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7 lutego obchodzono kolejną rocznicę urodzin
kompozytora z Barczewa
więcej na str. 3

Urząd Miejski informuje…
Inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku

więcej na str. 4
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Szanowni Państwo
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Barczewie dziękuje Państwu za zaufanie w minionym roku.
Współpraca z Państwem jest dla nas motywacją do dalszej współpracy i rozwoju.
Ze względu na nadchodzące zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi, chcemy przekazać Państwu
podstawowe informacje.
Od 1 lipca 2013 roku odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejmie Gmina Barczewo. Dla
Państwa oznacza to, że Gmina w drodze przetargu wyłoni firmę, która będzie świadczyła dla Państwa usługi
związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych.
Nasza Spółka przystąpi do przetargu z nadzieją, że jego wynik będzie dla nas korzystny.
Płatności będą Państwo dokonywać na rzecz Gminy na podstawie wcześniej złożonej deklaracji o liczbie
mieszkańców danej nieruchomości.
Wraz z rozpoczęciem przez Gminę realizacji nowego systemu odbioru odpadów komunalnych dotychczasowe
umowy przestaną być podstawą świadczenia usług.
W związku z powyższym informujemy Państwa o obowiązku wypowiadania umów do 31.03 b.r. oraz
dokonywania opłat na rzecz Spółki do czerwca 2013 r.
Z poważaniem
Prokurent - Beata Szewczyk
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Sprostowanie

Barczewo bez benzyny. Przez najbliższe kilka miesięcy nie będzie można zatankować
samochodu w Barczewie. Wszystko przez remont stacji paliw należącej do PKN Orlen.
Kilkumiesięczna niedogodność zostanie jednak wynagrodzona klientom w postaci zupełnie nowego
obiektu.
Modernizacja wysłużonego obiektu rozpoczęła się wraz z początkiem lutego. Nowa stacja
będzie miała sklep o powierzchni 48 m². Znajdzie się w nim m.in. pełna oferta „szybkich przekąsek”
w podróży - kawy, hot-dogów, kanapek. Oprócz standardowych dystrybutorów, barczewski punkt
zostanie wyposażony w szybkowydajny odmierzacz paliwa dla ciężarówek. Oczywiście będzie
także dystrybutor gazu LPG, kompresor i odkurzacz. Nareszcie po wielu latach stacja paliw w
Barczewie nie będzie odstawała wyglądem od innych stacji w Polsce.
Termin otwarcia nowego obiektu przewidywany jest na 25 maja 2013 r.
Grzegorz Gawrylczyk

Na łamach „Wiadomości Barczewskich” z
grudnia 2012 roku ukazał się artykuł
„Prestiżowa Nagroda Prezydenta Olsztyna im.
Feliksa Nowowiejskiego dla Barczewianina”.
Tekst i zdjęcie, które wykonał Karol
Przyborowski zostało przesłane do redakcji
przez pana Jana Połowianiuka. Redakcja
„Wiadomości Barczewskich” nie została
poinformowana przez twórcę tekstu, kto jest
autorem zdjęcia. Za publikację fotografii bez
stosownego opisu przepraszamy autora zdjęcia.
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”

Szkoła Muzyczna w Barczewie - Koncert na rozgrzewkę…
11 lutego 2013 roku w Hali Sportowej przy
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie odbył się koncert z udziałem młodych
wykonawców z publicznych szkół muzycznych w
Dywitach, Olsztynie i Olsztynku. Był to koncert
promocyjny związany z planowanym otwarciem ,
w naszym mieście, szkoły muzycznej I stopnia
będącej filią Powiatowej Szkoły Muzycznej w
Dywitach. Wśród młodych artystów mogliśmy
podziwiać Dziecięcą Orkiestrę Smyczkową z
PSM I st. w Dywitach, Orkiestrę Dętą z PSM I i II
st. im. F. Chopina w Olsztynie, zespoły kameralne,
solistów, a także dzieci z zespołu Rytmiki. Podczas
dwugodzinnego spotkania w sali gimnazjum
rozbrzmiewały dźwięki fletów, skrzypiec,

waltorni, klarnetów, gitar, saksofonów i wielu
innych instrumentów, które w niemal bajkowy
sposób układały się w utwory Czajkowskiego, czy
muzykę filmową z takich obrazów jak Star Wars,
Rydwany Ognia, Upiór w Operze i inne. Młodzi
wykonawcy dawali popis swych umiejętności, a
Janusz Ciepliński, dyrektor PSM w Dywitach,
zręcznie i z doskonałą wprawą, prowadząc
koncert, zachęcał rodziców i dzieci z naszej gminy
do wzięcia udziału w przesłuchaniach do szkoły
muzycznej, która zostanie otwarta już od 1
września 2013 roku. Z wypowiedzi dyrektora
Janusza Cieplińskiego, który jest bardzo
zadowolony ze współpracy z barczewskim
gimnazjum, wiemy, że zaplanowano utworzenie

dwóch oddziałów dla około 30 uczniów. Każdy,
kto widział młodych artystów na scenie, bez
wątpienia przyzna, że jest to widok urzekający.
Kilkuletnie dzieci w niczym nie ustępowały
swoim starszym kolegom i z prawdziwą gracją
wygrywały swoje muzyczne partie. Zapewne
marzeniem wielu rodziców jest ujrzenie własnych
pociech w roli muzycznych wirtuozów. Być może
już za rok, w tej samej sali, będziemy mogli
takowych podziwiać. Po wtorkowym koncercie, w
bibliotece gimnazjalnej odbyło się spotkanie
organizacyjne, w którym wzięło udział około 70
osób. To świadczy o dużym zainteresowaniu
mieszkańców Barczewa nowopowstającą szkołą.
Lidia Zelman

Podziękowanie
Mieszkańcy ulicy Olsztyńskiej 13 w Barczewie składają serdeczne podziękowania za bardzo szybką
i sprawną akcję gaśniczą dla OSP w Barczewie oraz
innych jednostek biorących udział w zdarzeniu.
WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji, w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12
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W 136 rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego. Koncert z poezją
W czwartkowe popołudnie, 7 lutego br.,
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie zorganizowało w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego koncert z okazji
136 rocznicy urodzin kompozytora. Magdalena
Łowkiel, otwierając rocznicową uroczystość,
przywitała wszystkich przybyłych, a szczególnie zespół kameralny Pro Musica Antiqua
z Olsztyna oraz barczewskich poetów. Wśród
zaproszonych gości byli: zastępca burmistrza
Barczewa Dariusz Jasiński oraz dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy Mariola
Łukowska- Juckiewicz. Prowadząca spotkanie
Magdalena Łowkiel przypomniała życiorys
urodzonego w Barczewie Feliksa Nowowiejskiego, światowej sławy kompozytora,
nauczyciela, wielkiego człowieka. Przypomniała też o cyklicznych imprezach odbywających się w naszym mieście, które mają na celu
upamiętnienie kompozytora i rozpowszechnianie jego twórczości, w tym o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej jego
imienia.
W tym wyjątkowym dniu, przy świecach,
oprawie muzycznej w wykonaniu kameralnego
zespół Pro Musica Antiqua, swoje wiersze
poświęcone pamięci kompozytora recytowali:
Janina Gruda i Marian Auguścik,Agnieszka
Chojnowska, Bronisław Pączyński i Roksana
Bałabon. Deklamowano też wiersze nieżyjących już poetów Mariana Nikadema i Tadeusza
Rynkiewicza.
Profesor Leszek Szarzyński
nadmienił, że wielkim zaszczytem dla zespołu

Fot. Zb. Kozłowski

kameralnego Pro Musica Antiqua jest wystąpienie w 136 rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego, w jego rodzinnym mieście. W programie znalazło się wiele utworów znanych
światowej sławy kompozytorów, w tym Feliksa
Nowowiejskiego oraz współczesnych, w tym
przypadku Lucjana Marzewskiego. Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy Mariola
Łukowska-Juckiewicz w imieniu swoim i orga-

nizatorów, wręczając kwiaty prof. Leszkowi
Szarzyńskiemu i Jerzemu Szafrańskiemu,
podziękowała muzykom za wspaniały koncert.
Dodała, że w tym samym czasie w Poznaniu
odbywa się piąta rocznica powstania Salonu
Muzycznego, w którym uczestniczy burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski. Po części
artystycznej zaproszono wszystkich na słodki
poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
W. Zenderowski

Piąta rocznica Salonu Muzycznego – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu
Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa
Nowowiejskiego w Poznaniu w dniu 7 lutego
2013 roku obchodził swoje 5 urodziny.
Uroczystość zbiegła się w czasie ze 136 rocznicą
urodzin Naszego Wielkiego Kompozytora. Pan
Lech Jan Nitkowski – burmistrz Barczewa oraz
pan Zbigniew Chlubicki – przewodniczący Rady
Miejskiej w Barczewie godnie reprezentowali
zarówno naszą gminę, ale również mieszkańców Barczewa, którzy są na stałe związani
z życiem i twórczością barczewianina - Feliksa
Nowowiejskiego. Przedstawiciele Barczewa
zostali bardzo ciepło przywitani przez
organizatorów - Jana Nowowiejskiego –
najmłodszego syna kompozytora oraz Bognę
Nowowiejską - Bielawską - wnuczkę Feliksa
Nowowiejskiego. W dowód wdzięczności za
wieloletnią życzliwość, stałą współpracę i za
obecność w najważniejszych wydarzeniach
Salonu Muzycznego, pan burmistrz oraz pan
przewodniczący zostali uhonorowani specjalnymi osobistymi podziękowaniami organizatorów uroczystości.
Pan Jan oraz pani Bogna zobowiązali się
również, że w miarę swoich możliwości
postarają się uświetnić swoją obecnością
tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej w Barczewie. Obydwie rocznice
zorganizowane były w siedzibie Salonu
Muzycznego Feliksa Nowowiejskiego – „Willi
Wśród Róż” w Poznaniu, a uświetniły je
największe dzieła kompozytora w wykonaniu:

Fot. W. Zdaniuk

pani Ewy Alchimowicz-Wójcik (sopran) i pani
Lucyny Żołnierek (fortepian) z Olsztyna oraz
pana Mikołaja Gałana (wiolonczela) i pana
Marcina Dęgi (fortepian) z Poznania. Całości
dopełnił sam pan Jan Nowowiejski, którego
talent odziedziczony po ojcu został nagrodzony
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owacjami na stojąco. W uroczystościach wzięli
udział zacni mieszkańcy Poznania, skoncentrowani wokół nieśmiertelnej sztuki Feliksa
Nowowiejskiego.
Jakub Żywicki
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100 lat mieszkanki Łęgajn Trzeba być pogodnym…
Okrągłe 100 lat obchodziła 4 lutego 2013
pani Helena Kuprianowicz. Dostojna jubilatka
przez wiele lat mieszkała w Łęgajnach. Od 2006
roku jest podopieczną
Domu Pomocy
Społecznej „Laurentius” w Olsztynie przy ul.
Hozjusza. Urodziny miały bardzo podniosły
charakter – życzeniom 200 lat życia i kwiatom
po prostu nie było końca. Oczywiście nie mogło
na nich zabraknąć burmistrza Barczewa Lecha
Jana Nitkowskiego. Pani Helena Kuprianowicz
urodziła się 4 lutego 1913 roku w Wierobie koło
Białegostoku. Przez wiele lat była urzędnikiem
państwowym. Następnie osiadła w Łęgajnach
i tam prowadziła gospodarstwo rolne. Dla
zaszczytnej jubilatki najważniejsze w życiu
były dzieci, z którymi do dziś uwielbia się
bawić. Sama ma jedną córkę, dwoje wnucząt,
jednego prawnuka. Zupełnie niedawno doczekała się praprawnuczki. Pani Helena zdradziła
nam swój sekret na długowieczność. „Trzeba
być pogodnym i nie przejmować się problemami”. Jubilatka zupełnie nie wygląda na swój
wiek. Wigoru i temperamentu mógliby jej
pozazdrościć niejeden czterdziestolatek. „A to
już zasługa spacerów na świeżym powietrzu” –
dodaje Pani Helena.
200 lat, Pani Heleno !!!
Fot. G. Gawrylczyk
Grzegorz Gawrylczyk
W olsztyńskim Domu Pomocy Społecznej Laurentius mieszka obecnie 30 pensjonariuszy. Średnia wieku podopiecznych to 83 lata.
W tym samym budynku mieści się także dom opieki i liczy 40 osób w podeszłym wieku. W tej chwili budowane jest nowe skrzydło budynku i po jego
ukończeniu latem, Fundacja Laurentius będzie mogła przyjąć kolejnych 40 osób. Wzór działania placówka opiera na niemieckim sposobie
diakonijnej opieki nad osobami starszymi.

II edycja barczewskich Łosier już w czerwcu !!!
Na odpuście każdy znajdzie coś dla siebie

Za niespełna cztery miesiące - 15 czerwca
2013 roku, w Barczewie odbędzie się druga
edycja barczewskich Łosier. Impreza ma
wielowiekową, religijną tradycję. Już ponad 400
lat temu, 13 czerwca odbywał się odpust św.
Antoniego. Nie inaczej będzie w tym roku. Już
ruszyły przygotowania do całodziennego
festynu, który poprzedzą uroczystości religijne.
Barczewskie Łosiery stanowią udane połączenie
kościelnego odpustu z rodzinno - towarzyską
imprezą na świeżym powietrzu.
Łosiera w gwarze warmińskiej oznacza
pieszą pielgrzymkę. Prawdopodobnie nazwa
bierze swój początek od słowa "ofiara". Wierni
pielgrzymowali, by wyjednać u Boga dla swoich
wiosek i miast przemożne wstawiennictwo św.
Antoniego. Za historyczne źródło odpustu należy
uznać fakt odnowienia za sprawą biskupa
warmińskiego, kardynała Andrzeja Batorego kościoła św. Andrzeja Apostoła. Dobudowano do
niego boczną kaplicę św. Antoniego. Po tym
wydarzeniu do Barczewa zaczęły przybywać
liczne rzesze wiernych. Pielgrzymi kierowani
różnymi potrzebami, wierzyli, że prośby
kierowane do Boga za pośrednictwem św.
Antoniego, odnoszą największy skutek. To
właśnie do słynnego franciszkanina wierni
najczęściej zwracają się o pomoc w codziennych
sprawach.
Pierwsza po wielu latach edycja barczewskich Łosier miała miejsce 28 lipca 2012 roku
i od razu zdobyła liczne grono sympatyków. Już
od wczesnego poranka do Barczewa przybywały
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łosiery z pobliskich wiosek: Wrócikowa, Odryt,
Jedzbarka, Krupolin, Rejczuch i Kierzlin. Przy
kapliczce na skrzyżowaniu ulic Kościuszki
z Mostową, proboszcz parafii św. Andrzeja o.
Dawid Szulca, w asyście wspólnot przykościelnych niosących chorągwie i sztandary,
uroczyście przywitał łosiery. Po wspólnej
modlitwie i błogosławieństwie, przy śpiewie
i dźwięku bijących dzwonów, wprowadził
pielgrzymów do świątyni przed cudowny obraz
św. Antoniego. Wierni, zgodnie ze starym
zwyczajem, ofiarowali do świątyni wota - świece,
które zapłonęły przed obrazem św. Antoniego.
W samo południe odprawiona została uroczysta
msza św. W nabożeństwie uczestniczyli
parafianie, pielgrzymi oraz wierni z Olsztyna,
Wójtowa, Łęgajn, Wipsowa, Ruszajn i wielu
innych miejscowości. Wiernych było tak wielu,
że nie mieścili się w murach świątyni. Po
zakończonych uroczystościach w kościele,
uczestnicy udali się na plac klasztorny. Odbył się
tam Festyn Rodzinny. W jego trakcie, na sporo
atrakcji m.in. gry i zabawy mogli liczyć nie tylko
najmłodsi. Na pielgrzymów czekały pamiątki
odpustowe i dewocjonalia ze św. Antonim.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
„cegiełki szczęścia" - każda z niespodzianką. Nie
zabrakło też smakowitych akcentów. Kolejne
łosiery 28 lipca zmierzały do kościoła Św. Anny
w Barczewie, by o godz. 15 uczestniczyć w uroczystej mszy świętej. Z placu przykościelnego
impreza przeniosła się do barczewskiego
amfiteatru. Tam na uczestników czekało wiele
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niespodzianek m.in. biesiada z zespołem
„Węgojska Stróżka”, występ chóru Moderato,
zespołów działających przy CKiPG oraz zespołu
wokalnego „Eurobabki”. Dla miłośników koni,
również mechanicznych przygotowano pokaz
zabytkowych aut i przejażdżki bryczkami. Nie
zabrakło stoisk i straganów ze wszystkim, czego
dusza zapragnie. Zwieńczeniem lipcowej
imprezy był wieczorny koncert Zbigniewa
Bajora.
Za nami pierwsze spotkanie organizacyjne
tegorocznej edycji imprezy, które odbyło się
5 lutego w barczewskim ratuszu. Uczestniczyli
w nim: Lech Jan Nitkowski - burmistrz Barczewa, Mariola Łukowska-Juckiewicz - dyrektor
CKiPG w Barczewie, o. Dawid Szulca OFM
- proboszcz parafii św. Andrzeja, o. Patryk Stryk,
Katarzyna Klaja, Barbara Głowacka, Dorota
Klaja, Marek Klaja, Andrzej Głowacki, Grzegorz
Gawrylczyk.
Każdy na Łosierach znajdzie coś dla siebie
- i dla ciała i dla ducha - zapewniają organizatorzy.
Przygotowali szereg niespodzianek, ale na razie
nie chcą uchylić rąbka tajemnicy
Już dziś powiadomcie rodzinę, znajomych
i razem przybywajcie na Łosiery 15 czerwca !
Obecność obowiązkowa.
Na II Barczewskie Łosiery zaprasza Urząd
Miejski w Barczewie oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Grzegorz Gawrylczyk

Informacje
Urząd Miejski informuje…
Inwestycje przewidziane do realizacji w 2013 roku:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Ruszajny oraz budowa sieci
wodociągowej Lamkowo-Radosty - etap I.
W bieżącym roku zostanie zrealizowana jedynie
budowa kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach o
długości ok. 1.220 mb w tym 969 m o średnicy
200 mm i 251 m o średnicy 160 mm. W najniżej
położonym miejscu w Ruszajnach zlokalizowana zostanie główna przepompownia
ścieków. Do przepompowni z terenu całej
zlewni ścieki sanitarne będą doprowadzane
kanałami grawitacyjnymi. Z przepompowni
ścieki będą przetłaczane rurociągiem tłocznym
do istniejącego rurociągu tłocznego z przepompowni P1. Sieć wodociągowa Lamkowo –
Radosty – etap II przewidziana jest do realizacji
w 2014 roku. W dniu 21.01.2013 r. burmistrz
Barczewa podpisał umowę na dofinansowanie
przedmiotowej inwestycji w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo - Nikielkowo - realizacja
II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo - Nikielkowo realizacja II,
III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej jest
kolejnym etapem budowy wodociągu na
podstawie opracowanej w 2003 roku dokumentacji projektowej, zatwierdzonej decyzją
pozwolenia na budowę Barczewo/4/03 z dnia
29.12.2003 r. Planowane jest wykonanie ok.
700 m sieci o średnicy dn. 110 mm lub o średnicy
dn. 160 mm.
- Budowa chodników w ciągu ul. Wojska
Polskiego w Barczewie.
Inwestycja jest kontynuacją zadania z poprzedniego roku i polega na przebudowie ok. 90 m
nawierzchni chodnika oraz jednego zjazdu
wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Barczewie.
Zgodnie z opracowanym projektem budowlanym chodnik zostanie wykonany z kostki
brukowej betonowej.
- Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa
w Łęgajnach.
Inwestycja dotyczy ul. Ogrodowej w Łęgajnach
i polegać będzie na budowie drogi gminnej wraz
z chodnikiem jednostronnym oraz odwodnieniem. Planowane jest wykonanie ok. 170 m
drogi. Trwa wydawanie decyzji pozwolenia na
budowę.
- Budowa drogi gminnej - ul. Migdałowa
w Wójtowie.
Inwestycja zlokalizowana na ul. Migdałowej
w Wójtowie polegać będzie na budowie drogi
gminnej wraz z odwodnieniem. Planowane jest
wykonanie ok. 237 m drogi.
- Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul.
Nadrzecznej w Barczewie.
Odwodnienie tych dwóch barczewskich ulic
zaprojektowano za pomocą wpustów ulicznych
do sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki
Pisy. Wstępne oczyszczenie spływającej wody
nastąpi w separatorze wysokosprawnym typu
lamelowego. Budowa kanalizacji deszczowej
wykonana zostanie z rur PCV o średnicy 400
mm klasy „S” z litą ścianą.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny.
Inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi
gminnej w miejscowości Kaplityny. Planowane
jest wykonanie ok. 150 m drogi wraz z odwodnieniem. Trwa wydawanie pozwolenia na
budowę.
- Wykonanie oznakowania tras kajakowych.
Trwa ustalanie lokalizacji i koncepcji wykonania oznakowania tras kajakowych przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”.
- Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych przy ul. Niepodległości w Barczewie.
Planowane jest wykonanie ujęcia wody na
potrzeby Straży Pożarnej. Wszystko na wypadek pożaru w promieniu 250 m. Wykonana
zostanie także infrastruktura towarzysząca (plac
manewrowy dla wozów strażackich, nasada do
pobierania wody poniżej poziomu lustra wody
oraz droga dojazdowa do zbiornika).
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez budowę placów zabaw i miejsc
spotkań mieszkańców w miejscowościach:
Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo.
W planach jest budowa 4 placów zabaw w: Szynowie, Odrytach, Ramsowie i Niedźwiedziu.
W ramach tej inwestycji posadowione zostaną
obiekty małej architektury (urządzenia / zestawy
zabawowe).
Ponadto wykonane zostaną: ciągi piesze,
trawniki, ogrodzenia, drewniane altany oraz
murowane grille.
W dniu 14.01.2013 r. została podpisana
umowa o dofinansowanie przedmiotowej
inwestycji w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
- Budowa zbiornika małej retencji w Łęgajnach.
Inwestycja polegać będzie na budowie zbiornika
retencyjnego zlokalizowanego w Łęgajnach o
pow. 0,10 ha przeznaczonego do wyrównania
przepływów w rurociągu melioracyjnym.
Zakres robót obejmuje: budowę zbiornika z
urządzeniami towarzyszącymi, gromadzenie
wody w zbiorniku w okresach intensywnych
opadów, zrzut wody do rurociągu. Został
złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach programu „PO RYBY”.
Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
Barczewo poprzez renowację kluczowych
obiektów dziedzictwa kulturowego (były
kościół ewangelicki, ratusz, Muzeum im.
F. Nowowiejskiego).
W ramach inwestycji zostaną wykonane prace
projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych decyzji
i pozwoleń, prace budowlane, których efektem
będzie wzrost potencjału turystycznego w gminie Barczewo. Inwestycja dofinansowana
będzie z RPO WiM 2007-2013.
- Adaptacja budynku kościoła ewangelickiego na galerię sztuki i małą salę koncertową.
Dawny kościół ewangelicki zostanie poddany
adaptacji na galerię sztuki i małą salę koncertową. Budynek przez wiele lat był zamknięty
i wymaga gruntownego remontu, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. To samo tyczy się dachu.
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W bardzo złym stanie są drewniane schody które
prowadzą na chór i wieżę. Konstrukcyjne elementy drewniane, które będą wymienione,
muszą mieć zachowany oryginalny charakter. To
samo dotyczy drzwi i okien. W bardzo kiepskim
stanie jest także posadzka. Po remoncie budynek
zyska: biuro, garderobę, szatnię, toalety,
magazyn oraz pomieszczenie techniczne.
Oczywiście nie obędzie się bez wykonania
instalacji: wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej
oraz wentylacyjnej. Budynek zyska ogrzewanie
podłogowe zasilane gazem.
- Modernizacja ratusza w Barczewie.
Gruntowny remont czeka także barczewski
ratusz. W ramach tej modernizacji przewidziany
jest remont dachu. Ale to nie wszystko. W części
południowej poddasza zostanie stworzona sala
wystawowa oraz wieża widokowa. Aby łatwiej
się dostać do tych nowych pomieszczeń zostanie
wybudowana winda. Na parterze zostanie wykonana toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Obecna sala rady miejskiej przeobrazi się
w pomieszczenia informacji turystycznej.
Modernizacji poddana zostanie także część
elewacji ratusza.
- Remont pomieszczeń muzeum Feliksa
Nowowiejskiego.
Remont nie ominie także muzeum Feliksa Nowowiejskiego. Pomieszczenia muzeum zostaną
wymalowane, a posadzka wyremontowana.
Drzwi wewnętrzne oraz wejściowe będą
wymienione na nowe. Remont przewiduje także
wydzielenie pomieszczenia na toaletę dla osób
niepełnosprawnych. W ramach remontu zostanie także zamontowana elektryczna platforma dla osób niepełnosprawnych. Wymienione
zostaną także okna.
Przewidziany jest także zakup wyposażenia
muzeum.
Opracował Grzegorz Gawrylczyk, na
podstawie materiałów dostarczonych przez
Aleksandrę Hodt

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA, W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU
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Spotkanie autorskie z Kazimierzem Brakonieckim

„Pokochałem to miejsce na nowo…”
Dnia 12 lutego 2013 roku, w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
Barczewo , odbyło się spotkanie autorskie pana
Kazimierza Brakonieckiego. Był to jubileusz 60lecia poety. Wydarzenie przyciągnęło wielu
pasjonatów twórczości profesora Brakonieckiego.
Spotkanie rozpoczęto przemową burmistrza
Barczewa pana Lecha Jana Nitkowskiego.
Profesor Chojnowski z Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie nakreślił słuchaczom portret poetycki pana Kazimierza Brakonieckiego. Uroczystość ta była swoistym
powrotem pisarza, poety do ziemi rodzinnej
- miasta Barczewa, z którego on się wywodzi.
Poeta bardzo ciekawie opowiadał o Barczewie,
przytaczał wiele obrazów swojego dzieciństwa,
rodziny, a nawet własnych momentów urodzin.
Słuchając go miało się wrażenie wirtualnego
spaceru po Barczewie w latach dzieciństwa poety.
Artysta opowiadał o wielu momentach humorystycznych z jego życia, jak i też czasów smutku,
wcześniejszych dotyczących wojny i jej skutków.
Oprócz swojej rodziny (dziadków, rodziców,
siostry), poeta opowiadał o Winfredzie Lipszerze.
Winfred Lipszer niemal od urodzenia towarzyszył
Kazimierzowi Brakonieckiemu. Począwszy od
chrztu - kiedy to trzymał małego Kazimierza,
skończywszy na spotkaniu w Barczewie, za czasów dorosłości obydwu panów. Opisane jest to
dokładnie w wierszu “Atlantyda Północy”. Do
aspektu znajomości z Lipszerem Brakoniecki
wracał w swym opowiadaniu - jakoby chciał
podkreślić, że więź między jednym i drugim
człowiekiem, bez względu na różnice w
narodowości, jest rzeczą najważniejszą.
Poezja Brakonieckiego jest poezją trudną,
skłaniającą do refleksji. Wymusza na czytelniku
przestudiowanie dokładne opisów, zwrotów,

Fot. A. Jędraszek

delektowanie się poezją w milczeniu. Symbolem
w poezji musi być konkret. Konkret stanowi
doświadczenie - to słowa poety. Na „kanwie
doświadczenia powinno się tworzyć poezję. Jak
sam autor powiedział “…poeta przemija, zaś
poezja zostaje”. Podczas spotkania autorskiego
profesor Brakoniecki nawiązał do twórczości
Czesława Miłosza oraz malarza Ferdynanda
Ruszczyca.
Tematyka poezji nawiązuje do terenów,
z których pochodzi autor. Z najnowszego zbioru
“Wybór Wiersz” artysta przedstawił wiersze

Na Dzień Babci i Dziadka
Spotkanie z kolędą i poezją
W środę, 23 stycznia br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie licznie przybyłych gości
przywitały w imieniu organizatorów dwóch
wyjątkowych spotkań-z okazji Dnia Babci i
Dziadka oraz „Spotkania z kolędą” instruktorki
Agnieszka Chojnowska, Magdalena Łowkiel z
CKiPG oraz Danuta Zadobiuk – przewodnicząca
Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Barczewie.
Przed gośćmi wystąpił zespół teatralny
„Kabarecik Berecik”,działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
prowadzony przez Agnieszkę Chojnowską,
który wykonał przedstawienie jasełkowe pt.
„Mały pastuszek i rozbójnik”(laureat III miejsca
w XVIII Przeglądzie Grup KolędującychBarczewo 2012r.).W części „Spotkania z Poezją
Amatorską” pierwsze, wybrane wiersze
adresowane wraz życzeniami dla babć i
dziadków recytowały: Kinga Wróbel, Klaudia
Grochowina, Iga Magierska, Paulina Supieta,
Patrycja Kozak, Natalia Kozłowska. Potem
swoją twórczość specjalnie przygotowaną na ten
szczególny dzień recytowali nasi rodzimi poeci:
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Mirella Romanowska, Marian Auguścik,
Agnieszka Chojnowska, Janina Gruda,
Bolesław Pączyński, a wiersz Zbigniewa
Brydniaka czytała Magdalena Łowkiel.
Następnie odbyły się recital Magdaleny
Łowkiel, która zaśpiewała piosenki z własnego
repertuaru oraz wspólne śpiewanie kolęd z
Agnieszką Chojnowską. Spotkanie zamykał
występ zespołu wokalnego „Pokolenia” pod
dyrekcją Adama Jędraszka, działającego przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie , który wykonał utwory: „Dzisiaj w
Betlejem”, „Wśród nocnej ciszy”, „Mizerna
cicha”, „Radujcie się wszyscy ludzie”, „Zaśnij
Dziecino”, „Oj maluśki, maluśki”, „Dzień
jeden w roku ”.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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dotyczące Warmii, Barczewa, Olsztyna, momentów młodości z Winfriedem Lipszerem.
Wysłuchano deklamacji takich utworów jak:
Do Ojczyzny, Wigilia 1959 roku, Atlantyda
Północy.
Pod koniec spotkania artysta opowiadał
anegdoty dotyczące jego życia, co spotkało się
z wielkim zaciekawieniem ze strony słuchaczy.
Punktem wieńczącym spotkanie było złożenie
autografu poety wraz z dedykacjami dla
czytelników - pasjonatów twórczości dzisiejszego
gościa w najnowszym tomie poezji. Było to
niezapomniane spotkanie. Pozostanie ono na
długo w naszej pamięci.
Natalia Machałek
Urodził się w Barczewie, w roku 1952.
Dzieciństwo spędził w Barczewie. Szkołę średnią
rozpoczął w Olsztynie. Studia z zakresu
polonistyki zaś na Uniwersytecie Warszawskim.
Z jego najnowszych dzieł można wymienić takie
pozycje jak: Polak, Niemiec i Pan Bóg,
Warmiński Budda oraz liczne tomiki poezji. Jego
wiersze skoncentrowane są na tematyce miasta
Barczewa, terenów Warmii; skąd pochodzi.
Redaktor naczelny pisma Borussia, dyrektor
Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie.
Przyjaciel Winfrieda Lipszera.
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Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP. Pracowity rok pogromców ognia
Strażacy z Barczewa podsumowali swoje
ubiegłoroczne działania. Minione 12 miesięcy
były dla nich bardzo udane i zarazem pracowite,
bo barczewscy pogromcy ognia do różnego
rodzaju interwencji wyjeżdżali najwięcej
spośród strażaków ochotników w całym
województwie warmińsko - mazurskim. Obecny
rok zapowiada się równie pracowicie i zarazem
wyjątkowo, gdyż właśnie w 2013 roku OSP w
Barczewie obchodzić będzie jubileusz 115lecia.
Przybyłych w niedzielę 17 lutego, na Walne
Zebranie Sprawozdawcze za 2012 rok powitał
Piotr Mostek, prezes OSP. Oprócz strażaków w
spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście:
Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa, mł.
bryg. Andrzej Górzyński, Komendant Miejski
PSP w Olsztynie, Krystyna Szter, radna powiatu
olsztyńskiego, Zbigniew Chlubicki, przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie oraz
Janusz Skowroński, prezes firmy Tewes-Bis.
Jednostka OSP w Barczewie liczy 49 osób,
w tym: 37 osób to członkowie zwyczajni, 6 osób
to członkowie honorowi, a pozostałe 6 osób to
członkowie wspierający.
Młodzieżową drużynę pożarniczą przy OSP
tworzy 9 druhów. W skład zespołu sportowego
wchodzi 15 osób. W ubiegłym roku barczewscy
strażacy mieli pełne ręce roboty. Podjęli w sumie
251 interwencji, z czego 104 zgłoszenia
dotyczyły gaszenia pożarów. Do samodzielnych
akcji, bez wsparcia kolegów zawodowców z Olsztyna bądź Biskupca, strażacy z Barczewa
wyjeżdżali aż 188 razy. Dzięki ich pracy udało
się uratować mienie o wartości ok. 3,5 mln
złotych. Tylko raz strażacy zostali wezwani do
fałszywego alarmu. Garaż remizy mieści łącznie
6 pojazdów - 3 lekkie, 2 średnie i 1 ciężki.
Ochotnicy z Barczewa nie ograniczają się
tylko do działalności czysto „strażackiej”. Prowadzą wiele akcji edukacyjnych i prewencyjnych. Organizują lub są współorganizatorami

Fot. Archiwum

wielu imprez z udziałem mieszkańców miasta
i gminy Barczewo. Najważniejszym ubiegłorocznym przedsięwzięciem zorganizowanym
przez OSP Barczewo były VI Mistrzostwa
Polski w Ratownictwie KPP, które odbyły się w
„Starym Folwarku” w Tumianach. Młodzi
barczewscy strażacy, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pożarnictwem, zajęli
w tej imprezie dobre 7 miejsce. W minionym
roku strażacy z OSP zorganizowali też m.in.: II
integracyjny spływ kajakowy, I Warmiński
Triathlon Turystyczny (impreza dwudniowa,
bardzo udana), pokazy ratownicze i bezpłatny
kurs pierwszej pomocy. Wspólnie z barczewskim Zakładem Karnym 5-krotnie przygotowali akcję honorowego oddawania krwi.
W tym roku przed majowym świętem
strażaków planowany jest Bal Charytatywny.
W ramach obchodów jubileuszu strażacy
zamierzają wydać książkę podsumowującą 115

6 lutego 2013 r. Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski, jako jedyny z włodarzy miast olsztyńskiego powiatu otrzymał
pamiątkowy medal podczas uroczystości w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie.
Fot. W. Zdaniuk (2)
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lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. Wśród tegorocznych strażackich zamierzeń jest także organizacja Nocnego Spływu
Kajakowego.
W podziękowaniu za pomoc jednostce OSP
Barczewo w 2012 roku, zaproszeni goście
otrzymali pamiątkowe statuetki. Obdarowani
zostali: Lech Jan Nitkowski, Krystyna Szter,
Zbigniew Chlubicki, Andrzej Górzyński i Janusz Skowroński. W szczególny sposób
strażacy wyróżnili kolegę ze swoich szeregów Adama Dowgiałło. Dzięki swoim staraniom,
wiceprezes OSP pozyskał aż 176 tys. różnych
funduszy unijnych i nie tylko. Zdobyte w ten
sposób pieniądze zasiliły kasę barczewskiej
remizy. Wiele słów uznania pod adresem
barczewskich pogromców ognia padło na
walnym zebraniu ze strony mł. bryg. Andrzeja
Górzyńskiego, Komendanta Miejskiego PSP
w Olsztynie. Ponadto 6 lutego 2013 r. burmistrz
Barczewa, Lech Jan Nitkowski, jako jedyny
z włodarzy miast powiatu olsztyńskiego, otrzymał pamiątkowy medal podczas uroczystości
w Komendzie Miejskiej PSP w Olsztynie.
Na co dzień walczący z ogniem mają
problem z „wodą”. Obecnie największą bolączką strażaków z Barczewa jest bowiem
przeciekający dach garażu remizy. Niestety
woda leje się wprost na wozy bojowe. Drugim
nie mniej ważnym problemem jest fakt, że
jedyny ciężki wóz bojowy w posiadaniu
ochotników jest pojazdem bardzo wysłużonym.
Samochód został wyprodukowany w 1977 r. i w
każdej chwili może odmówić posłuszeństwa.
Obecnie strażacy dosłownie stają na głowie, aby
przedłużyć życie prawie 40-letniego wozu.
Braki sprzętowe i problemy związane z „dziurawą” strażacką siedzibą są widoczne gołym
okiem. Nie brakuje jednak i pozytywnych
akcentów. Barczewska straż jako jedna z nielicznych jednostek w powiecie olsztyńskich ma
w swoim posiadaniu kamerę termowizyjną.
Nowoczesny sprzęt jest bardzo przydatny nie
tylko w precyzyjnym zlokalizowaniu „czerwonego kura”.
Grzegorz Gawrylczyk
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Z posiedzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa…
8 lutego 2013 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Gospodarczej działającej przy
Burmistrzu Barczewa.
Janusz Skowroński, przewodniczący Rady
Gospodarczej, otworzył posiedzenie i przedstawił
porządek spotkania, który składał się tego dnia
z sześciu punktów. W pierwszym punkcie
przewodniczący rady przedstawił osiągnięcia
przedsiębiorców branży turystycznej z gminy
Barczewo. Prestiżową, ogólnopolską nagrodę
w konkursie „AgroLiga 2012” zdobył Jarosław
Goszczycki, właściciel piekarni TYROLSKIEJ.
Danuta i Mirosław Olejnik z Barczewka
otrzymali nagrodę za zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie „Kwatera na Medal 2012”.
Wielkim osiągnięciem jest także zajęcie przez
Camping Tumiany I miejsca w ogólnopolskim
konkursie „Mister Camping 2012”. Danuta
Olejnik przedstawiła zebranym dyplom oraz
okolicznościową tabliczkę, które otrzymała za
zajęcie II miejsca w konkursie „Kwatera na Medal
2012.
Burmistrz Lech Jan Nitkowski poinformował
zebranych, że w tym roku właśnie w Barczewku,
w gospodarstwie agroturystycznym „Janczary”
odbędzie się AGRO ZJAZD. Następnie Lech Jan
Nitkowski wręczył Ewelinie Storoniańskiej
dyplom i okolicznościową tablicę z gratulacjami
od samorządu Barczewa za zajęcie I miejsca
w ogólnopolskim konkursie „Mister Camping
2012”.
W dalszej części Lech Jan Nitkowski przedstawił zebranym list gratulacyjny Jacka Protasa,
marszałka województwa warmińsko-mazurskiego w związku z przyznaniem gminie Barczewo tytułu - „Laur Najlepszym z Najlepszych”.
Wyróżnienie przyznane zostało naszej gminie za
Rewitalizację Wschodniej części Starego Miasta
w Barczewie. Uroczyste wręczenie nagrody
odbędzie się w marcu 2013 r.
Na spotkaniu Rady Gospodarczej, burmistrz
nawiązał do głośnej ostatnio sprawy obwodnicy
Olsztyna i towarzyszących temu emocji.
- Przekonałem moich kolegów: wójtów i burmistrzów podolsztyńskich gmin, o konieczności
wystąpienia do ministra transportu, z listem
popierającym stanowisko marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Marszałek
Jacek Protas skierował do ministra Sławomira
Nowaka pismo z wnioskiem o budowę tzw. „małej
obwodnicy”- przypomniał burmistrz. Samorządowcy w specjalnym stanowisku podkreślają
potrzebę rozwiązania komunikacyjnych problemów olsztyńskiego obszaru aglomeracyjnego
i popierają pomysł budowy łącznika dróg
krajowych nr 16 i 51.
Punkt drugi spotkania dotyczył stanowiska
Rady Gospodarczej w sprawie przystąpienia
Gminy Barczewo do międzynarodowej sieci
„Cittaslow”.
Wprowadzenia do tematu dokonał radny
Jarosław Bonus. Przewodniczący Komisji
Promocji poinformował również zebranych, że
opinia Komisji Promocji w tej sprawie jest
pozytywna.
- Cittaslow jest ideą, sposobem na życie, na
istnienie poszczególnych samorządów. Na świecie
do tego ruchu należy 169 miast – powiedział
Jakub Żywicki, pracownik Urzędu Miejskiego
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w Barczewie. Jest to więc bardzo elitarny ruch.
Jego centralnym ośrodkiem są Włochy. Na terenie
Polski, centralnym pośrednikiem tego ruchu jest
olsztyński Urząd Marszałkowski, który chce nas
przyjąć do tego grona.
Sieć „Cittaslow” nie jest tylko związana z turystyką. To także duże akcje promocyjne. Warto
jest skorzystać z tej formy promocji, tym bardziej,
że gminę niewiele to będzie kosztowało. Procedura przyjmowania miasta trwa około 1,5 roku.
- Chciałem Państwa poinformować, że miasta,
które przystąpiły do tego ruchu na pewno nie
żałują tej decyzji - dodał Jarosław Bonus.
Rada Gospodarcza jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała propozycję przystąpienia
Barczewa do ruchu „Cittaslow”.
Punkt trzeci obrad dotyczył informacji o przebiegu prac związanych z oznakowaniem trasy
kajakowej Dadaj - Wadąg. Jako pierwsza głos
zabrała Aleksandra Kula, która z ramienia Urzędu
Miejskiego odpowiedzialna jest za realizację
oznakowania szlaków kajakowych. W budżecie
na 2013 rok jest zarezerwowana kwota 25 tysięcy
zł na realizacje tego zadania. Wielkim życzeniem
jest, aby jak najwięcej firm przystąpiło do tego
przedsięwzięcia, wówczas cena będzie niższa.
W najbliższym czasie Urząd Miejski ma wystąpić
do właścicieli przyległych działek o zgodę na
postawienie znaków.
Następnie wizualizację przewidywanego
oznakowania szlaku kajakowego przedstawił
Tomasz Piłat, dyrektor LGD „Południowa
Warmia”.
Mariusz Czeszejko - Sochacki wystąpił
z wnioskiem, aby na znakach została umieszczona informacja, ile czasu zajmie przepłynięcie
danego odcinka.
Przemysław Chojnowski dodał, że na barczewskim szlaku kajakowym znajduje się
elektrownia. W Lidzbarku Warmińskim jest
również czynna elektrownia i ma tam powstać
muzeum. Będzie to zapewne bardzo atrakcyjny
przerywnik do zwiedzania na trasie i warto aby na
naszym szlaku zrobić podobne muzeum.
Mariusz Czeszejko - Sochacki prosił następnie o umieszczenie informacji, że w Zalesiu
można zwodować kajaki. Dodał także, że w Barczewie przy moście (staw więzienny) powinna
być umieszczona tablica o wodowaniu i wyjściu
oraz tablica informująca, którędy płynąć do
Synagogi.
Następnie dyskusja dotyczyła obsługi szlaku
kajakowego. Obecnie dowozem kajaków zajmują
się: OSP Barczewo i Camping Tumiany.
W punkcie czwartym obrad Rada wydała
pozytywną opinię w sprawie uchwały dotyczącej
zwolnienia z podatku na okres 2 lat przedsiębiorców budujących nowe obiekty. Opinia zapadła jednogłośnie.
W przedostatnim punkcie obrad głos zabrał
Burmistrz Lech Jan Nitkowski i poinformował, że
w obecnym numerze „Wiadomości Barczewskich” ukaże się artykuł nawiązujący do
publikacji z poprzedniego numeru gazety. Artykuł
dotyczył sprawozdania z grudniowej sesji Rady
Miejskiej, a konkretnie tekstu o uchwaleniu
budżetu gminy Barczewo na 2013 r.
Z treścią artykułu nie zgodziła się Barbara
Kwapis, kierownik Wydziału Organizacyjnego,
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która protokołuje posiedzenia Rady Miejskiej
w Barczewie. Pani Kwapis postanowiła
zamieścić swój artykuł na ten temat, z wyszczególnieniem wszystkich inwestycji jakie
planuje zrealizować gmina Barczewo w 2013 r.
Burmistrz nadmienił, że w żąden sposób nie
wpływał na decyzję Barbary Kwapis.
W ostatnim punkcie spotkania burmistrz
przedstawił swój pogląd na wręczane w naszej
gminie „Anioły Sukcesu” - Nie wiem czy nie
powinniśmy zastanowić się nad tym aby Anioły
zastąpić np. Feliksami. Wiązałoby się to ściśle z
faktem, że z naszego miasta pochodzi wielki
kompozytor Feliks Nowowiejski - wyjaśnił Lech
Nitkowski. Członkowie Rady mają w najbliższym czasie zastanowić się nad złożoną
propozycją.
Grzegorz Gawrylczyk

Z życia Wójtowa…
Wspomnienia z kuligu 2013
Nieoczekiwanie po kilkudniowej odwilży,
w piątek - 8 lutego, znów zrobiło się biało. Reakcja
Wioli i Beatki ze Stowarzyszenia była natychmiastowa : w niedzielę 10 organizujemy kulig…
I poszły maile, smsy, telefony do mieszkańców
Wójtowa. Pojawiły się również plakaty z zaproszeniem na kulig i ognisko. Nawet ksiądz proboszcz został zobowiązany do przekazania informacji z ambony.
Rozpoczęto przygotowania. Gosia wzięła się za
gotowanie bigosu, Madzia przetapiała smalczyk,
Wiola ze Sławkiem zrobili zakupy i pomyśleli o koniach.
Nadeszła niedziela. Śnieg na szczęście nie stajał.
Wiatr ucichł. Pogoda wprost wymarzona…
Janusz ze Sławkiem zadbali o dowiezienie sanek. Pani Maria wzięła się za odśnieżanie parafialnego placu na ognisko, panowie rozstawili stoły i ławki. Beatka wydała jeszcze kilka dyspozycji i pojechała po brakujące akcesoria. Wiola, Gosie i pani
Maria uwijały się przy barze… Próbowaliśmy rozniecić ogień. Niestety mokre drewno ledwo się
tliło…Tereska popędziła więc męża i kilku innych
panów po suche polana. W końcu ognisko zapłonęło,
a wójtowskie rodziny zaczęły przybywać na
imprezę. Można już było piec kiełbaski, pogawędzić, ogrzać się, wypić grzańca lub gorącą herbatę,
a u Pani Halinki nabyć kupony na przejazd zaprzęgiem i kiełbaskę. I tylko koni wciąż brak!!! Okazało
się, że spłoszone wybiegły z eljanowskiej stajni…
Sławek z Darkiem ruszyli na poszukiwanie
wierzchowców.
Na wszelki wypadek sprowadzono pana Kozłowskiego z ciągnikiem…Kulig przecież musi się
odbyć!
Na szczęście naszym kowbojom udało się konie
okiełznać i sprowadzić do Wójtowa.
Ku uciesze nie tylko uczestników, ale i organizatorów kulig w końcu ruszył ulicą Kwiatową.
Nielicznym udało się nawet osobiście powozić
końmi. Porządku i bezpieczeństwa podczas przejażdżek saniami pilnowała niezastąpiona pani
Halinka.
Wszystkim zgromadzonym udzielił się nastrój
radosnej zabawy, która trwała do późnych godzin
popołudniowych. Zapraszamy za rok! Do miłego
zobaczenia!
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo.
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Koncerty kolędowe Chóru „Moderato”
W środę, 23 stycznia br., działający przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
chór „Moderato”, w domu państwa Teresy i
Władysława Napierałów dla upamiętnienia
rocznicy śmierci kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego zorganizował koncert kolędowy.
Rozpoczynając koncert, pani Wiesława Zdaniuk, w
imieniu dyrygent Danuty Nowakowskiej i
wszystkich chórzystów, serdecznie przywitała
zaproszonych gości, a w szczególności: Lecha Jana
Nitkowskiego – burmistrza Barczewa, Dariusza
Jasińskiego – zastępcę burmistrza, Zbigniewa
Chlubickiego – przewodniczącego Rady Miasta w
Barczewie, Mariolę Łukowską-Juckiewicz –
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy,
Krystynę Szter – prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oddział w
Barczewie. Przywitała radnych Rady Miejskiej
Barczewa oraz wszystkich dostojnych gości i
sympatyków Chóru „Moderato”. Następnie została
przedstawiona informacja o chórze.
W wykonaniu chóru usłyszeliśmy :
kolędę w języku ukraińskim „Dobryj wieczir Tobi
Pane hospodariu”(partię solo wykonał Mieczysław
Dziemidowicz), dedykowaną gospodarzom lokalu
państwu Teresie i Władysławowi Napierało, trzy
tradycyjne kolędy: „Cicha noc”, „Dzisiaj w
Betlejem” i „ Anioł pasterzom mówił”, dwie kolędy
kołysanki: „Gdy śliczna Panna” i „Lulajże
Jezuniu”. Pastorałki: „Bracia patrzcie jeno” i „A cóż
z tą Dzieciną” oraz „Oj maluśki, maluśki”( partię
solową wykonał Władysław Napierało). kolędy
współczesne: „Dzieciątko się narodziło” oraz
pastorałkę „Oj maluśki, maluśki” – partię solową
wykonał Władysław Napierało. Kolejną była
„Mizerna cicha” w dwu wersjach tradycyjnej i ze
zbiorów kolęd Feliksa Nowowiejskiego,trzy
współczesne kolędy: „Betlejemska jasność”,
„Śliczna gwiazdka” i „Jasna kolęda”.
Za każdym razem podczas koncertów
chórzyści sięgają po nowe utwory. Tym razem
wykonali kolędę staropolską „Dobroć w
niedoszłych grenicach” (partie instrumentalne na
fletach wykonali: dyrygent chóru – Danuta
Nowakowska i Piotr Szczyglak) oraz kolędę ze
starą melodią angielską „Cóż to za Dziecię słodko
śpi?”
Po ostatnim wykonanym utworze, w imieniu
dyrygent Danuty Nowakowskiej i wszystkich
chórzystów pani Wiesława Zdaniuk serdecznie
podziękowała wszystkim przybyłym na koncert
kolędowy. Na koniec od wielbicieli dyrygent
Danuta Nowakowska otrzymała bukiet kwiatów i
podziękowanie dla całego chóru „Moderato” za
wspaniały koncert kolędowy, za dziewięcioletnie
pielęgnowanie tradycji jej upowszechnianie i
wzbogacanie o nowe pieśni tak piękne, że
chciałoby się słuchać ich bez końca.
Dwudziestopięcioosobowy Chór „Moderato”
pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej śpiewa od 9
lat. Od tylu lat tradycyjnie w miesiącu styczniu
zapraszają na koncert kolędowy. W ten sposób
pragną przywołać atmosferę świąt Bożego
Narodzenia i przypomnieć piękne kolędy śpiewane
po wigilijnej wieczerzy w naszych domach czy
podczas pasterki w kościele. W swoim repertuarze
Chór „Moderato” posiada 47 kolęd i pastorałek na
cztery głosy opracowanych przez
Danutę
Nowakowską

VII Regionalne Spotkanie z Kolędą
Tradycją stało się, że podczas Regionalnego
Spotkania z Kolędą wspólnie słuchamy i śpiewamy ulubione kolędy, a dzięki chórowi
„Moderato” uczymy się nowego utworu. W tym
roku była nim kolęda pt. „Leży, leży Jezus”.
W sobotnie przedpołudnie, 23 stycznia, Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz chór
„Moderato” w Barczewie zaprosiły mieszkańców do sali widowiskowej na VII Regionalne
Spotkanie z Kolędą. Prezentowały się : Zespół
„Kosejder” ze Stawigudy pod kierownictwem
Witolda Lubowieckiego, chór VOX CORDIS
z Biskupca pod dyrekcją Edwarda Kluczenko
oraz chór „Moderato” pod dyrekcją Danuty
Nowakowskiej.
Sześcioosobowy zespół „Kosejder” ze Stawigudy (Witold Lubowiecki – gitara i prowadzenie, wokalistki Barbara Rynduch i Aleksandra Smolińska. Ryszard Maksym – gitara,
Grzegorz Wieczorek- gitara basowa, Marcin
Niemierza- bęben ) , goszczący w Barczewie po

raz drugi,wykonał pastorałki „Dzień jeden w roku” i „Maleńka miłość”oraz kolędy: „Nie było
miejsca dla Ciebie”, „Zaśnij Dziecino”, „Lulaj
Go Matko”, popularną, szczególnie lubianą
przez dzieci, z lat sześćdziesiątych „Gwiazdka
z nieba”, kolędę dziękczynną wraz z życzeniami
na ten rok „Bóg wam zapłać, panie gospodarzu”oraz piosenkę „ Majowe ogrody” z repertuaru zespołu Homo Homini, którą w mig podchwyciła cała sala.
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Szesnastoosobowy chór VOX CORDIS,
działający piąty rok przy parafii św. Jana
Chrzciciela w Biskupcu, z bogatego repertuaru
zaprezentował, oprócz tradycyjnych kolęd
i pastorałek, nowe utwory, zachęcając wszystkich do wspólnego ich śpiewania. W jego
wykonaniu usłyszeliśmy kolędę Feliksa Nowowiejskiego. Mieliśmy także okazję w pięknej
aranżacji usłyszeć wyjątkowe kolędy średniowieczne, a także współczesne. Chór wykonał:
pastorałkę „My też pastuszkowie”, pieśń
bożonarodzeniową „Gdy się rodzi Zbawca
świata”, kolędy „Jezusie, śliczny kwiecie”,
„Gwiazda Betlejemska” , „Tryumfy Króla
Niebieskiego” oraz „Dzisiaj w Betlejem”
w opracowaniu Feliksa Nowowiejskiego. Ostatnią, tym razem pieśnią kolędniczą był utwór
„Mości gospodarzu”. Na koniec swojego
występu chór VOX CORDIS wspólnie z chórem
„Moderato” wykonał pieśń „Cóż to za Dziecię
mocno śpi”.
Chór „Moderato” zaśpiewał kolędy: „Anioł
pasterzom mówił”,„Betlejemska Jasność”,
„Mizerna, cicha”, którą usłyszeliśmy w wykonaniu tradycyjnym oraz drugim, pochodzącym
ze zbiorów kolęd Feliksa Nowowiejskiego,
„Dobroć w niedoszłych grenicach”, gdzie partie
instrumentalne na fletach wykonali: dyrygent
chóru – Danuta Nowakowska i Piotr Szczyglak,
a na tamburyno nadawał rytm – Mieczysław
Dziemidowicz. Wśród pastorałek znalazły się
„A cóż z tą Dzieciną”oraz „Bracia, patrzcie
jeno”,
Na bis chór wykonał kolędę w języku
ukraińskim „Dobryj wieczir, Tobi Pane
hospodariu”(
partię solową śpiewał
Mieczysław Dziemidowicz), dziękując
wszystkim za udział w muzycznej imprezie .
Dyrygenci otrzymali dyrygentowi pamiątkowe statuetki i dyplomy za udział w VII Regionalnym Spotkaniu z Kolędą. Przybyłych
chórzystów i gości podjęto lampką szampana,
zapraszając na słodki poczęstunek.
Swoją obecnością VII Regionalne
Spotkanie z Kolędą zaszczycili: Lech Jan
Ciąg dalszy na str. 19
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Przedszkole Publiczne w Łęgajnach w grupie placówek
wyróżnionych patronatem ogólnopolskiego programu „Mamo, Tato, wolę wodę!
W grudniu przystąpiliśmy do
realizacji ogólnopolskiego programu „Mamo, Tato wolę wodę!
Celem programu było podkreślenie roli wody w diecie dzieci,
kształtowanie prawidłowych
nawyków żywieniowych u dzieci,
przybliżanie dzieciom zasad
zdrowego żywienia. Zadaniem
każdej z grup było przeprowadzenie trzech zajęć edukacyjnych na temat wody oraz uzupełnienie kart pracy przygotowanych
przez organizatora programu.
Realizując pierwszy scenariusz „Wolę wodę, bo daje życie”
dzieci poznały pojęcia: źródło,
woda, poznały znaczenie wody
dla ludzi, roślin i zwierząt, zdobyły
wiedzę na temat występowania
wody w przyrodzie.
Podczas realizacji drugiego scenariusza
„Wolę wodę, bo daje siłę i zdrowie” dzieci
rozróżniały zdrowe produkty od niezdrowych,
poznały funkcję, jaką pełni woda w organizmie,
uświadomiły sobie, jak ważne jest regularne
spożywanie posiłków.
Trzeci scenariusz „Wolę wodę, bo jest
bezcenna” dotyczył zastosowania wody w życiu
codziennym, sposobów oszczędzania jej, a także
znaczenia ruchu dla organizmu dziecka.
Ponadto przedszkolaki wysłuchały 4 bajek,
w których występował Zdrojek, główny bohater
programu. Dzieci uczestniczyły w wielu konkurencjach przygotowanych przez organizatorów
i zamieszczonych w scenariuszach zajęć.
Przedszkolaki malowały pracę plastyczną na
temat: „Moja wodna przygoda ze Zdrojkiem”.
Oprócz realizacji trzech scenariuszy zadaniem uczestników konkursu było promowanie
zdrowego trybu życia, m.in. aktywnego spędzania
wolnego czasu, zaplanowanie i przeprowadzenie
cyklicznego programu opierającego się na
aktywności fizycznej, zapewnienie stałego
dostępu do wody pitnej. Umieszczenie plakatu

Dzień Babci i Dziadka
w Przedszkolu w Ramsowie.
18 stycznia 2013 roku o godz.11.00 w
naszym przedszkolu odbyła się wspaniała
impreza z okazji Dnia Babci Dziadka. Na
wstępie dyrektor przedszkola Jan Malinowski
przywitał serdecznie wszystkich zaproszonych
gości, a szczególnie babcie i dziadków.
W wielkiej sali gimnastycznej wnukowie
przedstawili piękny program artystyczny dla
ukochanych bliskich. W większości były to
wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem.
Po wspaniałym programie artystycznym
przedszkolaki obdarowały swoje ukochane
babcie i ukochanych dziadków prezentami,
które samodzielnie wykonały. Następnie
wspólnie biesiadowano przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców
naszych małych aktorów - przedszkolaków.
Joanna Baran-Niska
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Po zakończeniu realizacji
programu należało zamieścić na
stronie organizatorów „Mamo, Tato,
wolę wodę!” raport z wykonania
zadań konkursowych wraz ze
zdjęciami. 25 stycznia 2013 r. zostały
ogłoszone wyniki konkursu. Nasze
przedszkole spełniło kryteria
i znalazło się w grupie przedszkoli
wyróżnionych patronatem z możliwością udziału w II etapie konkursu.
W związku z tym przedszkole zostanie uhonorowane tablicą informacyjną wraz z logotypami patronów
programu do przymocowania na
budynku oraz wyróżnieniem placówki na mapie z geolokalizacją w
serwisie www.wolewode.pl, a także
dostępem do szkolenia dla kadry
Fot. Archiwum ZSP Łęgajny pedagogicznej za pośrednictwem
„Modelowego talerza żywieniowego dla
strony: www.wolewode.pl.
dzieci”.
Bożena Szewc

Barczewska „Pomocna dłoń”. Trzy lata integracji

Fot. Archiwum gimnazjum

Już zwyczajowo w okresie karnawału wolontariat ,, Pomocna dłoń” z Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie przygotował
Bal Karnawałowy. Tegoroczny był pod hasłem
pod hasłem ,,Wszyscy jesteśmy aniołami …”.
W pięknie udekorowanej jadalni szkolnej spotkali się rodzice, dzieci i młodzież niepełnosprawna, uczniowie gimnazjum. Humor? Jak
zawsze, dopisywał wszystkim uczestnikom
spotkania. Było dużo dobrej zabawy, konkursów
z nagrodami. Do tańca grał zespół muzyczny
,,Cover Day” z Barczewa. Muzycy postanowili
wspierać działania wolontariatu, poświęcili swój
czas i charytatywnie poprowadzili zabawę.
Słodki poczęstunek na stołach otrzymaliśmy
z Banku Żywności w Olsztynie oraz od rodziców
dzieci uczestniczących w zabawie. Od 2010 roku
wolontariat szkolny ,,Pomocna Dłoń” Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
prowadzi raz w miesiącu (soboty) spotkania
integracyjne. Biorą w nich udział wolontariusze
gimnazjum oraz dzieci, młodzież niepełnosprawna z miasta i gminy Barczewo. Wsparciem
służą rodzice, dyrektorzy szkoły Zbigniew
Podlaski i Alicja Czarnecka-Zyskowska oraz
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
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zapewniając dowóz dzieciom spoza Barczewa.
Dużym wsparciem jest dla nas i rodziców dzieci
niepełnosprawnych pomoc pani Krystyny Szter
radnej Powiatu Olsztyńskiego.
Jeśli ktoś chciałby do nas dołączyć zapraszamy serdecznie! Prosimy o kontakt przez
sekretariat szkoły, nr telefonu 89 514 77 13.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zachęcamy do współpracy.
Każde nasze spotkanie jest uwieńczone
wierszem pana Mariana Auguścika. Przedstawiamy fragment ostatniego dzieła: ,,Pani Szter
gościem miłym w integracji,bo w Powiecie wiele
spraw do reperacji. A my wszyscy razem i do
społu ,bawimy się i zasiadamy do stołu.
Wolontariusze rzecz niebywała
i pomogą, i zabawią - to pochwała !...”
Dziękujemy wszystkim za pomoc i zachęcamy do współpracy.
Opiekunowie wolontariatu ,,Pomocna Dłoń”
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie
Małgorzata Duba, Jolanta Jakończuk, Irena
Klimaszewska, Ewa Radzanowska, Małgorzata
Bronowska- Waliszewska

Historia

Barczewskie Kalendarium
Luty
01.02.1478 r. – do tej daty właścicielem majątku
szlacheckiego w Wójtowie był Albrecht von Wittchenwald.
01.02.1873 r. – urodził się w Mątkach koło Olsztyna
ks. Jan Hanowski. Po otrzymaniu święceń,
w latach 1901 - 1913 był wikarym w Barczewie.
Orędownik polskiego słowa. Otrzymał godność
kanonika honorowego.
01.02.1873 r. – Warmię podzielono na 4 powiaty:
braniewski, lidzbarski, olsztyński i reszelski.
01.02.1988 r. – w Barczewie, przy Miejskim Domu
Kultury powstał zespół muzyczny „Goliat”.
Opiekunem zespołu był Zdzisław Małas.
02.02.1779 r. – w Barczewie urodził się Jan Nowowiejski – dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
02.02.1945 r. – pierwszym radzieckim żołnierzem,
który wszedł na teren więzienia w Barczewie był
major Dmitrij Szczegłow.
03.02.1888 r. – w Bartołtach Wielkich urodził się Jan
Szaffryna, działacz warmiński i organizator
czytelnictwa na wsi.
05.02.1454 r. – zamek biskupi w Barczewie opanowany został przez siły Związku Pruskiego.
05.02.1517 r. – Mikołaj Kopernik, jako administrator kapituły warmińskiej nadał prawo lokacyjne
osadnikom nazwiskiem Nickel Pippelk i Gregor
Czepan ze Skajbot.
05.02.1933 r. – w Barczewie odbyło się zebranie
Trzeciego Zakonu im. Franciszka.
07.02.1887 r. – w Barczewie urodził się Feliks
Nowowiejski.
07.02.1901 r. – „Gazeta Olsztyńska” informowała,
że w Wartemborku (Barczewie) miała prawdziwą
sanówkę, a od 3 lutego prawie co dzień kurzy śnieg
i nastał tęgi mróz.
07.02.1988 r. – w Barczewie zmarł Stanisław
Graczyk, działacz barczewskiego ruchu spółdzielczego.
13.02.1953 r. – w Barczewie wprowadzono dla
mieszkańców przydział kontyngentów na energię
elektryczną.
15.02.1803 r. – departament do spraw duchowych
w Berlinie polecił regencji olsztyńskiej, aby dostarczyła szczegółowe dane o barczewskim klasztorze oo. Bernardynów.
15.02.1998 r. – ukazał się folder Barczewa.
16.02.1885 r. – 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".
16.02.1948 r. – do więzienia w Barczewie przywieziono skazanych za przynależność do organizacji Wolność i Niepodległość.
17.02.1928 r. – zmarł w przytułku Sióstr Katarzynek
w Ornecie Eugeniusz Buchholz, właściciel księgarni
polskiej w Barczewie.
18.02.1973 r. – nowym prezesem koła ZBoWiD
w Barczewie został Henryk Klepacz.
22.02.1900 r. – zamieszkała w Mokinach niezamężna Otylia Kalinasch od cesarza otrzymała na
swoją prośbę maszynę do szycia.
25.02.1843 r. – w szkołach publicznych na Warmii
i Mazurach przywrócono naukę w języku polskim.
25.02.1884 r. – w Kopaczewie urodził się Józef
Hoffmann, nauczyciel ze Skajbot, promotor życia
kulturalno - oświatowego w środowisku wiejskim.
27.02.1988 r. – 22 Drużyna Harcerska im. Janka
Krasickiego „Leśni” w Wipsowie na uroczystą
zbiórkę składania Przyrzeczenia Harcerskiego zaprosiła harcerzy z Kręgu Seniorów b. ZHP w Niemczech. Wśród zaproszonych byli: Augustyn Bania
i Feliks Hermański z Barczewa.
28.02.1888 r. – nowym duszpasterzem więziennym
w Barczewie został ks. Jan Hirschberg.
29.02.1948 r. – w Barczewie otwarto pierwszy
w województwie Sąd Obywatelski. Pierwszym
sędzią został Leon Roszek.
W. Zenderowski

Ludzie z naszego miasta
W 100 rocznicę śmierci Franciszka Nowowiejskiego
W historii Barczewa zapisało się wiele
wybitnych postaci. Jedną z nich był Franciszek
Nowowiejski (ojciec światowej sławy
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego i nie
mniej sławnych Edwarda czy Rudolfa).
Człowiek z własną historią, dla którego gród
leżący w widłach rzek Pisa i Kiermas od
pokoleń był ukochanym rodzinnym miastem. Z
zawodu był krawcem, znanym działaczem
oświatowym w Barczewie i na Warmii, ponadto
uzdolniony muzycznie.
Franciszek Nowowiejski urodził się
4 października 1830
roku Barczewie, (dawniej niem. Wartenburg in Ostpreussen), w rodzinie
Jana i Anny z domu
Behrendt. Tu spędził
młode lata. Życie nie
rozpieszczało młodego Franciszka.
W roku 1845, kiedy
miał 15 lat, zmarł jego
ojciec Jan, a w roku
1852 matka Anna.
Z pierwszą żoną,
która wcześnie zmarła, miał troje dzieci.
18 lutego 1868 roku
poślubił Katarzynę
Falk, mieszkankę
Butryn, z którą miał
jedenaścioro dzieci.
Byli to: Maria, Feliks,
Pankracy i Serwacy
– bliźniaki ( wcześnie
zmarli), Kazimierz,
Rudolf, Adam, Bernard, Edward, Leon
i Teresa. Z chwilą,
kiedy Franciszek Nowowiejski, mistrz
krawiecki, odziedziczył po swoim ojcu Janie
gospodarstwo i dom przy dzisiejszej ulicy
Mickiewicza 13, na parterze, w największym
pokoju umieścił warsztat krawiecki. Oprócz
pracowni miał także sklep z uszytą przez siebie
konfekcją. Franciszek Nowowiejski szczególnie zapisał się w latach 1863-1864, gdy dla
powstańców styczniowych, bezinteresownie
szył spodnie drelichowe, kurtki i chlebaki
wojskowe, uszył im także sztandar. Odwiedzał
ich po okolicznych wioskach w miejscach,
gdzie się schronili. Był człowiekiem powszechnie znanym, lubianym, szczególnie
muzykalnym. Przez wiele lat śpiewał w chórze
rorantystów przy farze św. Anny w Barczewie.
Oprócz śpiewu, podczas mszy grał na
kościelnych organach. Włączał się w życie
parafii. W roku 1880 podjął się rozbudowy
domu, który wcześniej został zniszczony w wyniku pożaru. W roku 1889, w ramach
działającego w Poznaniu Towarzystwa Czytelni
Ludowych, do którego należał, w zakładzie
krawieckim urządził składającą się z niewielkiej ilości polskich książek, pierwszą w mieście
bibliotekę. Książki kupował w księgarni
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Eugeniusza Buchholza, przy dzisiejszej ulicy
Mazurskiej, gdzie znajdowała się płatna polska
czytelnia, którą Franciszek Nowowiejski
kierował . Spełniała ona znaczącą rolę w
budzeniu świadomości narodowej. On sam
organizował czytelnictwo wśród mieszkańców
miasta i okolicznych wiosek. Natomiast jego
księgozbiór, zgromadzony we własnym domu,
w większości z własnych książek, pozwalał
obsłużyć czytelników z miejscowości:

Barczewo, Ruszajny, Maruny, Terka i Łapka.
Franciszkowi Nowowiejskiemu, oprócz
działalności zawodowej oraz w ramach
Towarzystwa Czytelni Ludowych, przypisuje
się szerszą działalność społeczną i polityczną.
Był mężem zaufania stronnictwa polskiego,
organizatorem wieców, w których kandydatami
na posłów do parlamentu pruskiego okazywali
się przeważnie Polacy. Często widywano go na
mównicy. Był również autorem korespondencji
pt. „Z parafii wartemborskiej”, którą drukowała
„Gazeta Olsztyńska”.
W roku 1893 Franciszek Nowowiejski wraz
z rodziną przeniósł się z Barczewa do Olsztyna,
gdzie przy ul. Pieniężnego 18 otworzył
pracownię krawiecką. Za przeprowadzką do
większego miasta przemawiały lepsze zarobki
oraz ,jak wymieniają biografowie, względy
patriotyczno - polityczne. W roku 1902
Franciszek Nowowiejski zamieszkał u syna
Feliksa w Berlinie, gdzie zmarł 1 lutego 1913
roku.
Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum
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Historia
120 lat temu
Miejsce, w którym grywał Feliks Nowowiejski

Każdego roku, w rocznicę urodzin i śmierci
Feliksa Nowowiejskiego,urządzane są na terenie
Barczewa okolicznościowe uroczystości
poświęcone kompozytorowi. Przywołuje się
jego biografię i twórczość . Dlatego, korzystając
z okoliczności, przedstawiamy Czytelnikom

utrwalone na fotografii wyjątkowe miejsce,
w którym za młodu bywał nasz kompozytor. To
Muszla Koncertowa, która znajdowała się w
nieistniejącym dziś ogrodzie restauracyjnym
„Kaisergarten”( teren powstającego obecnie
osiedla Kopernik Park przy ul. 1 Maja). W niej

60 lat temu

Na początku był Dział Pracy

W 200- letniej historii Zakładu Karnego
w Barczewie miało miejsce wiele wydarzeń, stąd
niektóre warto przypomnieć, a szczególnie te,
o działalności usługowo-produkcyjnej. Już w dawnym Królewskim Zakładzie Karnym, w roku
1840 istniała fabryka z ceglanym kominem,
w której wytwarzano rury drenarskie i kanalizacyjne, cieszące się ogromnym popytem. Po
dwudziestu pięciu latach fabryka została
zamknięta i rozebrana. Po niej kolejnym miejscem
zatrudnienia więźniów była fabryka cygar,
później wyrobów drewnianych i różne warsztaty,
świadczące usługi także na rzecz miasta. Wraz
z rozbudową więzienia powstawały kolejne
budynki gospodarcze: chlewnie, stolarnia i kuźnia
oraz nowe grupy robocze. Na potrzeby więzienia
działał młyn zbożowy, piekarnia i pralnia. Rozwój
usług wiązał się z zatrudnieniem coraz większej
ilości strażników oraz fachowców przy
świadczeniu usług przez miejscowe więzienie.
Wiele prac, za odpłatnością, wykonywali
więźniowie pod dozorem, pracując na zewnątrz
jednostki.
Sytuacja w profilu wykonywanych usług
zmieniła się z chwilą rozpoczęcia przez III Rzeszę
działań wojennych na wschodzie. Wówczas na
potrzeby frontu pracowały warsztaty: metalowy,
drzewny, krawiecki, a później szwalnia
mundurów, pralnia chemiczna, warsztaty
szewskie oraz inne grupy naprawcze.
Kiedy 8 marca 1946 roku polskie władze
przejęły kierownictwo nad więzieniem, zadaniem
priorytetowym stało się dla nich przywrócenie

jego funkcjonalności. Utworzono grupy
hydrauliczne, remontowe i budowlane. Zaczęto
organizować przywięzienne warsztaty podległe
działowi pracy, którego kierownikiem do 1949
roku był chor. Ignacy Koprowicz. Ulokowano je
w budynku dawnej fabryki cygar, wzniesionym w
1923 roku oraz w dwóch parterowych barakach.
Działały tam dwa duże warsztaty - metalowy
i drzewny oraz dwa mniejsze - krawiecki i szewski. Te ostatnie z początku świadczyły usługi
także dla strażników i ich rodzin. W warsztatach
metalowych ponad osiemdziesiąt więźniów
pracowało przy zamówieniach z jednostek
Raciborza, Sieradza, Strzelec Opolskich,
Gorzowa i Nowogardu. Produkowano tu części do
maszyn krawieckich oraz tysiące sztuk igieł.
Naprawiano m. in. maszyny krawieckie, otwierano sejfy, kasy pancerne oraz dorabiano do nich
klucze. Tyle samo więźniów pracowało w warsztatach stolarskich przy produkcji szaf drewnianych, biurek, krzeseł, stołów, taboretów oraz
przy różnych zamówieniach z zewnątrz, w tym dla
potrzeb wojska. Mniej zatrudnionych było w warsztatach ślusarskich przy naprawie różnego
rodzaju zamków oraz w produkcji zamków
meblowych. Na zamówienie wykonywano
spacerówki dla niemowląt i wózki dziecięce.
W jednym z pomieszczeń niklowano części do
maszyn krawieckich. Produkowano narzędzia,
w tym dłuta, a nawet guziki. Dla pograniczników
wytwarzano trzy rodzaje urządzeń alarmowych.
Była też odlewnia, gdzie z aluminium odlewano
godła państwowe, popielniczki i ozdobne

młody Feliks Nowowiejski grywał jako
wiolonczelista w orkiestrze wojskowej. Z biografii kompozytora wiemy, że 29 lipca 1893
roku, po ukończeniu Szkoły Muzycznej w Świętej Lipce, Feliks Nowowiejski nie powrócił do
Barczewa, tylko przeniósł się do Olsztyna, gdzie
mieszkała już jego rodzina. W Olsztynie
rozpoczął pracę w II pułku grenadierów, w orkiestrze wojskowej jako wiolonczelista i waltornista. W tym okresie skomponował wiele
utworów na użytek orkiestry wojskowej jak
i zespołów amatorskich. Zyskał uznanie przełożonych, kapelmistrza Sperlinga oraz pułkownika von Kamptza, jak również wielu mecenasów muzyki w mieście.
Za kompozycję “Pod sztandarem pokoju”,
wysłaną na konkurs do Londynu, w lipcu 1898
roku zdobył pierwszą nagrodę The British
Musician.
O orkiestrach grających na przełomie XIX
i XX w. w Olsztynie podczas wszystkich większych uroczystości można wyczytać w olsztyńskiej monografii miasta. Znajdziemy tu informację, że w każdą niedzielę orkiestry urządzały
w mieście publiczne koncerty. Jednym z tych
miejsc była Muszla Koncertowa. Czy orkiestra
wojskowa na zdjęciu to ta, w której grywał nasz
rodak? Historia na ten temat milczy.
W. Zenderowski
Fot. Rok 1893, Olsztyn. Muszla Koncertowa w
ogrodzie restauracyjnym „Kaisergarten”.
kałamarze na biurka. Ponadto w warsztatach
wykonywano także wszelkiego rodzaju prace na
potrzeby więzienia. O wielkości warsztatów
świadczy park maszynowy, na który składało się
m. in. 5 tokarek, 7 frezerek, 6 rewolwerówek, 4
śrubówki, 4 szlifierki i 2 strugarki. Co ciekawe, że
do wyrobu różnych metalowych elementów
wykorzystano poniemiecki sprzęt wojskowy
zgromadzony na terenie więzienia. Pomieszczenia biurowe ulokowano na piętrze pawilonu
XIV, gdzie mieściła się hodowla jedwabników.
Od roku 1950 kierownikiem działu pracy był
chor. Witold Wojas. W roku 1952 kolejnym
kierownikiem, po słynnej ucieczce, jaka miała
miejsce 25 października 1951 roku, został ppor.
Tadeusz Rubaj. Wówczas przy pracach
biurowych zatrudniano 20 więźniów. Kierowany
przez ppor. Tadeusza Rubaja dział pracy posiadał
własny tabor, dwa samochody marki „Zis” i
„Bedford”. Był też „Ursus”, zwany potocznie
„dzwoneczkiem”, gdyż jego uruchamianie
słyszało całe miasto.
Oprócz podległych pod dział pracy
warsztatów metalowych i stolarskich, gdzie na
jedną zmianę pracowało ok. 270 więźniów,
funkcjonował na terenie warsztat mechaniczny i
remontowy, w którym pracowało ok. 120
więźniów, funkcjonowały warsztaty komisji
pracowniczej i warsztaty działu gospodarczego, a
także wojewódzkie warsztaty szewsko - krawieckie, na bazie przywiezionych maszyn
krawieckich z likwidowanego Obozu Pracy w
Jarosławiu, które podlegały kwatermistrzostwu
Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego w Olsztynie. Zajmowały się naprawą
mundurów i obuwia żołnierskiego. Na początku
1953 roku na terenie więzienia działało
Ciąg dalszy na str. 13
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Informacje

Odpowiedź otwarta na list otwarty
Szanowny Pan Zbigniew Chlubicki –
przewodniczący Rady Miejskiej.
Po przeczytaniu listu otwartego jestem
wręcz zobligowany do udzielenia odpowiedzi,
co niniejszym czynię. Tym bardziej, że
kilkakrotnie pisze Pan o niezrozumieniu
niektórych tez przywołanych przeze mnie w
publikacji „Niema sesja nadzwyczajna”
(Wiadomości Barczewskie, grudzień 2012).
Rzeczywiście, mam przekonanie, że nie
zrozumiał pan wielu moich zdań lub też
zrozumiał niezgodnie z ich intencją. A
wydawało mi się, że jako wykładowca
akademicki swoje myśli formułuję zrozumiale.
O tym jednak za chwilę. Najpierw bowiem
odniosę się do dość sarkastycznego Pańskiego
stwierdzenia – cytuję...”...wielkie moje
zaskoczenie i zdziwienie dotyczyło
„uzasadnienia prawnego” stawianej w artykule
tezy...”.Koniec cytatu. Chodzi mi szczególnie o
wzięcie przez Pana w cudzysłów zwrotu
„uzasadnienia prawnego”. Jest to
jednoznacznie sarkastyczny ton, który od razu,
a priori neguje nasze klubowe stanowisko i tym
samym neguje komentarz prawny, wręcz w
zamyśle próbuje go dyskredytować, bo
większość Pana listu otwartego zajmuje
cytowanie różnego rodzaju zapisów prawnych i
regulaminowych. Doprawdy stwierdzam, że
Pan najwyraźniej nie zrozumiał sedna
problemu. W żadnym bowiem miejscu nie
zarzucałem nieprawnego, nieregulaminowego

przeprowadzenia sesji nadzwyczajnej – cytuję
swoje własne słowa – „Oczywiście prawnie
niby jest wszystko w porządku, bo można
zgłosić wniosek formalny o niedyskutowanie,
tylko natychmiastowe głosowanie”. Koniec
cytatu. Moje zastrzeżenia były natury etycznospołecznej. Natomiast mam nadzieję, że nigdy
więcej w Radzie Miejskiej Barczewa nie
powtórzy się scenariusz z tej listopadowej sesji
nadzwyczajnej. Wracając do uzasadnienia
prawnego – otóż nigdy bym się nie odważył sam
wyprowadzać publicznie komentarz prawny do
sposobu przeprowadzenia sesji nadzwyczajnej.
Nie jestem prawnikiem, ani żaden
z
pozostałych 14. radnych obecnej kadencji też
nie jest prawnikiem. Mam jednak, jak każdy
o b y w atel, mo żliw o ś ci k o r zy s tan ia z
zewnętrznych porad prawnych. I z tej
możliwości skorzystałem i otrzymałem takie
prawne stanowisko – cytuję…
„Zgodnie z par. 16 Regulaminu (stanowiącego
załącznik do Statutu) dyskusja jest elementem
procedury uchwałodawczej (tak też postanowił
Wojewoda Opolski w rozstrzygnięciu
nadzorczym z dnia 7 sierpnia 2007 r.,
NK.III.SJ.0911-1-92/07). Należy więc
traktować ją jako zasadę procedowania.
Wyjątkowo może dojść do przystąpienia do
głosowania bez dyskusji, gdy zostanie zgłoszony
formalny wniosek w tym zakresie i rada
rozstrzygnie pozytywnie. W przedstawionej
sytuacji procedury formalnie nie zostały
naruszone, jednak fakt w jakiej sprawie

zdecydowano o pominięciu dyskusji oraz jaki
podmiot wystąpił z wnioskiem formalnym, budzi
poważne wątpliwości i może prowadzić do
wniosku, że w rzeczonej sprawie mogło dojść do
nadużycia kompetencji. Zgodnie z par. 4
Regulaminu przewodniczący czuwa nad
zapewnieniem warunków wykonywania
mandatu radnego. Nie pozostawia wątpliwości,
że swoboda wypowiedzi, która w analizowanej
sytuacji została wyłączona, jest elementem i
aspektem prawidłowego wykonywania mandatu
radnego. Wypowiadanie poglądów w dyskusji
jest jego prawem wynikającym z pełnionej
funkcji. Ponadto zgodnie z art. 7 Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego, na który w swym
rozstrzygnięciu powołał się Wojewoda Opolski
(ratyfikowaną przez Polskę w 1993 roku w
całości), radnym zapewnia się swobodne
wykonywanie mandatu. W przedstawionej
sytuacji prawa radnego wynikające z
Regulaminu oraz EKST mogły zostać naruszone
w związku z nadużyciem kompetencji przez
przewodniczącego. Działał on niezgodnie z
nałożonym na niego obowiązkiem z par. 4
Regulaminu. Ponadto została wykorzystana
przewaga personalna w Radzie. Natomiast
sprawa, której dotyczyło głosowanie była na tyle
istotna, by przyjąć, że niewłaściwe było
wyłączanie dyskusji. Należy sobie uświadomić,
że możliwość taka wprowadzona do praktyki
organów samorządowych, czasami objęta
ramami normatywnymi, jest "furtką" w
sytuacjach kwalifikowanych: wyjątkowych,
nagłych, bagatelnych”.
Myślę, że warto tutaj głębiej zajrzeć do
przywołanego rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Opolskiego. Otóż rzecz dotyczy
właśnie - cytuję, „wyłączania w drodze aktu
Ciąg dalszy na str. 15

Na początku był Dział Pracy
Ciąg dalszy ze str. 12

osiemnaście różnych warsztatów , wśród nich:
stolarski, ślusarski, blacharski, kowalski, elektromechaniczny, introligatorski, mechaniczny,
szewski, krawiecki. Niejednokrotnie tych
samych było kilka. W roku 1951 rozpoczęto
budowę suszarni, a od kwietnia 1953 roku
uruchomiono kurs szkolenia zawodowego dla
więźniów. Z uwagi na różnorodny profil,
wykonywane usługi wymagały prawnego
uregulowania. Wówczas decyzją Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, z dniem 1 marca
1953 roku, na terenie więzienia w Barczewie
powołano Dział Pracy Metalowo - Drzewny.
Naczelnik więzienia kpt. Michał Szulimowski na
stanowisko dyrektora oddelegował ppor.
Tadeusza Rubaja, jego zastępcą został sierż.
Stanisław Lorenc. Trzecie mundurowe
stanowisko głównego księgowego nie było
obsadzone, stąd powierzono je więźniowi
Stefanowi Bieńkowskiemu. Podobnie było z obsadą pozostałych stanowisk funkcyjnych. Dział
Pracy Metalowo- Drzewny był pierwszym na
terenie więzienia miejscem zatrudnienia dla
cywilnych mieszkańców Barczewa. 15 sierpnia
1953 roku na bazie istniejącego działu pracy
utworzono Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr
1, przy Zakładzie Karnym w Barczewie. Ale to
już inna historia.
Wojciech Zenderowski

KTO PAMIĘTA?

W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy kolejną fotografię, wykonaną
w 1951 roku w Barczewie. Na fotografii uwieczniono zawodników drużyny piłkarskiej zrzeszonych
w Zespole Sportowym „Gwardia”. Zdjęcie wykonane zostało na szkolnym boisku sportowym
przy ul. Wojska Polskiego. Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu
nazwisk osób upamiętnionych na fotografii.
W. Zenderowski
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Z życia wsi

BARCZEWKO
Wieś położona w zachodniej części gminy
Barczewo. Graniczy z takimi wioskami jak:
Łęgajny ( na południe), Różnowo ( zachód),
Gady (północ) i Biedowo ( wschód). Na terenie
wsi znajduje się Jezioro Wadąg. W centralnym
punkcie wsi jest XVI-wieczny kościół. Patrząc
na ten monument odnosi się wrażenie, że strzeże
on spokoju mieszkańców Barczewka. Zarówno
od strony Barczewa jak i Różnowa jest on bardzo
wyraźny. Większość domów mieszkalnych
znajduje się po obydwu stronach szosy.
Nieliczne domostwa umieszczone są na
koloniach. Wieś posiada sklep, przystanek
autobusowy, salon fryzjerski.

Rozmowa z Panią Ewą Bąk- sołtysem
wsi Barczewko
Z czego mieszkańcy Barczewka są
zadowoleni?
- Moim zdaniem, że coś się dzieje w Barczewku.
Kiedyś się nic nie działo. Obecnie organizujemy
dyskoteki, zabawy. Robimy takie akcje jak
Dzień Dziecka. W 2012 roku Dzień Dziecka
zorganizowaliśmy troszkę później. Powodem
była brzydka pogoda, dlatego trzeba było
przesunąć termin imprezy. Zrobiliśmy
zakończenie roku szkolnego, rozpoczęcie lata.
Było przygotowane ognisko i dyskoteka dla
dzieci do godziny 22. Bardzo udana imprezka.
Mieszkańcy zadowoleni są z walorów
turystycznych wsi. We wsi bardzo dobrze
rozwinięta jest agroturystyka - Pensjonat
Janczary, jest to niewątpliwy atut. Przyjeżdża
tam dużo gości, niezależnie od pory roku.
Jesteśmy bardzo dumni z Państwa Olejników.
Wieś położona jest blisko Jeziora Wadąg.
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Jednakże minusem jest brak plaży wiejskiej.
Gdyby istniała, mieszkańcy oraz turyści chętnie

spędzaliby czas nad wodą. A jezioro nasze jest
bardzo duże. Posiadamy dwie świetlice
wiejskie, sklep. Jedna świetlica wiejska jest
razem z punktem bibliotecznym. Ona
wyremontowana jest z funduszu unijnego.
Posiadamy w świetlicy 5 komputerów.
W bibliotece znajdują się książki i czasopisma.
Lektury dzieci wypożyczają je do szkoły. Mamy
projektor, dzięki któremu można oglądać filmy.
Mamy Internet. Dzieci są bardzo zadowolone
z Internetu. W świetlicy organizowane są gry
i zabawy dla dzieci przez panią Magdę. Latem
dzieci zabierane są na spacery, wycieczki,
przygotowywane jest ognisko. Sala wiejska też
jest odremontowana. Została ona oddana do
użytku 2 lata temu, kiedy to były początki mojej
funkcji sołtysa. Otwierałam w zbliżonych
terminach (śmiech). W sali wiejskiej możemy
spotykać się kiedy tylko chcemy. Jesteśmy
bardzo szczęśliwi, że mamy kanalizację. Jest to
duże udogodnienie dla mieszkańców. Jednakże
obecnie przez roboty związane z modernizacją
kanalizacji, ucierpiał stan drogi.
Na jakie cele przeznaczany jest fundusz
sołecki?
- W tym roku z Radą Sołecką zakupiliśmy
telewizor, kino domowe, kuchenkę i czajnik
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elektryczny do sali wiejskiej. Dzięki temu
młodzież może w niej oglądać filmy. Mamy też
stół do gry w tenisa. Jedni grają, drudzy oglądają.
Ze straży pożarnej od pana Sławka dostałam gry
planszowe. Dzięki temu młodzież może miło
spędzać wolny czas. W tym roku fundusz sołecki
przeznaczymy na wycieczkę edukacyjną dla
dzieci. Część pieniążków przeznaczymy na
remont podłogi w sali wiejskiej. Weszliśmy w
projekt unijny budowa boiska do gry w
siatkówkę. Bardzo lubimy grać w siatkówkę,
dlatego boisko jest bardzo potrzebne. Przy
boisku będzie miejsce na ognisko, grill i
grzybek. Z funduszu sołeckiego został
p o s t a w i o n y p r z y s t a n e k a u t o b u s o w y.
W następnym roku mam plan zakupić stabilne
stoły do gry w szachy. Ustawione one będą na
terenie placu zabaw. Dzięki temu dzieci będą
mogły się nauczyć grać w szachy/warcaby.
Oczywiście, jeżeli Rada Sołecka się na to zgodzi.

W tym roku fundusz sołecki będzie przeznaczony również na organizację festynu z rękodziełem, produktami regionalnymi i starociami.
Myślę, że to będzie ciekawa odmiana.
Jakie imprezy odbywają się w Barczewku?
- W tamtym roku, we wrześniu mieliśmy
dożynki. Mieszkańcy bardzo cieszyli się z tego
faktu, pomagali w organizacji prac przygotowawczych i po dożynkach. Młodzież wraz
z Radą Sołecką i Ochotniczą Strażą Pożarną
brała aktywny udział w działaniach związanych
z dożynkami. To były pierwsze dożynki w naszej
wsi. Corocznie odbywają się zabawyi festyny. Te
ostatnie są bardzo chwalone przez mieszkańców.
Festyny organizowane są w pierwszą sobotę
lipca. Festyn mobilizuje ludzi do działania. Dwa
lata temu zorganizowaliśmy turniej tenisowy.
W nim brał udział radny pan Krzysztof
Ludwiniak. W tamtym roku frekwencja
uczestników turnieju była mniejsza, jednakże
walczono o puchary ufundowane przez
burmistrza Barczewa.
Podsumowując, planów rozwoju jest dużo,
funduszy mało. Ale myślę, że będziemy działać
co roku po trochu. W ten sposób zrealizujemy
nasz plan.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Natalia Machałek
Fot. Archiwum(4)

Społeczeństwo
Ciąg dalszy ze str. 13

Odpowiedź otwarta na list otwarty

prawnego dyskusji radnych nad projektami
uchwał”. A tak stało się przecież w Barczewie na
sesji nadzwyczajnej 30 listopada 2012 roku.
Teza Wojewody była następująca; „Zauważyć
należy również, że wyłączenie dyskusji nad
uchwałami w sprawie tytułu „Zasłużony dla
Gminy Z.”, zdaniem organu nadzoru, stanowi
naruszenie praw radnego do swobodnego
wykonywania mandatu, o którym mówi art. 7
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego ...
Udział w pracach rady gminy, a szczególnie w
podejmowaniu uchwał jest podstawowym
prawem i obowiązkiem radnego”. Tyle
r o z s t r z y g n i ę c i e n a d z o r c z e Wo j e w o d y
Opolskiego. Dotyczyło ono, co prawda uchwały
o nadaniu miana zasłużonego, jednak uchwały o
wysokości podatków w każdej gminie są równie
wysokiej wagi i rangi, że jednak – moim
skromnym zdaniem „nieprawnika” –
niedopuszczenie do dyskusji na ten temat i
wypowiedzenia swojego zdania przez radnych,
było właśnie niewłaściwe z punktu widzenia
społeczno-etycznego. Choć Wojewoda
Opolski w przywołanej wyżej sprawie
również zakwestionował to z punktu widzenia
prawnego.
Zmieniając temat, nie mogę pozostać
obojętny na Pana stwierdzenia w artykule „Sesja
nadzwyczajna” – Wiadomości Barczewskie,
grudzień 2012. Cytuję – „Rozumiejąc ciężką
sytuację rolników oraz osób płacących podatek
rolny, chcąc chociaż w ten sposób pomóc
naszym rolnikom, postanowiono obniżyć tę
stawkę do kwoty 50 złotych”. Panie

przewodniczący, przecież to jest – przepraszam
za sformułowanie – obłudne tłumaczenie. W
2012 roku obowiązywała stawka 45 złotych.
Wasz koalicyjny klub radnych forsuje stawkę
50 złotych i twierdzi, że jest to obniżka! I proszę
nie odnosić się do maksymalnej stawki
dopuszczonej przez ministerstwo – tej
niebotycznej kwoty 75,86 zł/1q. Wiadomo, że
jeślibyśmy zostawili tę ministerialną kwotę, to
rolnicy natychmiast pikietowaliby ratusz. To
jest przecież absurdalne. Wracam do
propozycji burmistrza podtrzymywanej przez
klub radnych , którego Pan jest członkiem.
Gdzie tu jest równe traktowanie obciążeń
podatkowych dla różnych podmiotów naszej
gminy? Gdzie tu jest podnoszone przez Pana
we wspomnianym artykule w gazecie
samorządowej ulżenie w ciężkiej sytuacji
rolników, skoro podniesienie stawki podatku
rolnego z 45 złotych w roku 2012 do 50 złotych
w roku 2013, to wzrost o ponad 11%?
Tymczasem poziom inflacji oscylował wokół
4% i zazwyczaj taki wzrost podatku
przyjęliśmy dla innych grup i podmiotów
płacących podatek do Gminy Barczewo.
Dlatego właśnie Klub Radnych Niezależnych,
którego mam zaszczyt być przewodniczącym,
domagał się podniesienia tego podatku do
kwoty 47 złotych lub też jak Pan chce –
obniżenia do kwoty 47 złotych od absurdalnej
propozycji ministerialnej. Zatem rok do roku,
mój Klub Radnych Niezależnych chciał
podniesienia tego podatku o poziom inflacji – o
około 4%. Przecież o taki wskaźnik zazwyczaj

Spotkanie z marszałkiem

Jeszcze wiele jest do zrobienia
24 stycznia 2013 r. w Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie w ramach
cyklicznych spotkań z
przedstawicielami
władzy, z inicjatywy przewodniczącego koła PO
w Barczewie pana Leszka Minko odbyło się
spotkanie z marszałkiem województwa panem
Jackiem Protasem W spotkaniu tym udział wzięli
członkowie Platformy koło w Barczewie oraz
przedstawiciele władz Gminy, burmistrz - Lech
Nitkowski, przewodniczący Rady - Zbigniew
Chlubicki, Radni PO
Po krótkich słowach przywitania, przewodniczący PO udzielił głosu Marszałkowi, który
z wielkim uznaniem mówił o barczewskiej
organizacji koła PO skupiającej w swych
szeregach mieszkańców naszej gminy. Jest
największym i najprężniej działającym kołem
z istniejących w powiecie olsztyńskim. Pan
marszałek mówiąc o strategii rozwoju Regionu
zwrócił uwagę na nasze walory klimatyczne.
Region z najczystszym powietrzem, z pięknymi
lasami i jeziorami ma tylko jedno uzdrowisko.
Mówił także o niewykorzystanym do końca
potencjale drzewnym, rybackim, turystycznym, a
także przemysłowym Przy pomocy środków
unijnych na terenie Gminy powstają nowoczesne
zakłady dające zatrudnienie mieszkańcom,
budowana jest droga 16-stka, która może być

atutem do powstawania nowych inwestycji.
Powstało wiele obiektów sportowych
Dyskusja przebiegała w przyjaznej
atmosferze. Zebrani zadawali pytania na tematy
nurtujące mieszkańców nie tylko naszej gminy.
Pan burmistrz w swoim imieniu oraz mieszkańców Barczewa na ręce marszałka złożył
podziękowanie za dobrą współpracę i wspieranie
inicjatyw gminy, których efekty są widoczne.
Zmienia się i pięknieje Barczewo a burmistrz
szuka sposobu, aby realizować potrzeby
mieszkańców. Pomimo wielu wykonanych już
inwestycji, jeszcze wiele jest do zrobienia
W najbliższych sześciu latach Polska
otrzyma ogromne środki z Unii. Rząd i Premier
zapowiadają, że środki te trzeba kierować na małe
miasteczka i na wsie. Takie wsie jak Wójtowo,
Łęgajny, Nikielkowo czy Barczewko są ogromnym placem budowy. Corocznie przybywa wiele
domów a mieszkańcy z miasta przenoszą się na
wieś, której potrzebne są środki na budowę dróg
i całej infrastruktury. Zadaniem władz, organizacji działających w naszej małej ojczyźnie ale
i mieszkańców jest integracja społeczeństwa i
stwarzanie takiej atmosfery, ażeby z tej szansy
skorzystać .
Członek zarządu PO w Barczewie
Jan Zieliński
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podnieśliśmy inne podatki w Gminie – dlaczego
więc rolnikom zaserwowaliśmy wzrost o 11%?
Ot i cała prawda, ot i cała sprawa. Nie wyobrażam
sobie, bym jako prezes Polskiego Stronnictwa
Ludowego miasta i gminy Barczewo nie dbał o
interesy rolników. Sugerowanie czytelnikom, że
to Wasz klub uratował rolników, to jest właśnie
manipulowanie faktami. Mam nadzieję, że
czytelnicy, a szczególnie rolnicy, po przeczytaniu
Pana listu i mojej odpowiedzi wyciągną
właściwe wnioski i zrozumieją dlaczego tak
protestuję przeciwko niedyskutowaniu na sesji
nadzwyczajnej projektów uchwał podatkowych,
tylko od razu ich głosowaniu. Jeszcze raz
bowiem przypominam, że Klub Radnych
Niezależnych, którego mam zaszczyt być
członkiem, to 7 osób. Koalicyjny Klub Radnych
zrzeszający radnych reprezentujących Platformę
Obywatelską i Sojusz Lewicy Demokratycznej,
którego członkiem jest Pan przewodniczący rady,
to 8 osób. Arytmetyka niestety nie stoi po naszej
stronie.
Mam nadzieję, że teraz Pan doskonale wszystko
rozumie. Nie będę zatem odnosić się do
pozostałej bardzo obszernej treści Pańskiego
listu otwartego, ponieważ wypełnia go w
większości cytowanie zapisów Europejskiej
Karty Samorządu Lokalnego, Regulaminu Pracy
Rady Miejskiej w Barczewie, Statutu Barczewa.
Sedno sprawy zostało przeze mnie mocno
wypowiedziane – tak, zdaję sobie sprawę z tego,
że właśnie „mocno” zaznaczyłem swoje
istnienie. Widzę jednak, że w pewnych
sytuacjach trzeba zapomnieć o dyplomacji, o
kurtuazji, tylko stanowczo wyrażać swoje opinie
i poglądy. Niniejszym to czynię i czynić będę
nadal. Reprezentuję bowiem wyborców, którzy
zaufali mi po raz drugi wybierając do Rady
Miejskiej Barczewa. Reprezentuję wyborców,
którzy mieszkają w mieście Barczewo, tak,
jakby żyli w czasach Feliksa Nowowiejskiego –
czyli w XIX wieku. Osiedle domów
jednorodzinnych, szczególnie jej nowa część, to
właśnie taki XIX wiek. Bezdroża, błoto,
zalewanie posesji przez wody opadowe i
podskórne, brak kanalizacji, wylewające szamba
i taki stan trwa już kilkanaście lat i nic nie
wskazuje na to, by to się zmieniło. W budżecie
gminy Barczewo na rok 2013 na osiedle domów
jednorodzinnych nie przewidziano ani złotówki –
i jak tu być radnym dyplomatą, jak tu
wypowiadać się kurtuazyjnie, tym bardziej, że
daje mi się zewsząd do zrozumienia, że w
Barczewie jestem persona non grata (człowiek
niepożądany). I dlaczego? Bo wypowiadam
często sądy nie dla wszystkich wygodne? Na
szczęście to niewielkie grono osób, dla których
najwyraźniej jestem solą w oku. Dla
zdecydowanej większości sąsiadów, licznych
przyjaciół jednak jestem osobą pozytywnie
postrzeganą. Zostając radnym wojującym,
zdawałem sobie sprawę z tego, że mogę tez
spotykać się z nieprzyjaznymi gestami i mam to
wkalkulowane w moją działalność samorządową
dla dobra moich wyborców.
Jan Połowianiuk
Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych
„Porozumienie Samorządowe”
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Informacje

Sprawozdanie z 37 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
W samo południe 28 stycznia 2013 roku
rozpoczęła się 37 Sesja Rady Miejskiej w
Barczewie, w której wzięło udział 14 radnych oraz
sołtysi i zaproszeni goście. Sesja obfitowała w
długą listę poruszanych spraw. Porządek obrad
liczył 25 punktów. Najważniejszymi były
sprawozdania za ubiegły rok z działalności:
barczewskiej Policji, Straży Miejskiej, Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Centrum Kultury i Promocji
Gminy, Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Zakładu Budynków Komunalnych, Zakładu
Usług Komunalnych, Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji, Zakładu Energetyki Cieplnej.
Sprawozdanie burmistrza
Jako pierwszy zabrał głos burmistrz Lech Jan
Nitkowski. Burmistrz poprosił o zdjęcie z porządku obrad punktu 13, który mówił o wyrażeniu
zgody na połączenie spółek komunalnych ZWiK
i ZEC. Zmiana spowodowana była tym, że
Wspólnoty Mieszkaniowe zrezygnowały z usług
spółki ZEC i dodał, że zostanie przedstawiony
zamiar likwidacji tej spółki.
W dalszej części swojego wystąpienia burmistrz
omówił problem zamknięcia Olsztyna dla ruchu
samochodów ciężarowych. Niestety popularne
„tiry” muszą objechać Olsztyn poprzez okoliczne
gminy.
Burmistrz wspomniał także o problemie z firmą
ENERGA, która „straszy”, że gmina nie może
sama wybierać operatora, który będzie działał na
ich urządzeniach. Wobec tego włodarze miasta
zostali zmuszeni unieważnić przetarg. Na końcu
swojego wystąpienia Lech Jan Nitkowski
poinformował, że Barczewo nareszcie będzie
posiadało schronisko dla zwierząt.
Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta i gminy
Barczewo
Sprawozdanie z bezpieczeństwa i porządku
publicznego przedstawił Marek Dumka,
komendant Komisariatu Policji w Barczewie.
Komendant podkreślił, że bardzo niepokojący jest
wzrost przestępczości wśród nieletnich. Ponadto
nadmienił, że w barczewskim komisariacie
pracuje obecnie 35 funkcjonariuszy. Dość
irytującym jest fakt, że pracę jednego z barczewskich policjantów w zupełności absorbują
sprawy związane z wychowankami poprawczaka
oraz osadzonymi w zakładzie karnym, zlecone
m.in. przez sądy z całego kraju. Barczewska
społeczność zupełnie nie ma z tego pożytku.
Następne sprawozdanie dotyczyło pracy
barczewskiej Straży Miejskiej w ubiegłym roku.
Po sprawozdaniu komendanta Zbigniewa Cipiora
wywiązała się dyskusja o potrzebie istnienia
straży miejskiej w naszym mieście. Jest to temat
obecnie poruszany także w innych miastach
w Polsce. W dobie cięć budżetowych czarne
chmury wiszą nad strażą miejską w wielu
miastach. W luźnej dyskusji, którą wywołał Jan
Połowianiuk, radni jednogłośnie stwierdzili
potrzebę istnienia tej formacji w naszym mieście.
Obydwaj komendanci (Policji i Straży Miejskiej)
w bardzo sprawny sposób przedstawili fakt, że
wykonywane zadania przez obie służby zupełnie
się nie dublują. Kończąc ten temat burmistrz
Barczewa w dobitny sposób wyraził potrzebę
istnienia Straży Miejskiej w Barczewie.
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Analiza wykorzystania funduszy sołeckich
Andrzej Lichocki przedstawił informację na temat wykorzystania funduszy sołeckich w 2012 r.
Radny Jan Suliński z Ramsowa zapyta:ł
Dlaczego fundusz Ramsowa, nie został
odpowiednio wykonany?. Czy nie można było
wytłumaczyć sołtysowi naszej wsi jak to zrobić,
że nie można postawić dużej wiaty. Andrzej
Lichocki odpowiedział, “że o tych sprawach
mówi ustawa ale to zadanie nie jest stracone”.
Lech Nitkowski podsumowując ten etap dyskusji
stwierdził: Po latach wykonanie funduszy
sołeckich w naszej gminie jest rewelacyjne. Jeżeli
zaistnieje potrzeba to jeszcze raz przeszkolimy
sołtysów. Przed podjęciem decyzji przez
Zebranie Wiejskie musicie Państwo wiedzieć, że
postawienie wiaty 10 m x 10 m wymaga
pozwolenia na budowę.
Sprawozdania
Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i
Promocji Gminy w formie pokazu multimedialnego przedstawiła Mariola ŁukowskaJuckiewicz, dyrektor CKiPG w Barczewie.
Radna Halina Bronka złożyła podziękowania dla
wszystkich pracowników CKiPG za ich pracę.
Radny Jarosław Bonus pogratulował prezentacji
i podziękował CKiPG za współpracę z Komisją
Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy.
Burmistrz Lech Nitkowski dodał - Praca
i osiągnięcia CKiPG to również mój sukces.
Sprawozdanie z działalności barczewskiego
MOPS-u przedstawił jego dyrektor Jarosław
Złotkowski.
Zbigniew Chlubicki, Przewodniczący Rady
Miejskiej podkreślił ogrom pracy jaką wykonuje
barczewski MOPS oraz podziękował jego
pracownikom. Do podziękowań dołączył się
burmistrz Lech Nitkowski, dodając, że praca
pracowników MOPS-u jest bardzo ciężka
i niestety niedoceniana.
Następnym sprawozdaniem za ubiegły rok było
wystąpienie Hanny Chyżyńskiej, dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia.
Radna Teresa Lutarewicz podziękowała
dyrektor i pracownikom MZOIZ za doskonałą
współpracę i bardzo dobrą ich pracę.
Następnym sprawozdaniem w formie multimedialnej była prezentacja dokonań w ubiegłym
roku Zakładu Budynków Komunalnych
w Barczewie, które przedstawiła jego dyrektor
Mirosława Jasińska. Następnie Dyrektor
Jasińska podziękowała za współpracę Komisji
do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych.
Radny Jan Suliński stwierdził, że na gminną
substancję mieszkaniową na wsiach jest
przeznaczane zbyt mało pieniędzy.
Radny Edward Maciejewski dodał: Sprawy
budynków komunalnych są odcinkiem
najtrudniejszym. Baza lokalowa niestety się
„sypie”. Należy koniecznie podkreślić fakt, że w
przeciągu 7 lat Dyrektor ZBK z zadłużenia 1,5
miliona zł „zeszła” do 500 tysięcy złotych. To jest
osiągnięcie. Jest to robione konsekwentnie przez
cały rok. W imieniu Komisji do Spraw
Gospodarczych i Mieszkaniowych bardzo
dziękuję Pani i pracownikom.
Radna Alina Jakończuk powiedziała, że
współpraca Komisji do Spraw Mieszkaniowych
z dyrektor ZBK układa się bardzo dobrze. Bardzo
potrzebny jest budynek socjalny i kiedy on
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powstanie, to wówczas zadłużenie jeszcze się
zmniejszy. Radna Jakończuk zachęciła
mieszkańców do wykupu mieszkań.
Beata Szewczyk, główna księgowa Zakładu Usług
Komunalnych, przedstawiła sprawozdanie
z działalności Zakładu za 2012 r. Przewodniczący
Zbigniew Chlubicki podziękował pani Szewczyk
i wszystkim pracownikom ZUK za ich pracę, która
jest niezbędna i niedoceniana.
Sprawozdanie z działalności Spółki ZWIK za 2012
r. przedstawił prezes spółki Jacek Kasprzak.
Przewodniczący Chlubicki podziękował panu
Kasprzakowi i pracownikom spółki ZWIK za ich
pracę, życząc również jak najmniejszej liczby
awarii.
Następnie dokonania w 2012 r. zrelacjonował
Janusz Sturlis, prezes spółki ZEC. Prezes Sturlis
dodał: Na dzień dzisiejszy sytuacja spółki ZEC
zmieniła się i podjęcie decyzji należy do Rady
Miejskiej. Chciałem Państwu podziękować za
wyrozumiałość i pomoc, a swoim pracownikom
podziękować za ich pracę w ubiegłym roku.
Przewodniczący Chlubicki: Na ręce Prezesa ZEC
chcę złożyć podziękowania. Nad wynikiem
finansowym spółki należy się pochylić i
zastanowić się, co zrobić dalej. Jeżeli chodzi
o pracowników to co by się nie zadziało, musimy
zrobić wszystko, aby konsekwencje tego procesu
były dla nich jak najmniejsze. Proszę przekazać
pracownikom, że dalsze działania ukierunkowane
będą na pomoc dla pracowników.
W odpowiedzi Janusz Sturlis: Po wspólnym
posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej przekazałem
pracownikom wiadomość o tym, że prawdopodobnie nastąpi likwidacja spółki ZEC oraz, że
padło zapewnienie, iż pracownicy nie będą
pozostawieni bez pomocy.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Czesław Kopczyński stwierdził, że 25%
naszej Gminy nie jest zwodociągowana, w tym
i mój okręg. Czy jest szansa, że w ciągu 3 lat ta
sytuacja ulegnie zmianie i wodę będą mieli
wszyscy ?
Radny Jan Suliński: w Kromerowie stoi przystanek
autobusowy, z którego korzysta dużo ludzi
dojeżdżających do pracy. Niestety przystanek nie
ma wiaty i ludzie stoją bezpośrednio na deszczu,
wietrze i mrozie. Natomiast w Tumianach jest
przystanek z wiatą i z tego przystanku prawie nikt
nie korzysta. Czy Kromerowo może też liczyć na
taką wiatę? Kiedy to nastąpi?
Radny Jan Połowianiuk ponowił prośbę o
ustawienie znaków na ulicy Kraszewskiego w
Barczewie i powiedział: Tam jest naprawdę
niebezpiecznie. Samochody parkujące przy
chodniku całkowicie zasłaniają widoczność i
doprawdy nie widać, kto może jechać „z góry”.
Byłem świadkiem zdarzenia, że omal nie doszło
w tym miejscu i z tego powodu do poważnej kolizji.
Radny Edward Maciejewski: Brakuje znaków
pionowych przy przejściach dla pieszych.
Proponuję aby Straż Miejska to przejrzała. Czy
burmistrzowie przewidują przeprowadzenie
konsultacji z mieszkańcami Łęgajn w sprawie
budowy w tej miejscowości budynku socjalnego?
Ludzie muszą mieć możliwość przedstawienia
swoich uwag.
Ciąg dalszy na str. 17

Informacje

Do redakcji
Redakcja Wiadomości Barczewskich.
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w
następnym numerze Wiadomości poniższego
tekstu.
Z poważaniem
Kwapis Barbara
„Dotyczy tekstu o budżecie Gminy na 2013r
zamieszczonego w Wiadomościach
Barczewskich w nr 1 z 2013r.
Jestem pracownikiem Urzędu Miejskiego
w Barczewie, gdzie od 1986 r prowadzę
sprawy Rady Miejskiej. Zajmuję się m. innymi
protokołowaniem posiedzeń z sesji.
Być może tak długi okres wykonywania tej
pracy spowodował, ze po przeczytaniu
sprawozdania z obrad XXXIII/12 sesji Rady
Miejskiej, autorstwa pana Jana Krakowiaka,
postanowiłam zabrać głos w sprawie tego
artykułu. Szczególnie zaniepokoił mnie tekst
dotyczący budżetu na 2013r.
Panie Janie!
Chyba byliśmy na dwóch różnych sesjach.
Nie mogę zrozumieć tekstu: „Nie planuje się
żadnych nowych inwestycji…..........”. Jest to
ewidentne wprowadzanie naszych czytelników
w błąd. Panie Janie - rolą redaktora,
dziennikarza, reportera jest przekazywanie
czytelnikom pełnych informacji, pozbawionych
osobistych osądów i podtekstów. Czytelnik sam
potrafi wypracować sobie stanowisko na
temat tego czy samorząd pracował dobrze i
czy dołożono wszelkich niezbędnych starań aby
nam wszystkim, w tej Gminie, żyło się lepiej.
Prawda jest taka , że wszystkie samorządy w
Polsce ze względu na przepisy, które wdrożył
Minister Finansów mają problemy z
planowaniem nowych inwestycji. Przepisy te w
znacznej mierze ograniczają prowadzenie
inwestycji opartych na kredytach. Wszystkich

obowiązuje zasada zrównoważonych budżetów
– czyli mówiąc najogólniej nie można wydać
więcej niż wpłynie do budżetów
poszczególnych samorządów.
Nieprawdą jest natomiast to, iż akurat nasza
Gmina nie będzie prowadziła żadnych nowych
inwestycji w 2013r. Otóż będzie je prowadziła i
to w dużym zakresie .
Będzie również realizowała te inwestycje,
których nie mogła (z różnych względów)
zrealizować w 2012r.
Poniżej pozwalam sobie zamieścić wykaz
inwestycji, które nasza Gmina planuje
zrealizować w tym roku.
Panie Janie! Dziwi mnie fakt, że pan,
wytrawny obserwator, doskonały redaktor,
pozwolił sobie na to aby w naszej
samorządowej gazecie zamieścić na temat
gminnego budżetu na 2013r tylko 5 zdań, gdzie
w protokole z obrad tej sesji są całe 3 strony i
oczywiście to też jest potężny skrót. Niestety
pozostała część tego artykułu stanowi pana
subiektywną ocenę przyszłorocznego budżetu i
towarzyszące przy jego realizacji, pana
zdaniem, nastroje, które zapanują w naszej
Radzie Miejskiej.
Ja, panie Janie, chciałam panu od siebie
powiedzieć, że w trakcie tych 26 lat pracy z
różnymi Radami mogę śmiało stwierdzić, z
całą odpowiedzialnością, że właśnie ta Rada
jest jedną z tych gdzie zdrowy rozsądek i
gospodarskie spojrzenie na sprawy Gminy są
rzeczą naturalną i bezdyskusyjną.
Państwa Czytelników zapraszam gorąco do
zapoznania się z treścią całego protokółu z
obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w
Barczewie, który zamieszczony jest na stronie
BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie lub w
Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie (pokój nr 1)
z wersją papierową tego dokumentu. Mam
nadzieję, że lektura tego tekstu , z pewnością,
rzuci inne światło niż zamieszczony artykuł w
ostatnich Wiadomościach Barczewskich.
Barbara Kwapis
Kierownik Wydziału Organizacyjnego
w Urzędzie Miejskim w Barczewie

Sprawozdanie z 37 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 16

Radna Alina Jakończuk prosiła o umieszczenie
oświetlenia przy przejściu na ulicy Wojska
Polskiego koło mostu, ponieważ po zmroku jest
tam naprawdę bardzo ciemno. Prosiła także
o wystąpienie w sprawie ustawienia na ulicy
Kościuszki radaru. W momencie jak wykonano
ulicę Targową kierowcy pozwalają sobie na
bardzo szybką jazdę zjeżdżając „z góry” ulicy
Kościuszki.
Radny Andrzej Moszczyński: W Łęgajnach jest
dużo pytań odnośnie inwestycji budowy mieszkań
socjalnych. Dlatego uważam, że należy rozmawiać z mieszkańcami. Proszę o przeprowadzenie
Zebrania Wiejskiego na ten temat.
Zapytania sołtysów i przewodniczących rad
osiedlowych
Jan Komsta, przewodniczący Rady Osiedla
Domków Jednorodzinnych: Wzdłuż stadionu
położono chodnik, z którego korzysta dużo
mieszkańców Barczewa. Niestety na 3 istniejące

tam lampy pali się tylko jedna. Proszę
o uruchomienie pozostałego oświetlenia.
Odpowiedzi na bieżące zapytania
Dariusz Jasiński: Sprawa budowy mieszkań
socjalnych nie podlega rokowaniom, ale
zebranie z mieszkańcami Łęgajn zwołamy na
początku lutego.
Radny Edward Maciejewski: Stanowisko
Komisji Mieszkaniowej jest pozytywne w
stosunku do tego miejsca.
Mirosława Jasińska, dyrektor ZBK powiedziała,
że niezrozumiały jest stosunek mieszkańców
Łęgajn do tej sprawy i do zrozumienia faktów. Do
ZBK-u w Barczewie przyszedł mieszkaniec
Łęgajn i ubliżał ludziom, którzy mogliby
zamieszkać w tych mieszkaniach. Wytłumaczyłam temu panu, że mieszkać tam mają tacy
sami ludzie jak on.

Wykaz inwestycji przewidzianych
do realizacji w 2013r:
-budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Ruszajny oraz budowa
sieci wodociągowej Lamkowo-Radostyetap I,
-budowa sieci wodociągowej
w miejscowości Wójtowo-Nikielkoworealizacja II, III, IV etapu budowy sieci
rozdzielczej;
-Opracowanie projektu budowy
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Nikielkowo;
-budowa chodników w ciągu ul. Wojska
Polskiego w Barczewie;
-budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowa
w Łęgajnach;
-budowa drogi gminnej – ul. Migdałowa
w Wójtowie
-odwodnienie ul. Warmińskiej i ul.
Nadrzecznej w Barczewie;
-przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kaplityny;
-opracowanie projektu modernizacji
ul. Traugutta w Barczewie;
-opracowanie projektu budowy parkingu
przy ul. Miłej w Barczewie;
-wykonanie oznakowania tras
kajakowych;
-nabycie nieruchomości do zasobu
gminnego;
-budowa ujęcia wody dla potrzeb
przeciwpożarowych miasta przy
ul. Niepodległości w Barczewie;
-rozbudowa monitoringu w Barczewie;
-modernizacja kotłowni Przedszkola
Samorządowego w Barczewie;
-wyposażenie placów zabaw w ramach
Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
-budowa wiaty w miejscowości Kierzliny;
-budowa placów zabaw i miejsc spotkań
mieszkańców w miejscowościach
Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo;
-budowa zbiornika małej retencji
w Łęgajnach;
-renowacja kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego (były kościół
ewangelicki, ratusz, Muzeum im.
F. Nowowiejskiego);
-ogrodzenie terenu wokół świetlicy
wiejskiej w Jedzbarku;
-modernizacja terenu sportoworekreacyjnego we Wrócikowie;
-budowa kompleksu boisk w Marunach;
-modernizacja boisk do piłki siatkowej
w Barczewku.

Grzegorz Gawrylczyk
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Sport

Z życia BUKS. Halowy Turniej MRĄGOWIA CUP
Na zaproszenie Miejskiego Klubu
Sportowego Mrągowia Mrągowo nasza drużna
z rocznika 2003 i młodsi w dniu 10.02.2013
roku uczestniczyła w halowym turnieju
MRĄGOWIA CUP. Turniej miał charakter
towarzyski, w którym każdy uczestnik zostaje
zwycięzcą. Brak było tradycyjnej klasyfikacji
końcowej i punktacji, każde dziecko zostało
wyróżnione za udział i grę w turnieju. Celem
turnieju było niewywieranie presji wyniku,
promowanie piłki nożnej dzieci, wychowania
poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu
życia, oraz zasad fair play. Z naszej drużyny
wyróżnieni zostali Krystian Bartoszek, Błażej
Karpiński oraz Dawid Stefański. W turnieju
uczestniczyło osiem drużyn m.in. Korki
Biskupiec, Koszałek Opałek Węgorzewo,
Mazur Ełk, Polonia Lidzbark Warmiński.
BUKS Barczewo w hali sportowej
barczewskiego gimnazjum, w dniu 16.02.2013
roku zorganizował Wojewódzki Halowy
Turniej Piłki Nożnej zawodników urodzonych
w 2002 roku i młodszych.
W turnieju wzięły udział drużyny: NAKI
Olsztyn, OKS 1945 Olsztyn, Stomil Olsztyn,
DKS Dobre Miasto, Polonia Lidzbark
Warmiński, MKS Jeziorany, Koszałek Opałek
Węgorzewo, Koszałek Opałek Węgorzewo II,
BUKS Barczewo I, BUKS Barczewo II.
W rozgrywkach grupowych drużyna
BUKS I wygrała z NAKI Olsztyn, Koszałkiem
Opałkiem Węgorzewo II, OKS 1945 Olsztyn
oraz MKS Jeziorany zajmując pierwsze miejsce
w swojej grupie. W półfinale BUKS I zmierzył
się z Koszałkiem Opałkiem Węgorzewo I.

W regulaminowym czasie gry żadnej drużynie
nie udało się strzelić bramki, zwycięzcę
wyłoniły rzuty karne, w których lepsi okazali się
zawodnicy z Koszałka Opałka zwyciężając 2 :
1. Zawodnicy BUKSU mocno przeżyli porażkę
w rzutach karnych i w meczu o trzecie miejsce
nie podjęli walki, przegrywając z drużyną MKS
Polonia Lidzbark Warmiński.
Drużyna BUKS II w turnieju zajęła
siódme miejsce. Możliwości barczewskich
drużyn były większe od osiągniętych wyników,
jednakże w sporcie wszystko jest możliwe...
Pierwsze miejsce zajęła drużyna NAKI Olsztyn,
pokonując w finale drużynę Koszałka Opałka
Węgorzewo.
Turniej miał na celu promowanie sportu
w gminie i mieście Barczewo, a nagrody
ufundowali:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie, Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, firma
MACROSAT, pan Krzysztof Tomczyk, pan

Leszek Galibarczyk oraz pan Jerzy Jędrasik.
W tym miejscu serdeczne podziękowania
fundatorom nagród, wolontariuszy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie, obsłudze
sali sportowej oraz publiczności za gorący
doping.
W dalszym ciągu prowadzimy nabór
zawodników we wszystkich kategoriach
wiekowych (młodzik, orlik, żak oraz żaczek).
Aktualnie treningi w odbywają się w następujących dniach:
Poniedziałki 16.30 – 18.00 (rocznik 2001
i 2002) sala sportowa szkole podstawowej.
Poniedziałki 16.30 – 18.00 (rocznik 2003
i 2004) sala sportowa w gimnazjum
Środa 16.00 - 17.30 (rocznik 2005, 2006
i młodsi) sala sportowa w szkole podstawowej
Środa 17.30 – 18.00 (rocznik 2003 i 2004) sala
sportowa w szkole podstawowej
Czwartki 16.30 – 18.00 (rocznik 2001 i 2002)
sala sportowa w gimnazjum
Piątki 15.30 – 17.00 (rocznik 2005, 2006
i młodsi) sala sportowa w szkole podstawowej.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy osoby
chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszego stowarzyszenia, jak
również zainteresowane firmy i instytucje.
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
Bogdan Caruk

„SURMA” Barczewo trzecia w turnieju międzynarodowym
Piłkarki z LUKS „SURMA” Barczewo zajęły trzecie
miejsce w zakończonym 20
stycznia IX Międzynarodowym
Halowym Turnieju Piłki Nożnej
Kobiet „Grodzisk Cup 2013”.
W zawodach uczestniczyły 22
drużyny reprezentujące 12
klubów z Polski i Ukrainy. W czasie trwania turnieju rozegrano 104
mecze. Rywalizacja toczyła się
w trzech kategoriach wiekowych:
młodziczki (U-13), juniorki
młodsze (U-16) i seniorki (OPEN). W kategorii U-16 wystąpił
zespół LUKS „SURMA”
Barczewo, który wzmocniły 3 zawodniczki wypożyczone z MKS
Korsze. Po dwudniowych rozgrywkach eliminacyjnych „SURMA” zajmowała drugie miejsce.
W trzecim dniu turnieju drużyny
walczyły w fazie finałowej,
w której pierwsze cztery zespoły walczyły
o podium, a pozostałe drużyny rozgrywały finał
B o miejsca od V do VIII. Walkę o finał
zawodniczki z Barczewa przegrały w ostatnich
sekundach (1:2) z OLIMPEM Gościno,
zwycięzcą tej kategorii wiekowej, jednak
zdołały się zmobilizować i po emocjonującym
spotkaniu wygrały 2:1 z gospodyniami

18

zawodów, GSS Grodzisk Wlkp., zdobywając
tym samym trzecie miejsce w całym turnieju.
Należy podkreślić wysoki i jednocześnie bardzo
wyrównany poziom drużyn startujących w kategorii U-16.Klasyfikacja końcowa: Juniorki
Młodsze (U-16) o Puchar Starosty Grodziskiego 1. KS Olimp Gościno, 2 .KP Błękitni
Stargard Szczeciński, 3. LUKS Surma
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Barczewo, 4. GSS Grodzisk
Wielkopolski, 5. Mikolaiwska DJSSZ „Niwa –
2004”, 6. UKS Bierutów,
7. UKS Victoria SP 2
Sianów, 8. LUKS Ziemia
Lubińska.
Finał: Olimp Gościno Błękitni Stargard
Szczeciński 1:1 k. 5:4, o III
miejsce: Surma Barczewo GSS Grodzisk Wielkopolski
2:1.
Najlepsza zawodniczka:
Weronika Szuba (KP Błękitni Stargard Szczeciń-ski).
Najlepsza bramkarka:
Agnieszka Golczak (GSS
Grodzisk Wielkopol-ski).
Królowa strzelców: Weronika Szuba (KP Błękitni
Stargard Szczeciński) - 18
Fot. Archiwum(2) bramek.
„SURMA” Barczewo wystąpiła w składzie:
Karolina Mućka, Marta Chmielewska,
Weronika Chojnacka, Agnieszka Dziedzina,
Aleksandra Rojek, Wiktoria Szaj, Weronika
Trzcińska, Anna Lutarewicz, Wiktoria
Trzcińska, Magdalena Seges i Paulina Wasiluk
oraz trener – Piotr Ferenz.
Piotr Ferenz

Sport

Kilka pytań do...
Rozmowa z Piotrem Ferenzem –
sportowcem, trenerem kobiecej piłki nożnej,
nauczycielem wychowania fizycznego w
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie,
współzałożycielem LUKS „SURMA” .
Bycie nauczycielem, trenerem w Twoim
rozumieniu to pasja, misja, zawód a może coś
innego?
- Myślę, że jedno i drugie trzeba robić z pasją.
Gdybym traktował to tylko w kategoriach
zawodu, to pewnie nigdy nie powstałby klub
„SURMA” Barczewo. Dobrze jest, jeśli tę pasję
jest w stanie zaakceptować rodzina, bo ta pasja to
prawdziwy „złodziej” czasu.
Czym jest dla Ciebie SURMA Barczewo?
- Klub założony przy Szkole Podstawowej w
Barczewie w 2006 r., a tak naprawdę „SURMA”
to duża część mojego życia zawodowego. Wiąże
się z tym wiele wspomnień, przeżyć i znajomości.
Skąd wziął się pomysł założenia drużyny piłki
nożnej dziewcząt?
- Zaczęło się w 2004 r. Pracując w szkole
zauważyłem, że kilka dziewcząt ma szczególne
predyspozycje do gry w piłkę nożną, z którą
świetnie sobie radziły na lekcjach w-f- u.
Pomyślałem, że warto pójść w tym kierunku,
spróbować założyć klub. Jeśli się nie uda, to
będzie można spróbować czegoś innego. Udało
się i to w stopniu, który przerósł moje
oczekiwania.
Jakie miałeś oczekiwania podejmując pracę
z dziewczynami?
- Chciałem się przekonać, czy możliwe jest
przeniesienie na nasz grunt dyscypliny, która
w Polsce była już dobrze rozwinięta, a w naszym
regionie praktycznie nie istniała. W tamtym
okresie piłką nożną dziewcząt zajmował się
jedynie UKS „KORMORAN” Brzydowo, który
do tej pory szkoli młodziczki w tej dyscyplinie.
Dzięki wyjazdom na różne turnieje i wynikom
jakie osiągały dziewczęta, udało się
wypromować kobiecą piłkę na taką skalę, że klub
jest już znaną marką na piłkarskiej mapie Polski.
Świadczy o tym fakt, że dostajemy zaproszenia
na turnieje ogólnopolskie, na które nie wszystkie
zespoły są zapraszane.
Przedstaw Czytelnikom największe osiągnięcia SURMY
- Dużym osiągnięciem można uznać fakt, że od
początku pracy trenerskiej, 22 zawodniczki
„SURMY” były powołane do reprezentacji kadry
wojewódzkiej, w kategorii młodziczek i juniorek
młodszych, a 5 z nich zdobyło z kadrą Mistrzostwo Polski młodziczek w rozgrywkach kadr
wojewódzkich o puchar K.Górskiego w 2008r.
W 2006r młodziczki zajęły IV miejsce
w Półfinale Mistrzostw Polski 11-latków (Turniej
im. M. Wielgusa o Puchar TP) w Grodzisku
Mazowieckim. Od 2008r młodziczki zajmują
miejsca na podium w Mistrzostwach
Województwa w halowej piłce nożnej szkół
podstawowych SZS (dwukrotnie pierwsze
i dwukrotnie trzecie miejsce). Braliśmy udział w
wielu turniejach, a największe sukcesy w tych
ogólnopolskich i międzynarodowych to (w
nawiasie zdobyte miejsca): Warszawa(I,II,IV),
Grodzisk Wlkp.(II,II,IV), Opalenica(I,III),
Tuchola(V), Ciechanów(I), Dźwirzyno(II),
Gryfino(I,I). O turniejach wojewódzkich nie
wspomnę, bo nie starczy miejsca.

Co rozumiesz pod pojęciem sukces?
- Zależy o jaką sferę pytasz. W sporcie, jeśli obie
strony, czyli zawodnik i trener uważają, że
osiągnęli założone cele, to jest to na pewno
sukces. Czasem sukcesem jest zdobycie I miejsca
w turnieju, a czasem sukcesem jest to, że udało się
zaszczepić piłkarskiego „bakcyla” i nauczyć
techniki zawodniczkę, która nie wierzyła w swoje
umiejętności i nie była przekonana do tego, co
robi. Cieszy mnie fakt, że dziewczęta, które otarły
się o „SURMĘ”, mają wiele wspomnień
z turniejów i tego nikt im nie odbierze. Mają też
„fach” w nogach i z piłką przy nodze pewnie nie
jednego mężczyznę jeszcze zawstydzą.
Czy któraś z Twoich wychowanek osiągnęła
sukces, z którego jesteś dumny?
- Tak jak wspomniałem, jestem dumny z tego, że
każda z moich wychowanek umie grać (a nie
tylko kopać) w piłkę nożną. Wszystkie
dziewczęta, które kontynuują karierę piłkarską w
klubach wyższej rangi są powodem do dumy. Nie
mogę jednak nie wspomnieć o Magdalenie Szaj,
która drugi sezon gra w Ekstraligowym AZS
Wrocław, a już ma kilka ofert z klubów
zagranicznych.
W sezonie 2010/2011
z reprezentacją Polski U-17 zajęła V miejsce
w Mistrzostwach Europy, zaliczyła występ
w kadrze Polski U-15, U-17, U-19 i seniorek,
a mimo wszystko, zawsze pamięta o swoich
korzeniach i do tej pory bierze udział w moich
treningach.
Masz świadomość, że obaliłeś pewien
stereotyp dotyczący postrzegania przez
społeczeństwo gry w piłkę nożną przez
dziewczyny jako coś zabawnego?
- Myślę, że nie obaliłem jeszcze żadnego
stereotypu. Może i dobrze, bo czasami opinie
negatywne bardziej motywują do pracy, żeby
zrobić coś na przekór. Wciąż się spotykam
z opiniami, że piłka nożna jest zarezerwowana
tylko dla mężczyzn i pewnie długo się to nie
zmieni. Początki nie były zachęcające. Na pewno,
każda z dziewcząt, które zaczynały u mnie
treningi, nie traktowały tego jak coś śmiesznego
czy zabawnego, ale wiele osób tak to postrzegało,
dopiero, gdy się pojawiły sukcesy, zmieniło się
podejście do tego tematu.
Założenia i plany na 2013 rok? Czego Ci
życzyć?
- Plany takie jak co roku, czyli trenować,
trenować, trenować. Mamy już zaproszenia na
turniej międzynarodowy i ogólnopolski, więc jest
się do czego przygotowywać. Potrzeba tylko
zdrowia, wytrwałości i wyrozumiałości ze strony
rodziny i tego trzeba mi życzyć.
Dziękuje za rozmowę.
Z Piotrem Ferenzem rozmawiał
Bogdan Caruk
Ciąg dalszy ze str. 9

Mistrzostwa Dziennikarzy
o „Puchar Trzech Gór Warmii i Mazur”
Barczewscy narciarze spisali się na medal
Doskonale sprawiła się ekipa narciarzy,
która reprezentowała „Wiadomości Barczewskie” w ósmych Mistrzostwach Dziennikarzy o „Puchar Trzech Gór Warmii i Mazur”.
W klasyfikacji generalnej w narciarstwie
alpejskim drużyna z naszego miasta zajęła
doskonałe 2 drugie miejsce. Jest to pierwszy,
historyczny sukces narciarskiego teamu z Barczewa, który wystąpił w składzie: Agnieszka
Świątek, Małgorzata Buchert, Aleksandra Rejs,
Tadeusz Malewski i Bogusław Malewski.
Rywalizacja rozpoczęła się w sobotni poranek 19
stycznia 2013 r. na Pięknej Górze w Gołdapi.
Przez cały dzień 40 zawodników podzielonych
wedle płci, rywalizowało w konkurencji nart
i snowboardu. Tego dnia nasi narciarscy
reprezentanci spisali się doskonale. Aleksandra
Rejs zajęła 2 miejsce, a Tadeusz Malewski zajął 3
miejsce. Późnym popołudniem cała narciarska
brać przeniosła się na niedzielny finał, który
odbył się w Mrągowie. I właśnie na mrągowskiej
Górze Czterech Wiatrów Aleksandra Rejs zajęła
ponownie 2 miejsce, a Tadeusz Malewski
poprawił swój wynik z poprzedniego dnia i także
zajął 2 miejsce. Puchar Trzech Gór Warmii i Mazur organizowany jest od 2005 roku i cieszy się
wielkim powodzeniem wśród dziennikarzy i samorządowców. Zawodnicy rywalizują w różnych
konkurencjach na nartach i snowboardzie.
Impreza łączy przyjemne z pożytecznym
ponieważ oprócz aktywności fizycznej jest także
doskonałą formą integracji dziennikarzy i samorządowców. Jednak myliłby się ten który myśli,
że podczas zmagań nie budzi się zew rywalizacji
wśród uczestników. Zawodnicy przez cały rok
szlifują formę, żeby zaprezentować się podczas
zawodów i podchodzą do startu bardzo
ambicjonalnie. Tym bardziej sukces naszej ekipy
zasługuje na wielkie brawa. Tegoroczny „Puchar
Trzech Gór Warmii i Mazur” odbył się na stokach
w Gołdapi i Mrągowie. Trzecią „górą” z nazwy
zawodów była dotychczas Krzyżowa Góra
w Lidzbarku Warmińskim jednak w tym roku był
problem z uruchomieniem tam wyciągu i poprzestano tylko na dwóch stokach. W ramach
zawodów odbywają się: otwarte Mistrzostwa
Dziennikarzy w narciarstwie alpejskim, otwarte
Mistrzostwa Dziennikarzy w snowboardzie,
samorządowe zawody w narciarstwie alpejskim
oraz zawody narciarskie dla dzieci. W zawodach
mogli brać udział dziennikarze prasy, radia
i telewizji z całego kraju.
Honorowy patronat nad zawodami objął
Jacek Protas, Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
Grzegorz Gawrylczyk

Koncerty kolędowe Chóru „Moderato”

Nitkowski – burmistrza Barczewa, Zbigniew
Chlubicki – przewodniczący Rady Miasta w
Barczewie, Mariola Łukowska-Juckiewicz –
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy,
Krystyna Szter – prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oddział
w Barczewie.
Chór „Moderato”,za naszym pośrednictwem, dziękuje organizatorom i sponsorom,
dzięki którym VII Regionalne Spotkanie
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z Kolędą – Barczewo 2013 mogło się odbyć, a w
szczególności Marioli Łukowskiej-Juckiewicz
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, Annie Hak właścicielce CukierniKawiarni „Cynamon” przy ul. Słowackiego 5,
właścicielowi i obsłudze sklepu PiekarniczoCukierniczego „U Marcela” przy ul. Mickiewicza 8 w Barczewie.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski
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Informacje
GRUNT POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ W BARCZEWIE
Burmistrz Barczewa
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu n/w nieruchomości nie zabudowanych o łącznej powierzchni 2,0773ha,
położonych w Barczewie, obręb ewidencyjny 1.
Nr działki i powierzchnia:
Nr działki i powierzchnia:
Nr działki i powierzchnia:
Nr działki i powierzchnia:
Nr działki i powierzchnia:
Nr działki i powierzchnia:
Nr działki i powierzchnia:

51/3
51/5
54
56/2
57/12
59/3
125/37

pow. 1284m2
pow. 315m2
pow. 2752m2
pow. 6262m2
pow. 2890m2
pow. 359m2
pow. 6911m2

KW. Nr
KW. Nr
KW. Nr
KW. Nr
KW. Nr
KW. Nr
KW. Nr

OL1O/00086801/4
OL1O/00086801/4
OL1O/00150605/0
OL1O/00132609/6
OL1O/00045459/2
OL1O/00132609/6
OL1O/00061585/2

Cena wywoławcza: 1 881 900,00zł (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium: 200 000,00zł
Minimalna wartość postąpienia: 18 820,00zł
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu, działki nr 51/3, 51/5, 54, 56/2, 57/12 położone
są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla którego zapis brzmi: teren projektowanego zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
natomiast działki nr 59/3, 125/37, położone są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla którego zapis brzmi: teren projektowanego zespołu
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, częściowo B9KS – teren projektowanego parkingu z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Wyposażenie w sieci: brak bezpośrednich przyłączy, w sąsiedztwie znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
Dostęp do nieruchomości z dróg publicznych.
Przetarg odbędzie się 4 kwietnia 2013 roku, o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
w pokoju nr 19.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do 28 marca 2013 roku.
Szczegółowe informacje o sprzedawanym kompleksie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 wew. 53 i 54. Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Informacje

Burmistrz Barczewa ogłasza przetarg
na sprzedaż n/w nieruchomości:

wywoławcza: 72 100,00zł
Działki objęte są KW Nr
OL1O/000123450/0.

NIERUCHOMOŚI ZABUDOWANE

wywoławcza: 46 720,00zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00143149/3.
5. Obręb ewidencyjny Skajboty:

1. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo, ul.
Obrońców Warszawy.
Działki zabudowane budynkami dawnego
młyna zbożowego.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67m2.
Cena wywoławcza: 180 000,00zł – zwolniona
z podatku VAT.
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Działka Nr 78/1 o powierzchni 122m2, KW
Nr OL1O/00130943/5
Działka Nr 78/3 o powierzchni 218m2, 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.
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
1. obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo,
działki położone przy ulicy Północnej:
Działka Nr 127/2, pow.1034m2, cena
wywoławcza: 71 900,00zł
Działka Nr 127/1, pow.1037m2, cena

2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej i
Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow.1232m2, cena
wywoławcza: 86 240,00zł
Działka Nr 79/8, pow.1148m2, cena
wywoławcza: 80 370,00zł
Działka Nr 79/9, pow.1175m2, cena
wywoławcza: 82 250,00zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00012160/9.
3. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Warmińskiej
i Zielonej:
Działka Nr 3/112, pow.1753m2, cena
wywoławcza: 90 233,00zł
Działka Nr 3/113, pow.1081m2, cena
wywoławcza: 61 795,00zł
Działka Nr 3/114, pow.1074m2, cena
wywoławcza: 65 240,00zł
Działka Nr 3/115, pow.1124m2. Cena
wywoławcza: 68 271,00zł
Działki objęte są KW Nr
OL1O/00036816/7.
4. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow.1157m2, cena
wywoławcza: 54 100,00zł
Działka Nr 165/45, pow.1000m2, cena

Działka Nr 182/5, pow. 1543m2, cena
wywoławcza: 38 700,00zł
Działka Nr 182/6, pow. 779m2, cena
wywoławcza: 21 150,00zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00046409/4.
6. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, pow. 1204m2. Cena
wywoławcza: 38 280,00zł
KW Nr OL1O/00075808/3.
7. Obręb ewidencyjny Barczewko:
Działka Nr 514/2, pow. 1539m2, cena
wywoławcza: 97 170,00zł
KW Nr OL1O/00011336/7.
Działka Nr 271, pow. 488m2. Cena
wywoławcza: 35 670,00zł
KW NR OL1O/00052091/6.
Przetarg odbędzie się 22 marca 2013 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, pokój nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 900.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium
na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie
do 18 marca 2013 r.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym
terminem zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

PODARUJ 1% PODATKU DLA KRZYSIA

Fundacja Przyszłość dla Dzieci
WYSTARCZY W ZEZNANIU ROCZNYM (część H ) WPISAĆ
Numer KRS 0000148747
Cel szczegółowy 1 % Leczenie Krzysztof Urbanek
Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encelopatię niedokrwienno-niedotlenioną, zespół pozapiramidowy. Jest obserwowany w kierunku choroby
Kisbournea. Stwierdzono u niego obniżenie metabolitów dopaminy sugerujące zaburzenia neurotransmisji. Przy Państwa wsparciu leczony jest już 4
lata. W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu zdrowia. Obecnie „niezgrabnie” chodzi i zaczyna mówić pojedyncze słowa. Uczy się
makatonu – uproszczonej formy języka migowego. Rehabilitowany jest w przedszkolu oraz dodatkowo w prywatnym centrum rehabilitacji. Ponadto
Krzyś uczestniczy w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych. Wspierany jest również specjalną terapią muzyczną. Koszty tych zabiegów pokrywane są
z uzyskanych środków finansowych z 1 %
W ubiegłym roku ze zgromadzonych na koncie Fundacji środków zakupiony został wózek inwalidzki oraz rower rehabilitacyjny.
Jednak niezbędna jest nadal Państwa pomoc, która pomoże Krzysiowi „kroczyć przez jego trudne życie”. O którą proszą rodzice Małgorzata, Piotr
Urbanek oraz dziadkowie Jolanta, Zbigniew Stodolnik.
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Informacje

- 1 grudnia na ul. Mickiewicza barczewscy policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. W wydychanym powietrzu miał 0,54 mg czyli ponad
1 promil alkoholu.
- 1 grudnia w bloku przy ul. Wojska Polskiego
dokonano kradzieży stojącego na korytarzu
wkładu kominkowego. Sprawca został szybko
ustalony.
- 1 grudnia w Rejczuchach funkcjonariusze
z Barczewa zatrzymali pijanego rowerzystę,
który w wydychanym powietrzu miał 1,10
promila alkoholu.
- 2 grudnia w Ramsowie nieznani sprawcy, po
przecięciu ogrodzenia ukradli sieci rybackie
typu „wonton”.
- 5 grudnia w Barczewie na ul. Północnej krewki
nieletni dokonał pobicia innego mężczyzny.
Ofiara miała obrażenia brzucha i twarzy. Sprawa
trafiła do sądu.
- 6 grudnia w Kronowie, nieustalony jak dotąd
złodziej, ukradł przygotowane i pozostawione na
polu drewno.
- 12 grudnia został zatrzymany kolejny nietrzeźwy rowerzysta. Tym razem w Ruszajnach..
Pijany „kolarz” miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
- 12 grudnia na jeziorze Dobrąg sprawca nielegalnego połowu ryb został ujęty na „gorącym
uczynku”.

- 15 grudnia w budynku wielorodzinnym przy
ul. Wojska Polskiego w Barczewie został „namierzony” złodziej prądu. Pomysłowy mieszkaniec dokonał nielegalnego podłączenia do
ogólnej sieci elektrycznej w swojej piwnicy.
- 15 grudnia w Kronówku ujęto pijanego
kierowcę, który miał ponad 2 promile alkoholu
w wydychanym powietrzu.
- 15 grudnia w Wójtowie na ul. Leszczynowej
zuchwały złodziej włamał się do domku
jednorodzinnego. Po wybiciu szyby sprawca
ukradł: wieżę cd, dekoder oraz szlifierkę
kątową. Sprawca został ustalony, a skradzione
mienie wróciło do właściciela.
Styczeń 2013
- 4 stycznia w Szynowie dwóch sprawców
dokonało włamania do biurowca i pomieszczeń
gospodarczych. Łupem złodziei padły: komputer, biżuteria oraz elektronarzędzia. Poszkodowany ocenił straty na prawie 20 tys. złotych.
Sprawcy zostali zatrzymani, a część skradzionych rzeczy została odzyskana.
- 4 stycznia nieznany sprawca dokonał kradzieży motoroweru marki ROMET. Zdarzenie
miało miejsce w Barczewie przy ulicy Warmińskiej. Właściciel wycenił straty na 500 zł.
- 10 stycznia w Łęgajnach z niezabezpieczonej
stodoły nieznany sprawca dokonał kradzieży
siłowego przewodu elektrycznego.
- 13 stycznia w Niedźwiedziu trzech sprawców
zostało zatrzymanych podczas włamania do
chlewni. Wyrwali deski zabezpieczające i dostali się do środka budynku. Mieli pecha, bo
zauważył to policjant wracający po służbie do
domu. Właściciel ocenił straty na 1.100 zł.
- 13 stycznia barczewscy policjanci ujęli szajkę

okradającą będące w budowie domki jednorodzinne w okolicach Barczewa. Czterech
sprawców (w tym jeden nieletni) przez kilka dni
dokonało łącznie 8 kradzieży w: Zalesiu (2
budynki), Kronowie (2 budynki), Niekielkowie
(2 budynki), Lamkowie oraz Ruszajnach.
Złodzieje kradli głównie: elektronarzędzia
i przewody elektryczne. Część łupów odzyskano m.in.: agregat prądotwórczy oraz pompę do
brudnej wody.
- 20 stycznia nieznany sprawca na ul. Miłej w
Barczewie, dokonał kradzieży radia CD z samochodu Volkswagen Passat. Złodziej pozostaje nieznany.
- 23 stycznia w Nikielkowie mężczyzna wyrwał
korek z ciągnika siodłowego marki Volvo
i ukradł 100 litrów oleju napędowego. Właściciel wycenił straty na 600 zł. Sprawca został
ustalony i przyznał się do kradzieży.
- 23 stycznia nieznani sprawcy włamali się do
sklepu w Radostach. Nazajutrz w tej samej
miejscowości policjanci zatrzymali pijanego
kierowcę.
- 30 stycznia został zatrzymany mężczyzna,
który dokonał kradzieży sprzętu rybackiego
typu „żak” wraz z rybami. Sprawca oddał
sprzęt.
- 30 stycznia nieznani sprawcy dokonali włamań do ciągu garaży w Łęgajnach. Złodzieje
ukradli opony z felgami oraz olej napędowy.
W styczniu barczewscy policjanci zatrzymali jednego nietrzeźwego kierowcę, odebrali
2 prawa jazdy i 5 dowodów rejestracyjnych.
Dziewięć osób zostało zatrzymanych za
przestępstwa.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

Podaruj swój 1% podatku na leczenie i rehabilitację
Michała Łukaszuk.
Nie pozwól by Urząd Skarbowy decydował za Ciebie!
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
Numer KRS 0000037904 Warszawa
tytułem: 1% OPP na leczenie dziecka nr 8038 Michał Łukaszuk.

Zakupy przez internet

www.

.pl

RAMSKO.COM
REKLAMA FOTOGRAFIA SZTUKA
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Grupa PZU jest jedn z najw
zych instytucji finansowych w Europie
wo-Wschodniej. PZU zapewnia kompleks
ro ubezpieczeni
we wszystkich n
iejszych dziedzinach ycia prywatnego, publicznego
i gospodarczego.

Jesteś dla nas ważny - Pracuj z PZU
W zwi zku z dynamicznym rozwojem Sieci Spr
y poszukujemy
przeds iorczych i otwartych na rozwój Kandydatów na stanowisko:

Agent Ubezpieczeniowy
Zakres odpowiedzialności:
Zawieranie umów ubezpieczenia z Klientami indywidualnymi oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Dbanie o rozwój portfela Klientów
Dopasowanie produktów do potrzeb i oczekiwań Klientów

Oczekiwania:

Oferujemy:
System wynagrodzeń oparty na atrakcyjnych prowizjach, premiach, konkursach
Dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy
Indywidualna stała pomoc i współpraca z Kierownikiem Sprzedaży
Profesjonalny rozwój poprzez program bezpłatnych szkoleń
Wsparcie atrakcyjnym programem lojalnościowym dla Agentów
Indywidualna ścieżka kariery
Elastyczne godziny pracy
Pracę w oparciu o umowę agencyjną z wiodącą firmą ubezpieczeniową
w Polsce

Preferowane doświadczenie w kontaktach z Klientami
Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
Wysoki poziom motywacji do pracy oraz samodyscypliny
Silne nastawienie na rozwój zawodowy
Min. średnie wykształcenie
Gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej
lub chęć poszerzenia obecnej

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: agentolsztyn2@pzu.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych, DzU nr 133 poz. 883).”

