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Tegoroczne dożynki już za nami.
Tym razem święto plonów gminy Barczewo
zawitało do Nikielkowa, prężnie rozwijającej się wsi.

Barczewo w Cittaslow
13 września do grodu nad Pisą przybyła komisja certyfikująca
aby do końca przekonać się o słuszności przystąpienia miasta nad Pisą
do sieci miast „dobrego” życia Cittaslow
więcej na str. 5

Gmina w obiektywie - Odnowiona kapliczka
Nie ma potrzeby przypominać, że kapliczki i krzyże przydrożne są
bardzo charakterystycznym elementem pejzażu warmińskiego. Stanowią
wartość zabytkową, historyczną i religijną, a także są dziedzictwem
kulturowym naszego regionu, o czym na łamach „Wiadomości
Barczewskich” wielokrotnie pisaliśmy przedstawiając ich stan faktyczny
w jakim się znajdują. W ostatnich latach Powiat Olsztyński opracował
i zrealizował wiele projektów dotyczących ochrony przydrożnych
kapliczek przed dalszą ich dewastacją i przywracając je do pierwotnego
stanu wraz z jej otoczeniem. Podobne działania realizowały
stowarzyszenia, a także osoby prywatne. Jedną z wielu, która doczekała się
odnowienia jest kapliczka stojąca za rogatkami Barczewa, po lewej stronie
przed skrzyżowaniem z drogą w kierunku Zalesia, znajdująca się w granicach sołectwa Zalesie. PW w ostatnich latach zapomniana, mimo to

rok 1746 to data budowy kapliczki, natomiast rok 1866, to data remontu.
Murowana z cegły, otynkowana, z wyjątkiem szczytu, słupowa, kryta
dwuspadowym daszkiem i dachówką karpiówką. Od frontu oszklona
z wnęką zakończona łukiem. Na daszku żelazny pręt, prawdopodobnie
pozostałość po chorągiewce. W monografii wsi Rejczuchy czytamy, że
w 1772 roku, po rozbiorze Polski rząd pruski na Warmii cofnął wieczystą
dzierżawę i wydał majątki na własność prywatną. Taki los podzielił folwark
biskupi, na którym stała wspomniana kapliczka. 9 sierpnia 1855 roku
królewski rząd pruski posiadłości graniczące z folwarkiem biskupim, bliżej
miasta wydał w ręce kupca Kaminskiego, tworząc nazwę Kaminski’s Ruh,
Kamiensko (niem. Kaminskiruh). Dopiero w 1863 roku grunty rolne
folwarku biskupiego z kapliczką przyłączono do miasta. Po 1945 roku,
część dawnego majątku Kaminskiruh także przyłączono do miasta, a część

Fot. W. Zenderowski (2)

zaliczana jest do jednych z najstarszych. W gminie Barczewo jest trzecią z
najstarszych, a w mieście drugą po kapliczce znajdującej się przy ul.
Warmińskiej. Kapliczka wybudowana została w stylu barokowym, na
gruntach rolnych należących wówczas do folwarku biskupiego. W części
frontowej, w tympanonie widoczne są dwie tablice dotyczące budowy i
remontu kapliczki. Pierwsza tablica zawiera napis; A.L.- K - C.V. Ad 1746
die JMAL. Druga; Pienmort J.C. Die i Juni Anno 1866. Prawdopodobnie
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wchłonęła wieś Rejczuchy. W okresie powojennym kapliczka była
dwukrotnie odnowiona. U dołu podstawy kapliczki znajduje się tabliczka z
informacją: „Remont kapliczki w Zalesiu sfinansował Powiat Olsztyński
oraz Gesellschaft zur Erhaltung des kulturellen Erbes e.V. ze środków
Deutsche Bundesstiftung Umwelt”. Prezentujemy naszym Czytelnikom
dwie fotografie kapliczki, przed i po odnowieniu.
Wojciech Zenderowski
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Wydarzenia
Było wszystko, co na święcie wdzięczności być musi…

Dożynki Gminne w Nikielkowie
Tegoroczne dożynki już za nami. Tym razem
święto plonów gminy Barczewo zawitało do
Nikielkowa, prężnie rozwijającej się wsi.
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania,
pogoda także sprzyjała więc cała impreza była
nad wyraz udana. W sobotę 7 września było
wszystko to, co na święcie wdzięczności za
owoce pracy rolników być musi, więc licznie
przybyli bardzo mile będą wspominać święto
plonów w Nikielkowie. Gośćmi specjalnymi
uroczystości byli: senator Ryszard Górecki,
wicestarosta Izabela Smolińska-Letza oraz były
starosta olsztyński Adam Sierzputowski.
Dożynki rozpoczęły się mszą św. w kościele
pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Nikielkowie. Uroczyste nabożeństwo celebrował ks.
Bronisław Siekierski, założyciel tutejszej
parafii. Bardzo sympatycznym gestem wykazał
się proboszcz nikielkowskiej parafii ks. Tadeusz
Marcikowski, który w języku Goethego zwrócił
się do przybyłych gości z Hagen. Msza miała
szczególną oprawę za sprawą chóru Bel Canto
i jego dyrygenta Jana Połowianiuka. Następnie
barwny korowód śpiewnie prowadzony przez
zespół ludowy „Rogóżanie” udał się na
miejscowe boisko gdzie rozpoczęła się część
oficjalna dożynek. Festyn dożynkowy trwał do
późnej nocy.
Jolanta i Andrzej Więcek, starostowie

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Święta Plonów, przekazali burmistrzowi Lechowi Nitkowskiemu, chleb wypieczony
z tegorocznych zbiorów. Ks. Siekierski wraz
z ks. Marcikowskim poświęcili chleb, wieńce
oraz ziarno siewne. Burmistrz Nitkowski
uroczyście otworzył dożynki, a chlebem
częstował Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki. Następnie prowadząca
imprezę Lidia Rytelewska, zaprosiła do
tradycyjnego ceremoniału „obtańczenia”
wieńca dożynkowego. Członkinie kapeli
„Rogóżanie” porwały do obrzędowego tańca
panów z widowni.
Kolejnym punktem obchodów święta, który
prowadził Marian Mańkowski, było wręczenie
nagród. Zasłużeni rolnicy i producenci rolni
z rąk Burmistrza i Przewodniczącego Rady
Miejskiej otrzymali dyplomy, pucharu i statuetki. Osoby aktywnie działające na rzecz
sołectw zostały uhonorowane pamiątkowymi
dyplomami. Docenieni zostali także gospodarze
ubiegłorocznych dożynek, które odbyły się
w Barczewku. Potem scenę opanowała ludowa
kapela „Rógóżanie” z Rogóża. Po ich koncercie
wiele emocji wzbudził konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym wzięło udział

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

5 wieńców z: Radost, Kronowa, Nikielkowa,
Łęgajn oraz Niedźwiedzia. Jury konkursowe
w składzie: ks. Marek Paszkowski (przewodniczący), senator Ryszard Górecki oraz Adam
Sierzputowski, miało wielki problem z wybraniem tego najpiękniejszego. Ostatecznie
zwyciężył wieniec gospodarzy, drugie miejsce

zajął wieniec z Radost, trzecie z Łęgajn, a specjalne wyróżnienia otrzymały wieńce z Kronowa i Niedźwiedzia. Wieniec z Nikielkowa, za
sprawą ks. Paszkowskiego, nazajutrz trafił na
Dożynki Archidiecezjalne w Gietrzwałdzie.
Następnie popis swoich umiejętności
wokalnych dał chór Schanty z niemieckiego,
zaprzyjaźnionego miasta Hagen. Piosenki,
szczególnie wykonywane w naszym języku,
przypadły do gustu publiczności, która
śpiewała wraz z wykonawcami. Jak zawsze nie
zawiodła Kapela Jakubowa, która z wielką
łatwością potrafi rozkołysać każdą publiczność
i nie inaczej było w Nikielkowie. Grażyna
Bałabańska, Grażyna Mogut i Tadeusz Machela
ponad godzinę zabawiali publiczność więc nic
dziwnego, że pod scenę pojawiła się spora
grupa osób tańczących. W międzyczasie
„dożynkowe życie” płynęło na stoiskach
poszczególnych sołectw, na których stoły
Ciąg dalszy na str. 4

„Stary Folwark” i „Camping Tumiany”

Kulinaria z certyfikatem
„Stary Folwark” z Tumian i „Camping
Tumiany” od końca sierpnia znajdują się w zaszczytnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia
Mazury Powiśle. Regionalna sieć Dziedzictwa
Kulinarnego na Warmii i Mazurach liczy już
143 członków. W piątek 30 sierpnia, w Salach
Kopernikowskich olsztyńskiego zamku odbyła
się Konferencja podsumowująca „Kalendarz
imprez regionalnych”, podczas której kolejnych 14 przedsiębiorców odebrało z rąk
Marszałka Województwa Jacka Protasa
certyfikaty potwierdzające ich przystąpienie do
sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Mazury
Powiśle. Wśród pełnoprawnych członków
znalazły się: Ośrodek Wypoczynkowy „Camping Tumiany” oraz „Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy Stary Folwark” w Tumianach.
W Regionalnej sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Warmia Mazury Powiśle już wcześniej znalazły
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się: restauracja „Hier-Man” Marii Goździkowskiej z Wójtowa (w kategorii - restauracje
i inne punkty gastronomiczne) oraz słynące
z kozich serów Gospodarstwo Rolne „Nad
Arem” Heleny Wróblewskiej z Kierźlin (w
kategorii – producenci i przetwórcy żywności).
Regionalne Dziedzictwo Kulinarne jest
siecią, której członkami są regiony z całej
Europy. Wspólnym celem jest rozwój regionów
poprzez regionalną żywność i tradycje
kulinarne. Zwiększone wykorzystanie i produkcja żywności regionalnej generuje rozwój
małych firm. Wszystko to ma wpływ na
turystykę, ochronę środowiska, zatrudnienie
i zdrowie. W bardzo krótkim czasie - dobre życie
dla wielu ludzi !
Grzegorz Gawrylczyk

Fot. U. Marszałkowski w Olsztynie
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Wydarzenia
Dożynki Gminne w Nikielkowie
Ciąg dalszy ze str. 3

dosłownie uginały się od smakołyków. Nie
zabrakło także wyrobów rzemiosła i rękodzieła
artystycznego. Swoje stoiska wystawiły
następujące sołectwa – Wójtowo, Nikielkowo,
Kaplityny, Kronowo, Tumiany, Radosny.
Swoje siły połączyły wystawiając wspólne
stoisko sołectwa – Niedźwiedź, Ramsowo,Ramsówko i Kromerowo. Wielu amatorów
znalazł słynny już „pasztet z niedźwiedzia”,
który przygotowali mieszkańcy sołectwa
Niedźwiedź. Na każdym stoisku można było
posilić się do syta więc jeśli chodzi o „ucztę dla
podniebienia” nikt się nie oszczędzał.
Najwięcej sympatycznych emocji wzbudził
konkurs w rzucie kostką słomy w którym wzięli
udział sołtyski i sołtysi. Przy okazji uczestnicy
tego konkursu pokazali, że są przesympatycznymi ludźmi z dużym dystansem do siebie.
Po żywiołowych reakcjach publiczności było

Szanowni Państwo
W dniu 7 IX 2013 r. w Nikielkowie odbyły się
dożynki Gminy Barczewo.
Serdecznie dziękuję, za przybycie na tą uroczystość, zaproszonym gościom oraz wszystkim,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
Ogromne podziękowania składam Sołtysom,
Sołectwom i Stowarzyszeniom, które przygotowały wieńce dożynkowe i stoiska sołeckie,
dzięki czemu została podtrzymana tradycja
dożynkowa.
Organizacja tak dużej uroczystości,
wymagała ogromnych przygotowań i zaangażowania w realizację tego przedsięwzięcia
wielu osób.
Jako współorganizator tego święta, składam
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
ofiarowali swą pomoc w przygotowaniach, co

Ruszajn Beacie Łoposzko, która wspomagała
swoich konkurentów bardzo fachowym
masażem.

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

widać, że są również bardzo lubiani przez
mieszkańców w swoich miejscowościach.
Zwycięzcą tej konkurencji został sołtys
Nikielkowa Andrzej Maciejewski, który cisnął
kostkę bardzo daleko. Brawa należą się sołtys

Rozstrzygnięty został także konkurs „Wieś
w oczach dziecka”. Radny Edward Maciejewski miał powody do dumy ponieważ jedną
ze zwyciężczyń była jego wnuczka. Dzieci
także nie narzekały na nudę ponieważ
atrakcyjne konkursy z nagrodami zapewniły im
pracownice Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
Na deser wystąpił zespół „Cover Day”.
Kapela pod wodzą Anny Jakończuk nie dawała
wytchnienia bawiącym się więc zdecydowana
większość ruszyła do tańca. Najbardziej znane
polskie i zagraniczne piosenki bardzo
przypadły do gustu dobrze bawiącej się
publiczności.
Grzegorz Gawrylczyk

Dożynki korzeniami mogą sięgać czasów
przedchrześcijańskich – gdy przypadało
święto słowiańskie, w okresie równonocy
jesiennej (23 września). W różnych regionach
Polski było różnie określane jako - wyżynki,
obrzynki, wieniec, wieńcowe, okrężne. Bardzo
często dożynki obchodzono 15 sierpnia,
w święto Matki Boskiej Zielnej.
Fot. B. Abramczyk
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sprawiło, że mogliśmy godnie przyjąć przybyłych do nas gości i uczestniczyć we wspólnej
zabawie.
Szczególne podziękowania należą się osobom,
które wielokrotnie już wnosiły swój wkład
w działalność społeczną w naszej wsi, które są
„podporą” w mojej działalności. To przede
wszystkim Edward Maciejewski - nasz Radny,
który był pomysłodawcą i głównym „motorem
napędowym” w przygotowaniach.
Ogromne podziękowania należą się także:
Jolancie i Andrzejowi Więcek – Starostom,
Piotrowi Wywrockiemu, Andrzejowi Hrydziuszko, Adamowi Tymińskiemu i Adamowi Jara,
którzy zawsze bardzo aktywnie uczestniczą
w pracach społecznych.
Dziękuję Pani Dorocie Konopko i wszystkim
Paniom, które pomagały jej w wykonaniu
pięknego wieńca dożynkowego.
Dziękuję mieszkańcom Nikielkowa: Liliannie
Ginc, Stanisławowi Lewko, Ryszardowi Lewko,
Jolancie Mikołajskiej, Piotrowi Stelmachowi,
Zdzisławowi Kołakowskiemu, Piotrowi Talarek,
Piotrowi Sikora, Marcinowi Dąbrowskiemu,
Arnoldowi Oppekowskiemu, Janinie Borówce,
Jolancie Głażewskiej, Joannie Głażewskiej,
Magdzie Wywrockiej, Teresie Nosowicz,
Agnieszce i Jerzemu Kiełbik, Danielowi
Sacharczukowi, oraz wszystkim Paniom, które
upiekły i podarowały ciasta do naszego stoiska.
Swe podziękowania kieruję również do Pana
Grzegorza Prokopowicza, który po raz kolejny
nieodpłatnie użyczył nam swoją naczepę, która
została wykorzystana jako scena, a także do
Państwa Lucyny i Pawła Prokopowicz, którzy
również po raz kolejny pokryją koszty energii
elektrycznej.
Dziękuję osobom, które wsparły nas finansowo:
Grażynie Czeremcha-Teliczan, Waldemarowi
Walendzik, Stanisławowi Więcek i Edwardowi
Maciejewskiemu.
Ponadto dziękuję ks.dr Tadeuszowi Marcinkowskiemu - za przygotowanie uroczystej mszy
świętej dożynkowej i Panu dr Janowi
Połowianiukowi- Dyrygentowi chóru „Bel
Canto” oraz chórzystom, za przygotowanie
wspaniałego występu podczas mszy.
Serdeczne podziękowania składam Pani Marioli
Łukowskiej-Juckiewicz – Dyrektor CKiPG
w Barczewie, a także wszystkim pracownikom
Centrum za ogromny wkład pracy i wspaniałą
oprawę uroczystości.
Dziękuję Pani Elżbiecie Kozłowskiej - Dyrektor
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach
oraz Pani Beacie Szewczyk - Prezes ZUK w Barczewie.
Szczególne podziękowania składam mojej żonie
Irenie Maciejewskiej (autorce dekoracji
dożynkowych), za jej wsparcie i wyrozumiałość
dla mojej działalności społecznej, a Panu
Lechowi Janowi Nitkowskiemu Burmistrzowi
Barczewa, za przychylenie się do mojego
wniosku i podjęcie decyzji o organizacji
tegorocznych dożynek w Nikielkowie.
Był to dla nas ogromny zaszczyt i wyróżnienie.
Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję
i wierzę, że nigdy nie zabraknie Państwu siły
i zapału do wspólnego działania. Liczę na dalszą
współpracę, abyśmy mogli stanowić silną,
zgraną społeczność, dbającą o dobro wszystkich
mieszkańców gminy Barczewo.
Andrzej Maciejewski
Sołtys Sołectwa Nikielkowo

Wydarzenia
Elita rolników z wizytą w Gminie Barczewo

Barczewo „jedną nogą” w sieci Cittaslow

Miasto dobrego życia

AGROZAJAZD
Barczewo przez kilka dni było rolniczą
stolicą Polski. Wszystko za sprawą AgroZajazdu
na którym gościli najwięksi rolnicy z całego
kraju. W bogatym programie kilkudniowego
spotkania znalazło się m.in. zwiedzanie
rolniczych „perełek” naszej gminy. Ogromne
wrażenie wywarło na uczestnikach Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny, specjalizujące się
w produkcji pomidorów na wielką skalę.
Zaproszeni goście udali się też do Mokin, do
gospodarstwa rolnego Teresy i Ryszarda
Wagnerów. Laureaci Krajowi AgroLigi,
specjalizują się w chowie bydła mlecznego.
Piątkowy wieczór 30 sierpnia uczestnicy
imprezy spędzili w Gospodarstwie Agroturystycznym Janczary w Barczewku, które
podczas tegorocznej Gali Agrobiznesu
otrzymało nagrodę „Kwatera na medal”.
W sobotnie przedpołudnie goście odwiedzili
barczewską firmę Tewes-Bis, specjalizującą się
w produkcji wyposażenia zakładów mleczarskich w nowoczesne urządzenia i linie
technologiczne. Prezesem i twórcą firmy jest
Janusz Skowroński, Wybitny Agroprzedsiębiorca RP. Janusz Skowroński jest członkiem
Zarządu Stowarzyszenia AgroBiznesKlubu oraz
Przewodniczącym Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Barczewa. Na zakończenie swojego pobytu w naszej gminie
agroprzedsiębiorcy odwiedzili Ośrodek Wypoczynkowy Camping Tumiany.
AgroZajazd na Warmii i Mazurach odbył się
w dniach 30-31 sierpnia i 1 września 2013 r.
i miał – podobnie jak dwa poprzednie na
Podlasiu oraz Kujawach - charakter studyjny.
Jego uczestnikami byli najlepsi polscy rolnicy
i agroprzedsiębiorcy – laureaci ogólnopolskich
konkursów AgroLiga, Agroprzedsiębiorca RP
i Kwatery na Medal, a także wszyscy ci, którzy

Bardzo łaskawy dla Barczewa okazał się
piątek 13 września. Właśnie tego dnia do grodu
nad Pisą przybyła komisja certyfikująca aby do
końca przekonać się o słuszności przystąpienia
miasta nad Pisą do sieci miast „dobrego” życia
Cittaslow. W krzyżowym ogni pytań znalazł się
Burmistrz Lech Nitkowski oraz Jakub Żywicki,
urzędnik barczewskiego magistratu. Egzaminatorami byli burmistrzowie innych miast
w których już od pewnego czasu króluje
pomarańczowy ślimak Cittaslow. W skład
zespołu certyfikującego weszli - Elżbieta
Samorajczyk, Burmistrz Biskupca, Artur
Wrochna, Burmistrz Olsztynka, Andrzej
Wojda, radny z Olsztynka, Marek Janiszewski,
Burmistrz Reszla, Jerzy Bajorek, zastępca
Burmistrza Reszla, Małgorzata Chyziak,
Sekretarz Biskupca oraz Karol Kijkowski,
pracownik Urzędu Miasta w Olsztynku.
Najbardziej dociekliwy był Andrzej Wojda,
Przewodniczący Komisji Promocji w olsztyneckiej Radzie Miasta, który dopytywał
o bardzo szczegółowe rzeczy dotyczące
naszego miasta i gminy. Ta dociekliwość
wynikała przede wszystkim z tego iż to właśnie
Olsztynek jest naszym miastem wprowadzającym w szeregi stowarzyszenia. Wszystkie
nowe miasta, pretendujące do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow
oraz do Krajowej Sieci ma swoje miasto
opiekuna. Zadaniem opiekuna jest udzielenie
wsparcia w procesie certyfikacji. Spotkanie

Fot. W. Zdaniuk (2)

czynnie wspierają rozwój rodzimego rolnictwa
i agrobiznesu – przedstawiciele instytucji
centralnych i regionalnych, samorządu terytorialnego, organizacji branżowych, nauki
i doradztwa rolniczego oraz mediów. Wśród
ponad setki gości byli m.in. – Jarosław Słoma,
Wicemarszałek Województwa WarmińskoMazurskiego, Waldemar Broś – Prezes Zarządu
Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich,
Leon Wawreniuk, wiceprezydent AgrozBiznesKlubu, Janusz Gołos, sekretarz AgrozBiznesKlubu, Janusz Borkowski, właściciel
firmy „Krukowiak”.
Organizatorami AgroZajazdu na Warmii
i Mazurach byli:
- Redakcja AGRO

- Stowarzyszenie AgroBiznesKlub
- Urząd Miasta i Gminy w Barczewie
- Gospodarstwo Agroturystyczne Janczary
w Barczewku.
Honorowi Patroni Agro Zajazdu na Warmii
i Mazurach:
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław
Kalemba
- Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego Jacek Protas
- Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross
- Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław
Szatkowski.
Grzegorz Gawrylczyk
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odbyło się w sali Urzędu Stanu Cywilnego
w barczewskim ratuszu i było jednym z ostatnich etapów na drodze przystąpienia naszego
miasta do Stowarzyszenia Miast Cittaslow.
Komisja dokonała oceny kryteriów i wymagań
niezbędnych do certyfikacji. Na podstawie
dokumentów potwierdzono zawarte w ocenie
informacje ze stanem faktycznym. Po
weryfikacji ustalono, że Barczewo spełnia
kryteria Cittaslow w 67 %. Do przystąpienia
miasta kandydującego do sieci konieczne jest
przekroczenia 50% w wymaganej skali
punktów. Po spotkaniu przybyli goście mieli
okazję posmakować wyrobów naszych lokalnych wytwórców.
Miasto starające się o osiągniecie statusu
Cittaslow musi zgodzić się na zaakceptowanie
wytycznych Slow Ford i pracować nad poprawą
przyjaznej atmosfery oraz chronić lokalne
środowisko. Ruch Cittaslow dąży do promocji
dialogu i komunikacji pomiędzy lokalnymi
producentami i konsumentami. Dzięki pomostowym pomysłom ochrony środowiska,
promocji zrównoważonego rozwoju i poprawie
miejskiego życia ruch Slow Cities dostarcza
bodźców branży produkcji żywności używającej naturalnych i przyjaznych dla
środowiska technik. Odznaczenie „Slow City”
stanie się marką jakości dla mniejszych
społeczności (tylko te z mniejszą niż 50 000
liczbą mieszkańców mogą się o nie ubiegać).
Zmiany mogą zawsze być wprowadzone i zastosowane – często czerpiąc inspiracje z programów wdrożonych w innych miastach.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Miast
Cittaslow jest organizacją non profit i jej celem
jest promowanie i rozpowszechnianie kultury
dobrego życia poprzez badania, eksperymentowanie, stosowanie rozwiązań dotyczących
organizacji miasta.
Ruch Cittaslow narodził się w 1999 r.
z pomysłu Paolo Saturnini, burmistrza Greve di
Chianti we Włoszech i burmistrzów innych
niewielkich miasteczek i przyjęty został przez
Prezydenta Slow Food w celu rozszerzenia
filozofii Slow Food na społeczności lokalne,
przybliżenia ich do koncepcji dobrego życia
oraz przeniesienia tej koncepcji w praktyce do
życia codziennego.
Grzegorz Gawrylczyk
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Wakacje z Centrum Kultury

Warsztaty twórcze, wycieczki, zajęcia muzyczne…
Od 15 lipca do 19 sierpnia trwały "Wakacje
z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie”. Dzieci z miasta i gminy Barczewo,
miały okazję uczestniczyć w półkoloniach
zorganizowanych przez instruktorów Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Zajęcia
odbywały się od poniedziałku do piątku,
4 godziny dziennie. Instruktorzy przygotowali
tematyczne bloki zajęć tak, by każdy uczestnik
mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Dzieci uczestniczące w zajęciach plastycznych:
„Warsztaty twórcze” - instruktor Zbigniew
Kozłowski oraz „Warsztaty manualne” instruktor Beata Stochmal, poznały techniki
rysunkowe i malarskie oraz sposoby wykonywania rzeźbiarskich szkiców koncepcyjnych
i konstrukcji rzeźbiarskiej, wykonywały odlewy
gipsowe, malowały na szkle oraz zdobiły
koszulki farbami do tkanin.
Blok muzyczny złożony z zajęć: „Pracownia
muzyczna” - instruktor Adam Jedraszek,
„Muzyczne ABC” - instruktor Magdalena
Łowkiel oraz „Zajęcia muzyczno-artystyczne” instruktor Zdzisław Małas, pozwolił dzieciom
wcielić się w rolę piosenkarzy i gitarzystów.
Instruktorzy wraz z dziećmi tworzyli instrumenty muzyczne, nowe aranżacje znanych
utworów, wspólnie śpiewali oraz brali udział w
spotkaniach z lokalnymi muzykami. Nie
zabrakło również zajęć "karaoke", na których
uczestnicy wykonywali utwory polskich i zagranicznych wykonawców. Młodzi sportowcy
spędzali czas na zajęciach rekreacyjnosportowych (instruktor Adam Jędraszek), które
odbywały się na boisku sportowym „Orlik”.

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Fot. A. Jędraszek

Dzieci grały w hokeja na trawie, piłkę nożną,
siatkową oraz brały udział w konkursach
i zawodach sportowych.
Na zajęciach teatralnych (instruktor Agnieszka Chojnowska) dzieci czytały bajki, które
były ich pierwszymi scenariuszami. Dzięki
zabawie w teatr uczestnicy rozwijali swoją
wyobraźnię, doskonalili mowę oraz pracowali
nad zwiększeniem poczucia własnej wartości.
Najmłodsi uczestnicy półkolonii brali udział
w zajęciach pn. „Gry i zabawy” (instruktor
Agnieszka Chojnowska), na których układali
puzzle, grali w gry planszowe i karciane.
Dzieci uczestniczyły również w wycieczce,
która odbyła się w trzecim tygodniu wakacji do
olsztyńskiego X Arena Game Club. Uczestnicy
wycieczki przenieśli się w wirtualny świat gier
przy użyciu urządzeń takich jak: konsole X Box,
symulatory jazdy, Laser Tag - paintball laserowy
i inne.
Jak co roku zajęcia wakacyjne organizowane
były również w świetlicach wiejskich Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie: Nikielkowie, Niedźwiedziu, Ramsowie, Wipsowie, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Barczewku oraz Lamkowie. Projekt półkolonii pn. „Wakacje z Centrum Kultury” realizowany przy
wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie. Koordynatorem projektu Mariola
Łukowska-Juckiewicz – dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Z zajęć
organizowanych w Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie oraz na terenach wiejskich
skorzystało około 1200 dzieci.
Adam Jędraszek

VI edycja Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej w Ramsowie

Wielkie dzieła w małej miejscowości

Fot. W. Zdaniuk (2)

Ciąg dalszy na str. 7
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Wydarzenia
Gościnny występ Chóru Shanty KAB z Niemiec

…Dopóki czas nam sprzyja …

Przedszkolaki z Kronowa na medal !!!
Podpisano kolejną umowę

Ciąg dalszy ze str. 8

VI edycja Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej w Ramsowie
Ciąg dalszy ze str. 6

Fot. W. Zdaniuk
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Historia

Barczewskie Kalendarium

W 125 rocznicę ukazania

Lipiec

„Wartenburger Zeitung”

Foto – Oryginał „Wartenburger Zeitung”, z wtorku 14 października 1913 roku - w posiadaniu autora.

Ciąg dalszy na str. 11
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W. Zenderowski

Historia/Informacje
Jubileusz 15 lat

Sprawozdanie
z 43 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie

500-tny numer „Felix’a”
W niedzielę, 7 lipca 2013 roku, po mszy św.
do rąk wiernych trafił, jubileuszowy 500-tny
numer Biuletynu Informacyjnego Parafii św.
Anny w Barczewie „Felix”. Natomiast 6 września
2013 roku minęło 15 lat, od ukazania się
pierwszego numeru biuletynu.
Przypomnijmy początki. Zapowiadany od
tygodni, w niedzielę, tuż po mszy św., 6 września

pochodzi z łaciny, a słowo felix oznacza:
urodzajny, żyzny, pomyślny, błogosławiony czy
przynoszący szczęście.
Przez pierwsze miesiące, ks. Grzegorz
Mocarski sam redagował biuletyn informacyjny,
a wspomagał go wikary, ks. Krzysztof Jeżowski.
Z chwilą odejścia ks. Grzegorza z parafii, na
krótko redakcją „Felixa” zajmował się ministrant

1998 roku, trafił do rąk wiernych pierwszy numer
biuletynu informacyjnego parafii św. Anny
w Barczewie – „Felix”. Choć od tamtej pory
minęło piętnaście lat, to jednak historia
parafialnego biuletynu informacyjnego nie jest
zbyt odległa. Pierwszy „Felix” - próbny numer
ukazał się w sierpniu 1998 roku, za sprawą księdza
wikarego Grzegorza Mocarskiego. Pomysł był na
tyle dobry, że bez wahania, z kilkoma zmianami,
zaakceptował go proboszcz i dziekan dekanatu
barczewskiego ks. kan. Marek Paszkowski.
Niezwykle ważny okazał się tytuł, a także winieta.
Tytuł „Felix” ma w sobie dwa odniesienia.
Pierwsze wskazuje na imię Felixa (Feliksa)
Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego 7
lutego 1877 roku w m. Wartenburg (dzisiejsze
Barczewo), które to dane znajdowały się
w parafialnej księdze urodzin. Drugie znaczenie

Mateusz Paczkowski. Szybko jednak redagowanie biuletynu przejął ks. Marek Paszkowski,
który zajmuje się tym do dnia dzisiejszego.
Przed ukazaniem się pierwszego biuletynu
informacyjnego autorzy przyjęli, że głównym
celem będzie zamieszczanie informacji z życia
wspólnoty parafialnej, ogłoszeń parafialnych,
komunikatów czy intencji mszalnych na bieżący
tydzień. Dodajmy, że „Felix” utrzymywany jest
z dobrowolnych ofiar. Jego tygodniowy nakład
wynosi ok. 500 egzemplarzy. Po 15 latach zyskał
dobrą opinię, a co najważniejsze, wypełnia
oczekiwania wiernych i jest skarbnicą wiedzy
z życia parafii św. Anny w Barczewie.
Wojciech Zenderowski

Pierwsza wakacyjna sesja Rady Miejskiej
w Barczewie odbyła się 1 lipca 2013 roku.
Wzięło w niej udział 14 radnych. Nieobecny był
Ryszard Kulesza. Porządek obrad liczył 17
punktów. Najbardziej istotnymi punktami były:
informacja o działaniach zapewniających
bezpieczeństwo podczas wakacji dzieci
i młodzieży, realizacja napraw dróg gminnych
oraz bieżąca informacja o sytuacji w związku ze
zmianą w sposobie odbioru śmieci z miasta
i gminy. I właśnie ten temat rozgrzał dyskusję do
„czerwoności”. Podczas obrad sesji Burmistrz
Nitkowski wręczył Marioli ŁukowskiejJuckiewicz akt powołania na dyrektora
barczewskiego Centrum Kultury i Promocji.
Burmistrz Nitkowski w swoim sprawozdaniu
przedstawił m.in. sytuację budowy zbiornika
małej retencji w Skajbotach. Dotychczasowy
wykonawca „zszedł” z placu budowy i został
ogłoszony przetarg na nowego wykonawcę.
Burmistrz przedstawił także sytuację planowanego remontu ul. Traugutta, który będzie
bardzo trudnym zadaniem ze względu na
zabytkowy charakter tej ulicy. Nowym dyrektorem barczewskiego gimnazjum została Alicja
Sawicka z Olsztyna. W barczewskim przedszkolu udało się pozyskać dodatkową salę dzięki
czemu wszystkie dzieci zostaną przyjęte do
przedszkola. Do konkursu na stanowisko
dyrektora w nowopowstającym schronisku dla
zwierząt w Biesalu zgłosiło się 12 osób. To
właśnie w tym schronisku będą umieszczane psy
m.in. z terenu gminy Barczewo. Burmistrz
obiecał uporządkowanie terenu starego cmentarza w Barczewie. Zapewnił także, że dzięki
wysokim mandatom za picie w tym miejscu
alkoholu, będzie to bardzo drogie dla portfeli
amatorów wysokoprocentowych trunków.
Radny Tomasz Michałowski dopytywał co się
stanie ze zwolnionymi pracownikami barczewskiego Zakładu Energetyki Cieplnej. W chwili
obecnej spółka jest w stanie likwidacji.
Demontowane są urządzenia z kotłowni na
Osiedlu Słonecznym przy bloku nr 3. Sołtys
Ciąg dalszy ze str. 13

W 125 rocznicę ukazania „Wartenburger Zeitung”

Ciąg dalszy ze str. 17
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Kronika policyjna
Lipiec
- 2 lipca w Ruszajnach stróże prawa zatrzymali
pijanego kierowcę Fiata Cinquecento. 69-letni
mężczyzna miał we krwi 0,7 promila alkoholu.
- 2 lipca także w Ruszajnach wpadł w ręce policji
kolejny pijany szofer. 48-letni kierowca miała we
krwi 2 promile alkoholu, a prowadził Opla Vectrę.
- 4 lipca w Wipsowie policjanci ujęli nietrzeźwego
motorowerzystę. 43-latek miał 1,7 promila
alkoholu we krwi oraz prawomocny, sądowy
zakaz prowadzenia wszystkich pojazdów
mechanicznych.
- 4 lipca w Niedźwiedziu ustalony sprawca
dokonał kradzieży Mercedesa Sprintera. Po
przejażdżce amator cudzej własności odstawił
samochód i tłumaczył się „krótkotrwałym
użyciem” samochodu.
- 4 lipca w Ramsowie policjanci odkryli
nielegalny krzak konopii indyjskiej. Ustalony
sprawca hodował roślinę na strychu. Sprawa
w toku.
- 5 lipca na ul. Warmińskiej policjanci zatrzymali
pijanego cyklistę. 49-letni rowerzysta miał ponad
3 promile alkoholu we krwi oraz sądowy zakaz
prowadzenia jednośladów za poprzednie,
identyczne wykroczenie. Sprawa trafiła do sądu.
- 6 lipca w barczewskim amfiteatrze podczas Dni
Barczewa czterech sprawców ukradło jednej
z bawiących się torebkę. Znajdowały się w niej
kluczyki do samochodu. Złodzieje zrobili z nich
użytek urządzając sobie długą przejażdżkę
Hyundaiem mieszkanki Barczewa. Młodzieńcy
po przejechaniu ponad 200 km, pozostawił

samochód w centrum Barczewa. Zabrali z niego:
nawigację, koło zapasowe, namiot oraz okulary
przeciwsłoneczne. Wszyscy sprawcy (2 dorosłych i 2 osoby nieletnie) zostało szybko
ustalonych, a sprawa trafiła do sądu.
- 6 lipca w Nikielkowie policjanci zatrzymali
pijanego kierowcę Skody Felicia. 54-latek
w wydychanym powietrzu miał aż 2,6 promila
alkoholu.
- 6 lipca także w Nikielkowie policjanci
zatrzymali pijanego kierowcę samochodu marki
Tata. 48-latek miał prawie 2 promile alkoholu we
krwi.
- 7 lipca w Kaplitynach policjanci zatrzymali
pijanego 26-letniego motorowerzystę.
- 11 lipca na ul. Wojska Polskiego nieustalony jak
dotąd wandal zniszczył skrzynkę elektryczną.
Powstałe straty, ZBK wycenił na 350 złotych.
- 13 lipca w Szynowie został zatrzymany 24latek, który obcował płciowo z 15-latką.
Prokurator zastosował wobec sprawcy dozór
policyjny. Mężczyzna musi 2 razy w tygodniu
stawiać się w barczewskim komisariacie.
- 15 lipca w Lamkowie nieustalony złodziej
z pomieszczenia gospodarczego ukradł wiertarkę
i inne elektronarzędzia. Właściciel wycenił straty
na 400 zł. Sprawa ustalenia sprawcy w toku.
- 18 lipca na ul. Wojska Polskiego nieznany
sprawca z piwnicznego korytarza ukradł rower
o wartości 300 zł. Sprawa ustalenia złodzieja
w toku.
- 19 lipca w Barczewie nieznany sprawca ukradł

Sierpień
- 1 sierpnia w Łęgajnach 20-latek dokonał
przywłaszczenia zagubionego telefonu komórkowego. Niestety telefonu nie udało się odzyskać
w całości ponieważ nieuczciwy znalazca go
zniszczył.
- 1 sierpnia w Mokinach mężczyzna zerwał
kłódkę i włamał się do budynku mieszkalnego
gdzie dokonał usunięcia licznika energii
elektrycznej. Sprawa w toku.
- 4 sierpnia w Ruszajnach został zatrzymany
nietrzeźwy kierujący samochodem marki Jeep
Willys. 53-letni kierowca miał we krwi 0,6
promila alkoholu.
- 4 sierpnia w Tumianach dokonano kradzieży
telefonu komórkowego o wartości 600 zł.
Poszkodowanym był jeden z uczestników spływu
kajakowego, który zostawił telefon w namiocie.
Złodziej został ustalony, a telefon wrócił do
właściciela.
- 4 sierpnia na ul. Akacjowej w Łęgajnach
nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę
kobiety, włamał się do jej mieszkania i ukradł
pieniądze w kwocie 700 zł.
- 7 sierpnia w Barczewie nieustalony jak dotąd
sprawca włamał się do mieszkania na Osiedlu
Słonecznym. Łupem złodzieja padła karta
kredytowa oraz zegarek.
- 7 sierpnia w Ruszajnach został zatrzymany
pijany kierowca Forda Escorta. 23-latek miał we
krwi 0,8 promila alkoholu.
- 9 sierpnia w Barczewie na ul. Wojska Polskiego
nieustalony sprawca, poprzez uderzenie ręką,
wybił szybę w samochodzie marki Volkswagen
Passat. Poszkodowany wycenił straty na 550
złotych.

12

- 9 sierpnia na drodze krajowej nr 16 patrol policji
zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę Opla
Vectry. Okazało się, że 35-latek jechał „na dwóch
gazach”. Mężczyzna miał we krwi 1 promil
alkoholu.
- 10 sierpnia w Kronowie policjanci zatrzymali
do kontroli kierowcę samochodu Opel Vectra. 49
- letni kierowca pojazdu miał 0,7 promila w
wydychanym powietrzu.
- 11 sierpnia w Barczewku policjanci zatrzymali
do kontroli Volkswagena Golfa. 59-latek
prowadził pomimo tego, że we krwi miał 1
promil alkoholu.
- 12 sierpnia w Radoszach nieznany jak dotąd
sprawca dokonał kradzieży drobiu. Poszkodowany wycenił straty na 600 zł.
- 12 sierpnia mieszkaniec Wipsowa groził
pozbawieniem życia swojemu sąsiadowi i jego
rodzinie. Sprawa w toku.
- 12 sierpnia kobieta narodowości romskiej
okradła 81-letnią mieszkankę Wipsowa na kwotę
1.141 zł. W chwili kradzieży poszkodowana
spała.
- 13 sierpnia w miejscowości Łapka policjanci
zatrzymali pijanego kierowcę ciężarowego
Mercedesa. 52-letni szofer miał we krwi 2,4
promila alkoholu.
- 15 sierpnia w Łęgajnach na ul. Dębowej,
późnym wieczorem ustaleni już sprawcy
z otwartego samochodu marki Mercedes ukradli
radioodtwarzacz oraz klucze o łącznej wartości
450 zł. Kradzieży dokonał duet – 18-latek i 16latek.
- 17 sierpnia w Barczewie na ul. Olsztyńskiej
policjanci zatrzymali do kontroli drogowej
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alufelgi wraz z oponami. Poszkodowany wycenił
straty na 6.200 zł.
- 20 lipca na ul. Warmińskiej policjanci
zatrzymali do kontroli drogowej kierującego
samochodem marki Dodge. 41-letni mężczyzna
został przyłapany na jeździe „na podwójnym
gazie”.
- 24 lipca na Osiedlu Słonecznym policjanci
zatrzymali 23-letniego kierowcę, który prowadził
auto pomimo sądowego zakazu prowadzenia
pojazdów. Sprawa trafiła do sądu.
- 28 lipca nieznany sprawca okradł mieszkanie
przy ul Kościuszki w Barczewie. Złodziej dostał
się do środka poprzez wyważenie okna. Zabrał ze
sobą telewizor, laptop oraz złotą biżuterię.
Poszkodowane małżeństwo wyceniło straty na
prawie 6 tys. złotych.
- 28 w Kierzbuniu nieznany sprawca przeciął
ogrodzenie jednej z posesji. Następnie ukradł z jej
terenu 4 plastikowe zbiorniki na ciecz. Właściciel
oszacował straty na 600 złotych.
- 29 lipca w Ramsowie policjanci zatrzymali
nietrzeźwego rowerzystę, który we krwi miał
prawie 3 promile alkoholu.
- 29 lipca w Kaplitynach nieznany sprawca
z działki rolnej ukradł rury miedziane.
Poszkodowany wycenił straty na 2 tys. złotych.
- 31 lipca w Barczewku patrol policji zatrzymał
kierowcę Skody Felicia. Okazało się, że 44-letni
mężczyzna ma orzeczony prawomocny zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych. Sprawa
trafiła do sądu.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk
kierowcę Volkswagena Golfa. Okazało się, że 35latek ma prawomocny zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych.
- 18 sierpnia w Wipsowie policjanci zatrzymali
pijanego kierowcę samochodu marki Audi. 35latek miał 1,8 promila alkoholu we krwi.
- 19 sierpnia w Wipsowie policjanci zatrzymali
pijanego rowerzystę, który miał 2,8 promila
alkoholu we krwi.
- 23 sierpnia na ul. Kościuszki w Barczewie patrol
policji zatrzymał pijanego motorowerzystę.
Mężczyzna miał 2,3 promila alkoholu we krwi.
Ponadto 46-latek był objęty sądowym zakazem
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
- 24 sierpnia w Barczewie na ul. Warmińskiej
sprawcy dokonano włamania do pomieszczeń
magazynowo-biurowych na budowie bloku
wielorodzinnego. Łupem sprawców padły
elektronarzędzia o wartości ok. 30 tys. złotych.
- 24 sierpnia na ul. Olsztyńskiej w Barczewie
policjanci zatrzymali „na gorącym uczynku” 37letniego mężczyznę, który w „biały dzień” przy
pomocy sieci rybackiej typu „żak” kłusował na
rzece Kiermas.
- 24 sierpnia w Łęgajnach policjanci zatrzymali
pijanego 40-latka, który jechał motorowerem
i miał we krwi prawie 3 promile alkoholu.
- 24 sierpnia w Mokinach nieznany sprawca
ukradł z terenu budowy domu jednorodzinnego
materiały budowlane o wartości 3 tys. złotych.
- 26 sierpnia w Bartołtach Wielkich nieustalony
sprawca z otwartego pomieszczenia gospodarczego ukradł rower i narzędzia. PoszkoCiąg dalszy na str. 13
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Fot: W. Zenderowski (2)

Barczewo w obiektywie

O estetyce tego miejsca ostatnio pisaliśmy na łamach „Wiadomości Barczewskich” przy okazji zamieszczając zdjęcie.
W dzisiejszym numerze prezentujemy Czytelnikom dwie fotografie – pierwszą i z końca sierpnia.
Wojciech Zenderowski

Sprawozdanie z Sesji Rady Miejskiej
Ciąg dalszy ze str. 11

z Radost Balbina Buras pytała o wodociągowanie Radost i Lamkowa. Według
Burmistrza Nitkowskiego ma się ono rozpocząć
za rok. Sołtys Adam Perczyński poruszył temat
budowy świetlicy i boiska w Wójtowie.
Burmistrz odpowiedział, że potrzebne jest
wydzielenie działki i można rozpocząć budowę.
Niestety nie ma na ten cel pieniędzy. Sołtys
Ruszajn Beata Łoposzko zgłosiła problem
niszczenia boiska w Ruszajnach, które jest
notorycznie dewastowane i zaśmiecane przez
mieszkańców Barczewa.
Temat śmieci przewijał się przez całą sesję.
Okazuje się, że wielu mieszkańców gminy
niestety do tej pory nie złożyło tzw. deklaracji
śmieciowych. Nowym „operatorem śmieciowym” na terenie miasta i gminy będzie firma
ECO z Biskupca. Radni mieli zastrzeżenia m.in.
do częstotliwości wywozu śmieci, które z bloków wielomieszkaniowych mają być wywożone
raz w tygodniu, a z domków jednorodzinnych

Kronika policyjna

i ze wsi raz na 2 tygodnie. Właściciel danej
posesji musi we własnym zakresie wyposażyć ją
w pojemnik. Może go kupić lub dzierżawić.
Radni bombardowali burmistrza pytaniami
związanymi z tym tematem. Lech Nitkowski
prosił o cierpliwość i uważne przyjrzenie się
temu zagadnieniu po upływie trzech miesięcy.

Sprawozdanie z 44 Sesji Rady Miejskiej
Druga wakacyjna sesja Rady Miejskiej
w Barczewie odbyła się 19 sierpnia 2013 roku.
Wzięło w niej udział 13 radnych. Porządek
obrad liczył 22 punkty. Najbardziej istotnymi
zagadnieniami były: informacja o przygotowaniach, za sprawą remontów obiektów
szkolno-przedszkolnych, do nowego roku
szkolnego, projekt uchwały w sprawie nadania
nazw ulic drogom publicznym i drogom
wewnętrznym w Nikielkowie, zgoda na
przejęcie nieruchomości po likwidowanym
obecnie Zakładzie Energetyki Cieplnej, zmiana
budżetu gminy w 2013 r. oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy w 1 półroczu 2013 r.

Informację na temat przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku przedstawiła Hanna
Chyżyńska. Dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia w swojej wypowiedzi podała
również informację o liczbie uczniów
i przedszkolaków, którzy będą uczęszczać do
placówek oświatowych w roku szkolnym
2013/2014. Informację na temat nadania nazwy
placu w Barczewie oraz nazw ulic w Nikielkowie przedstawiła Paulina Zalewska-Wójcik,
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
Radny Edward Maciejewski – Powinniśmy
zastanowić się dlaczego sołtysi tak często
rezygnują ze sprawowania swoich funkcji?
Burmistrz Nitkowski odpowiedział, że każda
rezygnacja ma wybitnie indywidualny charakter
i wynika także z racji małych społeczności.
Lech Nitkowski przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu w pierwszym półroczu
2013 roku i powiedział m.in.: - trwają prace nad
odwodnieniem ul. Warmińskiej i Nadrzecznej,
Ciąg dalszy na str. 16

Wybory władz Koła Platformy Obywatelskiej RP w Barczewie

Ciąg dalszy ze str. 13

dowany oszacował straty na 1.120 złotych.
- 27 sierpnia w Łęgajnach na ul. Olsztyńskiej
został zatrzymany 53-letni kierowca Mercedesa,
który kierował samochodem pomimo orzeczonego zakazu
prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
- 31 sierpnia na ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach
policjanci zatrzymali nietrzeźwego, 61-letniego
kierowcę Volkswagena Passata, który miał 0,6
promila alkoholu we krwi.
- 31 sierpnia na ul. Kościuszki w Barczewie
policjanci zatrzymali pijanego kierowcę
samochodu Renault Master. 19-latek kierował
busem pomimo tego, że w wydychanym
powietrzu miał 1 promil alkoholu.
- 31 sierpnia na krajowej 16-stce policjanci
zatrzymali do kontroli kierowcę ciągnika. 36latek miał 0,06 promila alkoholu we krwi.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

Zgodnie z Uchwałą Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w sprawie
Regulaminu wyborów w strukturach Platformy Obywatelskiej RP dnia 9
września br. w Barczewie odbyły się wybory Zarządu Koła terenowego.
W skład nowego Zarządu Koła weszli: Leszek Minko – przewodniczący,
Mariola Łukowska – Juckiewicz – wiceprzewodnicząca, Anna Gędas –
sekretarz, Zdzisław Leszczyński – skarbnik, członkowie: Teresa Lutarewicz,
Hanna Chyżyńska, Janusz Matłoka, Zbigniew Chlubicki, Jarosław Bonus
i Bogdan Caruk .
Miejmy nadzieję, że członkowie nowego Zarządu będą dobrze służyli,
przede wszystkim społeczności lokalnej. Niech ich działania na płaszczyźnie społecznej, gospodarczej, kulturalnej i sportowej mają charakter ponad podziałowy, a pełnione przez niektórych z nich funkcje w strukturach
władz lokalnych przysłużą się rozwojowi gminy.
Bogdan Caruk
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Sport
Z życia BUKSU

Sezon piłkarski 2013/2014 rozpoczęty
Z wielką przyjemnością informujemy, że
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego do
naszego klubu zgłaszają się kolejni zawodnicy
chcący rozpocząć przygodę z piłką nożną pod
okiem profesjonalnych trenerów. Wielkim
sukcesem klubu jest na pewno fakt, że do grona
kadry szkoleniowej dołączyli trenerzy w osobach
Daniela Szkutnika i Wiesława Pietrzaka. Pierwszy z nich objął drużynę Żaka II (dzieci z rocznika
2005), natomiast Pan Wiesław prowadzi zespół
Młodzik II (rocznik 2001 i 2002).
Wspomniani trenerzy to profesjonaliści
w pełnym tego słowa znaczeniu - wychowawcy
wielu utalentowanych zawodników. W rozgrywkach Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki
Nożnej nasz klub reprezentują drużyny: Młodzik
I (trener Bogdan Caruk) i Młodzik II (trener
Wiesław Pietrzak), które rywalizują z drużynami
NAKI I i II Olsztyn, Stomilem I i II Olsztyn,

Akademią Piłkarską Stomil Olsztyn i Warmią
Olsztyn. Zespół Orlik (rocznik 2003) prowadzony przez trenera Sławomira Ostrowskiego rywalizuje w grupie z drużynami: MKS Jeziorany,
Stomil Olsztyn i GKS Pisa Barczewo. Zawodnicy z rocznika 2004 Żak I (trener Sławomir
Ostrowski) rywalizują w grupie z drużynami
Warmii Olsztyn oraz drugą drużyna Żak II
rocznik 2005 (trener Daniel Szkutnik). Grupę
początkującą Żaczków (dzieci z roczników
2006, 2007 i młodsi) prowadzi trener Bogdan
Caruk. Wszystkim trenerom i zawodnikom
życzymy wielu sukcesów. Słowa podziękowania należą się Państwu Janinie i Jerzemu
Jędrasik za wspieranie drużyny Młodzik I, Panu
Krzysztofowi Tomczykowi za wspieranie
drużyny Młodzik II, firmie MACROSAT
w osobie Pana Krzysztofa Kacprowicza za
wspomaganie drużyny Żak II.

II Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
Zakończenie wakacji w Kromerowie

Zawody Wędkarskie w Ramsowie - „Z rodziną na ryby”

W dniach 30-31 sierpnia 2013 roku w Kromerowie odbyły się II już Mistrzostwa Kromerowa w Tenisie Stołowym o Puchar Sołtysa,
w których wzięło udział 20 młodych mieszkańców naszej wsi.
Dzięki dofinansowaniu ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, impreza była jeszcze bardziej udana niż poprzednia. Na uczestników czekał pyszny poczęstunek, a finaliści otrzymali
puchar i medale. Akcje jak ta pomagają w profilaktyce alkoholowej, która jest szczególnie
ważna wśród młodzieży z małych wsi i miejscowości.

14 września 2013 r. na łowisku specjalnym
„Robinson” w Ramsowie odbyły się zawody
wędkarskie „Z Rodziną na ryby” zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką
Pojezierze Olsztyńskie, Urząd Miejski w
Barczewie oraz właściciela łowiska Dariusza
Niecia.
Zawody podzielone były na 2 kategorie –
zawody rodzinne i zawody indywidualne. W zawodach indywidualnych wzięło udział 7 wędkarzy.
W zawodach rodzinnych zgłoszonych
zostało 20 drużyn – łącznie 59 osób.
Pomimo delikatnego deszczu nikt nie zrezygnował i nie zszedł z łowiska przed zakończeniem zawodów.
W zawodach indywidualnych I miejsce
zajął Marcin Ptaszkowski – 1,04 kg ryb, II
miejsce – Alexander Kuśmider – 0,76 kg, III
miejsce Mateusz Kraszewski – 0,44 kg.
W zawodach rodzinnych I miejsce zajęła
drużyna Grube Ryby – 2,52 kg i otrzymała

Środki z funduszu sołeckiego pozwoliły nam
na zakup własnego stołu i sprzętu do gry w tenisa
stołowego, który podczas wakacji cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Zacięte rozgrywki w ramach Mistrzostw wyłoniły trzech laureatów. 1 miejsce zajął Mateusz
Dziekan, 2-gie Artur Ruść, a 3-cie Jakub Parakiewicz.
Pogoda dopisywała. Po wręczeniu nagród
uczestnicy i organizatorzy urządzili ognisko,
którym pożegnali wakacje. Kiełbasy i napoje
mogły być zakupione dzięki pieniądzom przekazanym przez Państwo Aldonę i Rafała Klimowicz, za co serdecznie dziękuję.
Połączenie zaangażowania sołtysa, instytucji samorządowych oraz osób prywatnych pozwoliły na zorganizowanie świetnej i pożytecznej zabawy.
Mam nadzieję, że przyszłoroczne mistrzostwa będą jeszcze bardziej udane!
Sołtys Kromerowa Grzegorz Dziekan
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BUKS Barczewo zaprasza do współpracy osoby chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz Klubu, jak również zainteresowane firmy i instytucje.
Więcej informacji o nas na stronie:
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
Wiesław Pietrzak tel. 505156911
Daniel Szkutnik tel 669401031
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
Bogdan Caruk

również nagrodę za największą rybę jaką był
karp o wadze 2,48 kg. II miejsce w zawodach
rodzinnych zajęła drużyna Śledzie – 1,16 kg,
a III miejsce drużyna Sprężyna Olsztyn – 1,14
kg. Najmłodszym uczestnikiem zawodów był
11 miesięczny Tomasz Pieloszczyk, który
otrzymał zabawkę - karpia do przytulania.
Tomasz Piłat
Fot. W. Zdaniuk (2)

Sport
Kilka pytań do...
Rozmowa ze Sławomirem Żarejko, medalistą Mistrzostw Świata, Europy i Polski w taekwon-do organizacji ITF
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa taekwon-do,
proszę przybliżyć czytelnikom “Wiadomości
Barczewskich” tę dyscyplinę sportu, co kryje
się pod skrótem ITF?
- Witam. Na temat Taekwon-do można by
mówić godzinami, ale powiem to co
najważniejsze. Otóż ITF to międzynarodowa
federacja Taekwon-do zrzeszająca kluby na
całym świecie, sztuka samoobrony, która
powstała w Korei w 1955 r. Wymyślona
i naukowo opracowana przez Choi Hong Hi.
Podstawą Taekwon-do są: system założeń
filozoficzno -moralnych, techniki podstawowe,
24 ściśle określone układy formalne oraz
współzawodnictwo sportowe oparte na czterech
konkurencjach indywidualnych i drużynowych
tj. układach formalnych, walce, technikach
specjalnych i testach siły. W Taekwon-do
stopień zaawansowania zawodnika odzwierciedla noszony przez niego pas. Rozróżnia się 10
stopni uczniowskich (Kup), które zdobywa się
od 10 Kup do 1 Kup i 9 stopni mistrzowskich
(Dan), które przydzielane są od 1 do 9.
Stopniom uczniowskim przyporządkowany jest
odpowiedni kolor pasa. Poszczególne kolory
pasów zostały wybrane świadomie i w przeszłości wskazywały na pozycję zajmowaną
w społeczeństwie osoby, która go nosiła.
Obecnie została utrzymana hierarchia kolorów,
a ich znaczenie podporządkowane Taekwon-do
i tak: 10 Kup - pas biały symbolizuje
niewinność, brak wiedzy i doświadczenia
w Taekwon-do, 9 Kup - oznacza się go przez
naszycie żółtej beretki 5 cm od końca pasa
o szerokości 5 mm na pasie białym. Jest to
stopień pośredni, 8 Kup - jest symbolem ziemi,
w której roślina zapuszcza korzenie, jest to
początek drogi studenta Taekwon-do, 7 Kup oznacza się go przez naszycie zielonej beretki.
Jest tak jak każdy stopień nieparzysty, stopniem
pośrednim
6 Kup tak jak roślina zaczyna się rozwijać, tak
i umiejętności studenta Taekwon-do są dużo
większe. 5 Kup - naszyta niebieska beretka, 4
Kup - jest symbolem nieba, w kierunku którego
roślina wzrasta, tak też postępuje trening
studenta, 3 Kup - naszyta czerwona beretka, 2
Kup - oznacza niebezpieczeństwo, umiejętności
studenta są na tyle zaawansowane, że stanowią
zagrożenie dla ewentualnych przeciwników,
1 Kup - naszyta czarna beretka.
I Dan oznacza dojrzałość i biegłość w Taekwondo, a także informuje, że jego posiadacz jest
nieczuły na strach i ciemność. Stopnie
mistrzowskie oznacza się na pasie cyframi
rzymskimi, na jednym z jego końców.
Dodatkowo posiadacze czarnych pasów noszą
czarne obszycia na bluzie doboku. Od 4 Dana
naszywa się lampasy wzdłuż rękawów bluzy
i nogawek spodni, także czarnego koloru. To tak
krótko, ale dla mnie najważniejsze było
współzawodnictwo sportowe w walkach
sportowych, jak również chęć osiągnięcia jak
najlepszego wyniku, który możliwy był do
osiągnięcia tylko poprzez swoją ciężką pracę.
Bardzo mnie to pochłonęło i już po krótkim
czasie zacząłem jako pierwszy w klubie odnosić
sukcesy motywując do pracy resztę zawodników. Jest to moją pasją do tej pory, czynnie

trenuję cały czas i nie zamierzam przestać.
Pański Klub Start Olsztyn w tym roku
obchodził 25 lecie swojego istnienia, jest Pan
z nim związany od początku swojej kariery,
czy nie pojawiały się myśli o zmianie barw
klubowych, bądź propozycji z innych
klubów?
- Tak od początku jestem związany z tym klubem
i nigdy mi nie przyszło do głowy żeby zmieniać,
ponieważ nie było takiej potrzeby. W latach
1990-2000 byliśmy najsilniejszym klubem
w Polsce. W kadrze naszego kraju wspólnie
z Bogdanem Zawirowskim oraz z Moniką
Jabłonowską i Lilianną Racis tworzyliśmy
mocną ekipę. Wygrywaliśmy klasyfikacje
generalną w każdych Mistrzostwach Polski
i oczywiście indywidualnie też byliśmy
najlepsi.To po co zmieniać barwy klubu?
Czy to prawda, że w tym roku zakończył Pan
bogatą karierę sportową?
- Oczywiście oficjalne zakończenie było, ale czy
przestanę startować to jeszcze nie wiem. Ostatni
złoty medal na Mistrzostwach Polski w walkach
indywidualnych zdobyłem w 2006 roku, Później
startowałem tylko w walkach drużynowych,
czego efektem było zdobycie srebrnego medalu
w 2009 roku. Zupełnie niedawno bo w 2010 roku
i to w Olsztynie odbywały się Mistrzostwa
Polski, gdzie zdobyliśmy złoty medal. Poza tym
zacząłem startować w amatorskich zawodach
triathlonu, i spodobało się do tego stopnia, że
zamierzam to kontynuować.
Posiada Pan uprawnienia instruktora sportu,
może warto więc zająć się - „trenerką”?
- Tak, posiadam uprawnienia myślałem już
bardzo poważnie o prowadzeniu zajęć dla
dzieci. Na nich powinniśmy się skupić ponieważ
ta forma zajęć ruchowych sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka. Chciałbym nadmienić, że z zawodu jestem fizjoterapeutą,
dlatego szczególnie myślę o dzieciach. Brak
ruchu, komputery oraz czynniki zewnętrzne
przyczyniają się do rozwoju wielu chorób
cywilizacyjnych, szczególnie wad postawy. A tu
mógłbym pomóc.
Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież nie
garnie się do uprawiania sportu?
- Myślę że już od szkoły podstawowej gdzieś
nam umknęło, że jednym z najważniejszych
czynników w rozwoju dziecka jest sport. Brak
odpowiedniego zaplecza, odpowiedniej kadry
właśnie się do tego przyczynia. Ale rodzic jest tą
osobą, która powinna kierować swoje dziecko,
jest tyle możliwości spędzania wolnego czasu,
jak najbardziej w formie czynnej, że jest w czym
wybierać. Tylko trzeba chcieć. Poza tym za dużo
pozwalamy dzieciom spędzać czasu przy
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komputerach. To mnie martwi, gdyż młodzież
nie ma potrzeby wychodzenia z domu bo jedyną
formą porozumiewania jest właśnie komputer
i telefon. Klikniesz i już ktoś jest z drugiej strony.
Pan utytułowany zawodnik sportów walki,
a syn Kacper z powodzeniem uprawia piłkę
nożną. Dwa zupełnie inne sporty, jak Pan to
oceni?
- Kacper od najmłodszych lat trenował wspólnie
ze mną. Oczywiście na początku były to
ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie zabawy,
zabierałem go wszędzie, dużo pływaliśmy,
rower, gry zespołowe, wszystko co wiązało się
z ruchem. Jednocześnie patrzyłem jakie ma
zainteresowania i wreszcie okazało się że
najbardziej przypadła mu do gustu piłka nożna.
Trenował dalej ze mną ale kierunkowałem go już
bardziej pod piłkę. Teraz gra i dobrze mu to
wychodzi co nie znaczy, że zatrzyma się na tym
sporcie. Jak sam wiem po sobie nie można
dziecka pchać na siłę, przynosi to odwrotny
skutek. Ja jako młody człowiek trenowałem
lekkoatletykę, skok wzwyż, kolarstwo, piłkę
nożną, taniec towarzyski i wreszcie wybrałem
Taekwondo i już zostałem. Dlatego nikogo nie
można ograniczać.
Jako rodowity barczewianin, co chciałby Pan
zmienić w naszej gminie w aspekcie rozwoju
sportowego?
- Właśnie ten temat bardzo mnie interesuje,
ponieważ to zaniedbaliśmy jako rodzice,
nauczyciele i wreszcie gmina. Powinno
powstawać więcej stowarzyszeń, lub klubów
różnego rodzaju dyscyplin, ale żeby przychylniej na to patrzyły nasze władze. Piłka
nożna jest u nas najbardziej rozpowszechniona,
zresztą każdy chłopiec zaczynał od tego. Brak
alternatywnych zajęć sportowych np. lekkoatletyki, gier zespołowych i sportów walki itp.
Jak widzę nikt się do tego nie garnie jedynie byli
sportowcy. Dlatego nasze dzieci nie mają
możliwości wyboru a nie każdy lubi to samo.
Olsztyn ma więcej możliwości, tylko to się
wiąże z czasem. Rodzice zapracowani nie mają
czasu na zawiezienie dziecka na trening i tak
koło się zamyka.
Osiągnięcia sportowe, z których jest Pan
szczególnie dumny?
- Jak wiadomo każdy zawodnik najbardziej
zadowolony jest z zawodów międzynarodowych. Między 1987-2010 zdobywałem
złote medale na Mistrzostwach Europy
w walkach indywidualnych, technikach specjalnych oraz walkach drużynowych. Było to
w Koszalinie, Lublinie, Holandii, Niemczech,
Korei Północnej, Litwie i Szwecji. W tym
okresie w Mistrzostwach Polski przez 10 lat
byłem najlepszym zawodnikiem w swojej
kategorii wagowej oraz jako drużyna w walkach
drużynowych. Jedynie nie udało mi się zdobyć
Mistrza Świata, ale organizowane są teraz
Puchary Europy oraz Puchary Świata gdzie za
rok chcę jechać, także nie wszystko jeszcze
stracone.
Czego Panu Życzyć?
- …Tylko zdrowia żeby dalej uprawiać
jakikolwiek sport bo to dla mnie najważniejsze.
Rozmawiał Bogdan Caruk
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Informacje / Historia
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
1. Barczewo, ul. Warmińska 21 (obręb ewidencyjny 3).
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z przybudówką i budynkiem gospodarczym oraz gruntem do obsługi budynków.
Łączna powierzchnia użytkowa (mieszkalna)
wynosi 314,9m2.
Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 70,3m2
Cena wywoławcza: 164 700,00zł (zwolniona od
podatku VAT).
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Nr 168/2 i Nr 168/5 o łącznej powierzchni
763m2, KW Nr OL1O/00020059/7.
Wybudowany na początku XX w. dwukondygnacyjny budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej. Obiekt od
wielu lat w znacznej części nie jest użytkowany
i jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntownego remontu.
2. Obręb ewidencyjny Kręsk, gmina Stawiguda.
Położona w bliskiej odległości jeziora Wulpińskiego nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej
40,2m2 oraz gruntem do obsługi budynku.
Działka Nr 37/9 o powierzchni 1410m2.
KW Nr OL1O/00088494/2.
Cena wywoławcza: 83 700,00zł (zwolniona od
podatku VAT).
Wybudowany ok. 1930 r. jednokondygnacyjny
z poddaszem nieużytkowym budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii tradycyjnej
z czerwonej cegły. Budynek jest w złym stanie
technicznym i wymaga gruntownego remontu.
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE

Ciąg dalszy ze str. 8

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: 72 100,00zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 127/1, pow.1037m2,
cena wywoławcza: 72 900,00zł (w tym podatek

VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/000123450/0.
2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej
i Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow.1232m2,
cena wywoławcza: 66 000,00zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 79/8, pow.1148m2, cena
wywoławcza: 61 500,00zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 79/9, pow.1175m2,
cena wywoławcza: 62 900,00zł (w tym podatek
VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00012160/9.
Przetarg odbędzie się 8 października 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, pokój nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 9.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do 3 października 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) 51483-46 w. 53 i 54. Pełny tekst ogłoszenia
dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie:
www.barczewo.bip.net.pl i Monitora Urzędowego: www.monitorurzedowy.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Sprawozdanie z 44 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie

które jest bardzo trudne ze względu na spadki
terenu; - wykonane zostało oznakowanie tras
kajakowych; - wybudowane zostały place
integracyjne w: Odrytach, Niedźwiedziu,
Szynowie i Ramsowi;
- przygotowywana jest dokumentacja budowy
4 budynków socjalnych;
- zbudowany został zbiornik małej retencji
w Łęgajnach; - zakończono projekt parkingu
przy ul. Miłej; - trwa projektowanie odcinków
dróg gminnych w Nikielkowie i Niedźwiedziu; ogłosiliśmy przetarg na modernizację drogi
gminnej w Kaplitynach; - zagospodarowano
przestrzeń publiczną w Kronowie
- trwają prace przy budowie ul. Migdałowej
w Wójtowie; - trwa opracowywanie dokumentacji modernizacji ul. Traugutta; - trwają prace
związane z budową zbiornika małej retencji
w Skajbotach; - trwa budowa kanalizacji w Barczewku, gdzie wykonano już 80 % prac.
Radni nie mieli zastrzeżeń do przedstawionej
sprawozdania z realizacji budżetu za pierwsze
półrocze.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk pytała
dlaczego po ubiegłorocznej awarii wieży ciśnień
tak bardzo zmienił się smak wody ? Pytała także
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PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
- Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
1. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow.1157m2,
cena wywoławcza: 39 000,00zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 165/45, pow.1000m2,
cena wywoławcza: 33 700,00zł (w tym podatek
VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00143149/3.
2. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, pow.1204m2,
cena wywoławcza: 38 000,00zł (w tym podatek
VAT).
Działka objęta jest KW Nr OL1O/00075808/3.
3. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/5, pow. 1543m2,
cena wywoławcza: 34 830,00zł (w tym podatek
VAT).
Działka Nr 182/6, pow. 779m2,
cena wywoławcza: 19 035,00zł (w tym podatek
VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00046409/4.
4. Obręb ewidencyjny Barczewko:
Działka Nr 514/2, pow. 1539m2,
cena wywoławcza: 61 220,00zł (w tym podatek
VAT).
KW Nr OL1O/00011336/7.
Działka Nr 271, pow. 488m2,
cena wywoławcza: 22 500,00zł (w tym podatek
VAT).
KW NR OL1O/00052091/6.

o oznakowanie dróg w Barczewie. Burmistrz
odpowiedział, że woda na bieżąco jest
monitorowana. Natomiast projekt oznakowania
ulic jest już gotowy. Ruch wokół ratusza ma być
jednokierunkowy, a ulica Mickiewicza ma
pozostać ulicą główną. Rada zaakceptowała tę
koncepcję.
Radna Halina Bronka dociekała dlaczego po
regulacji rzeki Kiermas teraz płynie mętna
woda ? Burmistrz obiecał, że to sprawdzi.
Radny Edward Maciejewski dopytywał o projekt kanalizacji Nikielkowa i czy obejmie on
całą wieś ? Odpowiedział Krzysztof Zdziarstek, Kierownik Wydziału Budownictwa,
Inwestycji i Ochrony Środowiska, że podpisana
jest umowa na aktualizację projektu. Termin
wykonania przewidziany jest na 4 grudnia
2013 r. Projekt niestety nie obejmuje całej wsi.
Radny Maciejewski pytał o także o finalne
pozwolenie na budowę drogi Wójtowo –
Nikielkowo ? Krzysztof Zdziarstek odpowiedział, że pozwolenie jest bezterminowe i jak
tylko będą uzyskane środki inwestycja
rozpocznie się. Burmistrz dodał, że chce aby
realizacja została sfinansowana w ramach tzw.
„schetynówek. Radny Maciejewski prosił
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o pomoc w usunięciu skrzynek pocztowych
w Nikielkowie ze względu na ich „opłakany
stan”. Mieszkańcy wnioskują o dostarczanie
korespondencji do domów.
Sołtys Leszna Rejnold Human zgłosił problem
braku komunikacji na trasie Leszno –
Barczewo. Jest to dystans 8,5 km. Burmistrz
Nitkowski odpowiedział, że firma przewozowa
twierdzi, że kursy na tej linii nie są opłacalne.
Gdyby Gmina dopłacał kursy byłby możliwe.
Radny Jarosław Bonus pytał kiedy będzie
wykonany parking przy ul. Miłej ? Burmistrz
odpowiedział - Chciałbym aby inwestycja
ruszyła już w tym roku ale w chwili obecnej nie
ma na to środków. Jeśli środki zostaną
pozyskane wówczas inwestycja rozpocznie się.
Jan Zieliński, sołtys Łęgajn, pytał w jaki
sposób będzie opłacany wywóz śmieci z koszy,
które są usytuowane na terenie wsi oraz na
przystankach autobusowych ? Burmistrz
odpowiedział, że dotychczas środki pochodziły
z funduszu sołeckiego, ale może za to zapłacić
gmina.
Grzegorz Gawrylczyk

Dobra Szkoła to wiele możliwości
Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający.Wiele osób musi uzupełniać wykształcenie i podnosić swoje kwalifikacje,
inni chcą zmieniać zawód na lepiej płatny.Jedni i drudzy szeroką ofertę kształcenia znajdą w sieci szkół Cosinus.
Dla osób które do tej pory nie zdobyły wykształcenia średniego,najlepszą propozycją jest liceum ogólnokształcące.
- Absolwenci gimnazjów i 8 - klasowych szkół podstawowych mogą podjąć naukę w 3-letnim liceum ogólnokształcącym,
które prowadzimy w trybie zaocznym - wyjaśnia Anna Tołoczko przedstawiciel sieci szkół Cosinus w Olsztynie.

Zdaj maturę, zwiększ swoje szanse
Liceum Ogólnokształcące rzetelnie i jak najlepiej przygotowuje swoich uczniów do egzaminu maturalnego,przeprowadzonego
w szkole Cosinus,która jest ośrodkiem egzaminacyjnym.Liceum ogólnokształcące i zdana matura to nie tylko średnie wykształcenie,
ale też otwarta droga na studia lub do szkół policealnych. A każdy taki szczebel w edukacji to większe szanse na zawodowy rozwój
i dobrze płatną , satysfakcjonującą pracę.

Naprzeciw potrzebom rynku pracy
Kto skończył już liceum, a chciałby zdobyć nowy zawód z perspektywami na przyszłość ma w Cosinusie z czego wybierać.
W ofercie jest wiele zawodów z różnych branż, dlatego każdy bez problemu znajdzie w niej coś na miarę swoich oczekiwań
i zainteresowań. - Przygotowując naszą ofertę edukacyjną, stale analizujemy sytuację na rynku pracy i zapotrzebowanie
na konkretne zawody zapewnia - Anna Tołoczko. Dzięki temu nasze zawody , w których kształcimy są zawsze na czasie,
a nasi absolwenci mogą z powodzeniem szukać pracy na rynku polskim i zagranicznym.

