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Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego
Jubileuszowe obchody
100. rocznicy powstania Roty
Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty,
pieśni patriotycznej skomponowanej przez Feliksa Nowowiejskiego
do wiersza Marii Konopnickiej pod tym samym tytułem,
świętował nie tylko Poznań, Kraków czy Olsztyn.
Świętowało także rodzinne miasto wybitnego kompozytora
Feliksa Nowowiejskiego.
13 stycznia 2010 roku, punktualnie o godz. 12.00
równocześnie odbyły się dwie uroczystości ... więcej na str.7

X jubileuszowa
Aukcja Bożonarodzeniowa
W piątkowy wieczór 18 grudnia 2009r. tłumy barczewian
odwiedziły Szkołę Podstawową nr 1. Powodem była organizowana
przez rodziców, nauczycieli i uczniów Aukcja Bożonarodzeniowa.
To już tradycja, nie tylko szkoły ale i całego miasta... więcej na str. 5

XVIII Finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
10.01.2010 r. po raz XVIII zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W tym roku fundacja Jurka Owsiak
zbierała pieniądze dla dzieci z chorobami onkologicznymi
na doposażenie klinik
w sprzęt wysokospecjalistyczny.... więcej na str.3

zebraliśmy 10.527,00 zł dla dzieci z chorobami onkologicznymi

Informacje
UWAGA – DOWODY OSOBISTE
Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia
9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodów osobistych (Dz. U. z 2009 Nr 39, poz. 306).
Przepis art. 1 powołanej ustawy uchyla art. 36 a ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach
osobistych.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010
roku wszystkie wnioski o wydanie dowodów osobistych są
przyjmowane i realizowane bez opłat.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje...
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie
ustaliła, że wnioski na organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży w
koloniach i półkoloniach z profesjonalnym programem profilaktycznym, organizowanie
pozalekcyjnych zajęć sportowych, wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i
osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz na place
zabaw należy składać do 16 lutego 2010 r.
Będą one przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 7-14 w sekretariacie
MOPS-u w Barczewie. Dodatkowe informacje możecie Państwo otrzymać
pod nr tel. (89) 514-97-98.
Joanna Dębowska

Kto pamięta tamte lata?
W d z i s i e j s z y m n u m e r z e „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich” publikujemy kolejną fotografię. Udało nam
się ustalić, że została ona wykonana w latach pięćdziesiątych
w Wipsowie, nie wiadomo jednak z jakiej okazji.
Zwracamy się do naszych Czytelników, szczególnie do
mieszkańców Wipsowa, z prośbą o pomoc w ustaleniu
nazwisk osób upamiętnionych na fotografii oraz
okoliczności w jakich została ona wykonana.
W. Zenderowski

Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty”
Spotkanie opłatkowe
W dniu 9 stycznia 2010 roku we wsi Skajboty odbyło się spotkanie opłatkowe
mieszkańców i zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: ksiądz
proboszcz prałat Henryk Błaszczyk, burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie Mariola Łukowska oraz
radna naszego okręgu Regina Wojtach z małżonkiem.
Całą uroczystość uświetnił występ chóru Moderato, wykonując polskie
kolędy – za co serdecznie dziękujemy. W czasie uroczystości nasz proboszcz i
hrabia Antoni Belina-Brzozowski wręczyli burmistrzowi Lechowi Nitkowskiemu
medal i dyplom Zakonu Maltańskiego za zasługi na polu działania charytatywnego
regionu Warmii i Mazur. Po nabożeństwie wszyscy podzieliliśmy się opłatkiem,
składając sobie życzenia noworoczne. Gości przyjęliśmy tradycyjnie potrawami:
barszcz czerwony, pierożki, ciasta, sałatki, ryby, owoce, kawa, herbata.
Spotkanie opłatkowe odbyło się w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Życzylibyśmy
sobie, aby wpisało się ono w tradycje naszej wsi. Serdecznie dziekujemy wszystkim
uczestnikom za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery.
Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty”
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Wydarzenia
Uroczysta Galerii Porczyńskich

Pan Janusz Skowroński - Wybitny Agroprzedsiębiorca RP 2009
dokonania w prowadzonych przez siebie
a g r o f i r m a c h . W k a t e g o r i i Wy b i t n y
Agroprzedsiebiorca RP 2009 laureatem został
m.in. Janusz Skowroński - prezes Zarządu
Tewes-Bis Barczewo. Laureaci otrzymali także
imienne listy gratulacyjne Władysława Stasiaka
– szefa Kancelarii Prezydenta RP.
Redakcja
fot. archiwum

14 grudnia 2009 r. w Galerii
Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta
Gala Agroprzedsiębiorca 2009, zorganizowana
przez Redakcję AGRO pod honorowym
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
podczas której uhonorowano laureatów
ogólnopolskich konkursów: Wzorowy
Agroprzedsiębiorca RP 2009, i Promotor
Agrobiznesu RP 2009.
W uroczystości wzięli udział politycy
i przedstawiciele świata agrobiznesu m.in.:
Marian Zalewski – podsekretarz stanu w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Czesława Ostrowska – podsekretarz stanu w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ewa
Kierzkowska – wicemarszałek Sejmu RP.
Celem konkursów jest wyróżnianie
przedsiębiorców rolnych, którzy mają znaczące

Janusz Skowroński
Mieszkaniec Wójtowa w gminie
Barczewo. Absolwent Wydziału MechanicznoEnergetycznego Politechniki Śląskiej. Po
studiach pracował w Zakładach PomiarowoBadawczych Energetyki „Energopomiar” w
Gliwicach, następnie był kierownikiem zakładu
WPEC w Olsztynie, prezesem Zarządu PSP
„Unipral” Sp. z o.o. w Olsztynie, dyrektorem
„TEWES” Sp. z o.o. w Olsztynie, a od roku 1991
jest prezesem Zarządu „TEWES-BIS” Sp. z o.o.
w Barczewie.
Odznaczony m. in. Złotym i
Brązowym Krzyżem Zasługi, wyróżniony m. in.
Menadżer Warmii i Mazur za 2004 i 2005 rok,
tytułem Agrobiznesmen 2004 roku oraz Srebrny
Agrobiznesmen 15-lecia. Posiada medal
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w

Olsztynie. W 2009 r. otrzymał tytuł Wybitnego
Agroprzedsiębiorcy RP 2009.
W Barczewie oraz regionie znany jest
z działalności społecznej i charytatywnej. Od
wielu lat wspiera: Gminny Klub Sportowy PISA
w Barczewie, Kościół Parafialny w Wójtowie,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie, za co w
2008 r. wyróżniony został statuetką „Anioł
Sukcesu” w dziedzinie Filantropii, natomiast w
2009 r. otrzymał tytuł „Barczewianina Roku”.

fot. Zb. Kozłowski

XVIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
10.527,00 zł

dla dzieci z chorobami
onkologicznymi
fot. M. Rukszan

10.01.2010 r. po raz XVIII zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym
roku fundacja Jurka Owsiaka zbierała pieniądze
dla dzieci z chorobami onkologicznymi, na
doposażenie klinik w sprzęt
wysokospecjalistyczny.
W Barczewie organizacją koncertu i
zbiórki pieniędzy zajęło się Centrum Kultury i
Promocji Gminy, szefem sztabu była pani Alina
Urbanek. W mieście i gminie Barczewo
k w e s t o w a ł o 4 1 w o l o n t a r i u s z y, n a d
bezpieczeństwem których czuwali strażacy i

fot. Zb. Kozłowski

policjanci z Barczewa. Wolontariusze
kwestowali w miejscowościach: Niedźwiedź,
Bartołty Wielkie, Jedzbark, Ramsowo,
Wipsowo, Lamkowo, Łęgajny i Barczewo.
Podczas tegorocznego Finału wolontariusze z
miasta i gminy Barczewo zebrali 10.527,00 zł.
Na scenie barczewskiego Domu
Kultury zaprezentowały się zespoły działające
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy i
Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jako pierwsza
wystąpiła grupa teatralna działająca przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej, Oddział dla
dzieci, z przedstawieniem Od stajenki, do
stajenki. Opiekunem grupy jest pani Anna Rok.
Następnie zaprezentowali się podopieczni pani
Agnieszki Chojnowskiej: Jagódki i Borówki,
wykonując utwory z repertuaru dziecięcego.
Mieszkańcy miasta i gminy Barczewo mogli
podziwiać również występy zespołu wokalnego
NO NAME i Trzynasta Nuta, których opiekunem
jest pani Anna Jakończuk, układy taneczne
wykonywane przez zespół Funky, opiekunem
grupy jest pani Justyna Karska oraz zespół
wokalny N. A. Style.
Imprezę w sali widowiskowej
poprowadzili Adam Jędraszek, Małgorzata
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fot. Zb. Kozłowski

Rukszan i Zbigniew Kozłowski. W przerwach
między występami odbyła się licytacja
przedmiotów z logo fundacji można było
wylicytować rzeczy podarowane przez Zakład
Karny w Barczewie, Hotel Azzun Orient
SPA&Wellness, państwa Hermańskich, panią
Władysławę Wrotek i panią Annę Wojszel.
Podczas imprezy rozstrzygnięto konkurs
bożonarodzeniowy i fotograficzny Barczewskie
pejzaże. Zdjęcia z konkursu można oglądać w
holu Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
XVIII Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy tradycyjnie zakończono
światełkiem do nieba, w postaci wystrzału
osiemnastu rakiet w niebo. Pokaz przygotowała
firma Pretor z Olsztyna.
Małgorzata Rukszan
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Kapliczka przy ul. Mostowej. Powrócą, czy nie powrócą?
Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy
okazałe, wiekowe, drewniane krucyfiksy
powrócą kiedyś na swoje miejsce, do nisz
najokazalszej kapliczki zbudowanej przed
rokiem 1800, przypisanej do ul. Mostowej. To
czterostronna kapliczka z okazałymi niszami,
skierowanymi na cztery strony świata, w
których zawieszone były drewniane, różnej
wielkości, krucyfiksy datowane na okres
średniowiecza i wykonane przez rzeźbiarzy
ludowych. Na szczycie daszku kapliczki
znajduje się żelazny krzyż. Obecnie trzy nisze
kapliczki od miesięcy świecą pustką, za
wyjątkiem jednej, w której umieszczono inny,
nienależący wcześniej do kapliczki, drewniany
krzyż.
Przypomnijmy, że Warmia od zarania
swej historii obfitowała w dzieła sztuki
sakralnej. Pomimo wielu niesprzyjających
okoliczności i nietrwałości materiału z jakiego
były one wykonane, na naszym terenie
zachowało się ich dość dużo.
Czy drewniane krucyfiksy powrócą
na swoje miejsce, do kapliczki przy ul.
Mostowej? Niezmiernie istotne jest, że
barczewskie społeczeństwo nie było
poinformowane o jakichkolwiek
postanowieniach związanych ze zdjęciem
krucyfiksów. W związku z tym czytelnicy mają
uzasadnione obawy, że mogą one podzielić los

„mebli gdańskich”, które przed pożarem ratusza
„wyjechały” na renowację i nikt ich więcej w
Barczewie nie oglądał. Podobną, wielką stratą
była utrata innych dóbr barczewskiej kultury,
które wyjechały z Barczewa. To leżące od 1975
roku przy kościele ewangelicko-augsburskim,
urządzenia młyńskie oraz metalowe koła
transmisyjne i zębate, pochodzące z
barczewskiego młyna wodnego, którego

właścicielem było miasto. Wspomnijmy, że
począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku,
kościół ewangelicko-augsburski i przyległy plac
służyły jako składnica zabytków ruchomych
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Urządzenia pochodzące z młyna wodnego
zmagazynowano przy kościele w roku 1975.
Obok nich oparto o miejski mur obronny płyty
nagrobne z epitafiami hebrajskimi ze
zlikwidowanego przy ul. Warmińskiej
żydowskiego cmentarza – kirkuta. One też
podzieliły los podobny do urządzeń młyńskich.
W roku 1975 część macew z Barczewa trafiła do
Olsztyna, kilka zakopano w pobliskiej
żwirowni, a inne znalazły się w Biskupcu.
Większością pozostałych macew zaopiekowali
się przedsiębiorczy kamieniarze. Nie ma też
metalowych krzyży z nagrobków ze
zlikwidowanego ewangelickiego cmentarza
przy ul. Niepodległości. Nie ma także
niechcianych olsztyńskich płaskorzeźb – tu
mniejszy żal, gdyż nie były własnością
Barczewa, ale nie ma również figury
przedstawiającej anioła, niestety bez głowy –
była to własność prywatna, która długo stała na
miejskim cmentarzu. Uwaga, w kolejce do
„opuszczenia” Barczewa, a jest to
udokumentowane, czekają kolejne dobra
kultury. Czy tak przystoi?
Tekst i foto W. Zenderowski

Spacerkiem po mieście...Nie tylko pomyłki

CKiPG informuje...
Kolejny Konkurs Bożonarodzeniowy
rozstrzygnięty!

W przedświątecznej „gorączce
zakupów” w sklepach często dochodzi do
różnych niezamierzonych pomyłek. Najczęściej
spotykane przypadki to omyłkowo
zamieszczona cena innego towaru na
opakowaniu. Przyczyną ich powstawania jest
zwyczajne przemęczenie personelu sklepu.
Opiszę jeden z wielu przypadków, jaki
przydarzył się pewnej pani /nazwisko i imię
znane redakcji/. Klientka poprosiła o 1 kg udek
drobiowych. Ekspedientka podała jej odważony
towar, ale z zakodowaną ceną schabu. Różnica
wartości towarów była istotna i wynosiła
(pomiędzy tańszymi udkami a droższym
schabem) 8 złotych. Omyłkę klientka zauważyła
dopiero w domu. Z oryginalnie zapakowanym
towarem z oznakowanym kodem udała się do
kierowniczki sklepu z prośbą o zwrot
nadpłaconej kwoty. Niestety dowiedziała się, że
okazanie oryginalnie zapakowanego towaru nie
jest wystarczającym powodem do uznania
reklamacji i zwrotu pieniędzy. Niezbędny jest
paragon zakupu, który klientka po drodze
wyrzuciła do kosza. Pani kierownik żalącej się
klientce zasugerowała, że te 8 złotych powinna
jej zwrócić ekspedientka, która omyłkowo
wybiła inną cenę na towarze.
Rozsądkiem w spornej sprawie
wykazała się jedna z kasjerek, która powiedziała
między innymi: pomyłki mogą się przydarzyć
każdemu. Pracujemy intensywnie, jesteśmy
przemęczone fizycznie i psychicznie.
Przyciśnięcie klawisza innego kodu jest
możliwe. Spłacanie przez ekspedientkę
8 złotych jest nieporozumieniem. Ekspedientka
tej kwoty sobie nie przywłaszczyła. Pieniądze

W listopadzie 2009 r. Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie ogłosiło
IX gminny Konkurs Bożonarodzeniowy dla
dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół
podstawowych oraz gimnazjów. Na konkurs
napłynęło 40 prac dzieci (z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie, ze SP i Świetlicy
Wiejskiej w Bartołtach Wielkich, SP w
R a m s o w i e , Ś w i e t l i c y Wi e j s k i e j w
Niedźwiedziu, SP w Barczewku). Jury w
składzie: Anna Rok, Joanna Truszkowska,
Zbigniew Kozłowski, Bogumiła StygaIngielewicz, Magdalena Łowkiel wyróżniło
następujące prace: w kategorii przedszkolnej
nagrody specjalne przyznano dzieciom z
Ośrodka Plastycznego Przedszkola Miejskiego
w Barczewie (Julia Jóźwiak i Daria Świtalska)
oraz grupie IV c z tego przedszkola (Wiktoria
Kwaśniewska, Gabrysia Urban, Kaja
Czarnecka, Szymon Sołtys, Kornelia Juszko,
Natalia Kozłowska, Julia Kujawa, Sebastian
Bazylewicz, Martyna Pietron, Damian
Karwasiński). W kategorii szkoły podstawowej
nagrody specjalne otrzymali: Jakub
Chorążewicz – SP w Bartołtach Wielkich,
Bartek Kulesza – Świetlica wiejska w
Niedźwiedziu, Dawid Cyrkiel – kl. II SP w
Ramsowie, Wojtek Iwanowicz – Świetlica
wiejska w Ramsowie. Podczas Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy ogłoszono
wyniki konkursu i nagrodzono laureatów.
Nagrodami były dyplomy, książeczki oraz
materiały piśmienne.
Serdecznie gratulujemy i zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.
Magdalena Łowkiel
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znajdują się w kasie sklepu.
Jak proza życia ma się do etyki
kupieckiej?
Jan Krakowiak
Od redaktora
W nawiązaniu do „Spacerkiem po gminie” z
g r u d n i o w e g o w y d a n i a „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich”, dotyczącego odpowiedzi na
pytania zadane przez wspólnoty mieszkaniowe,
pani Mirosława Jasińska dyrektor ZBK sugeruje,
że to ja jestem autorem pytań. Wyjaśniam.
Otóż jestem tylko listonoszem. O ich publikację
poprosili mnie przedstawiciele zarządów
wspólnot mieszkaniowych. Nie jest winą
listonosza, że przynosi listy z dobrymi i złymi
wieściami. To co robię nie jest moją prywatną
sprawą. Zgodziłem się robić w gazecie za
redaktora, to robię. Jedyna moja polemiczna
uwaga do wypowiedzi pani dyrektor odnosi się do
sformułowania, „iż nie było to Spotkanie
Publiczne”. Spotkanie zorganizowała osoba
spostrzegana jako publiczna. Zaproszeni oficjele,
burmistrzowie, przewodniczący Rady to nie są
osoby prywatne, ale publiczne. Zebranie nie było
tajne, zamknięte ale otwarte – publiczne.
Dyrektor ZBK i jednocześnie administrator
wspólnot mieszkaniowych, jest osobą publiczną.
W kręgu swego oddziaływania i zainteresowania,
wynikającego ze statusu społecznozawodowego,
powinna Pani dyrektor mieć całą publiczność a
nie tylko jej część. To miałem na myśli pisząc
grudniowe „Spacerkiem po gminie”.
Z poważaniem
Jan Krakowiak
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X jubileuszowa Aukcja Bożonarodzeniowa
9100 zł na dofinansowanie działalności kół artystycznych
W piątkowy wieczór 18 grudnia 2009r.
tłumy barczewian odwiedziły Szkołę
Podstawową nr 1. Powodem była organizowana
przez rodziców, nauczycieli i uczniów Aukcja
Bożonarodzeniowa.

fot. archiwum

To już tradycja, nie tylko szkoły ale i całego
miasta. Rokrocznie przed świętami Bożego
Narodzenia uczniowie wraz z rodzicami i
nauczycielami lepią ciasteczka, wyklejają
aniołki, malują świeczki, talerze i inne
świąteczne cudeńka. Wszyscy są zaangażowani,
jeżeli nie plastycznie, to teatralnie bądź
muzycznie. W przygotowaniach uczestniczą
również instytucje oraz osoby nie związane
bezpośrednio ze szkołą. Dostarczają atrakcyjne
przedmioty z przeznaczeniem na aukcję.
Tort z okazji dziesięciolecia pierwszy
poszedł pod młotek. Szczęśliwy nabywca pan
Lech Jan Nitkowski burmistrz Barczewa
podzielił go między gości. Największą atrakcją
aukcji były komplety wypoczynkowe
ufundowane przez Riviera Furniture – meble
wypoczynkowe Krzysztofa Zadobiuka. Zakłady
fryzjerskie – Jolanty Szwarc, „Monis” Moniki
Kasprzak, „Prestige” Sylwii Wierzbickiej, Julity
Szatkowskiej, Wioletty Betkowskiej, Krystyny
Rechul ufundowały karnety na usługę

fryzjerską. Ponadto do skorzystania ze swoich
usług zaprosili: Centrum Tańca Wasilewski –
Felska, Teresa Mozolewska – aerobic, zakład
kosmetyczny Magdaleny Rynkiewicz, solarium
Alicji Brzezińskiej. Wiele atrakcji aukcyjnych
dostarczyli: Rozlewnia gazu „Barter” s.a.,
„Stary Folwark” w Tumianach – Ireny
Szczepańskiej, kwiaciarnia „Camea” Ewy
Karkut, sklep spożywczy „Fido” Ewy Fidurkiej,
sklep spożywczo-przemysłowy Elżbiety
Pawlaszek, sklep spożywczo-przemysłowy „U
Danusi” Danuty Starzyńskiej-Dowgielewicz,
sklep spożywczo-przemysłowy Andrzeja i
Danuty Plewa, sklep żelazny „Kamizi” Kamili
Iwanowicz, sklep chemiczny „Gosposia” s.c.
sklep spożywczo-przemysłowy pań Grześko i
Sielawa, sklep spożywczo-przemysłowy
Elżbiety Gacioch, sklep spożywczoprzemysłowy Janiny Jędrasik, kwiaciarnia
Katarzyny i Elżbiety Skrzyńskich, Kamea Trans
Wiesława Dobkowskiego, „Jumar” spółka z o.o
w Łęgajnach, Leontyna Sawicka, Metalowa
Spółdzielnia Inwalidów, lekarz rodzinny Agata
Plawgo, agencja ubezpieczeniowa Mirosława
Hawrana, transport usługowy Ryszarda
Więsyka, Zakład Karny w Barczewie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Dom Opieki Społecznej w
Barczewie, plantacja świerków Lamkówko,
M e t a l o w a S p ó ł d z i e l n i a I n w a l i d ó w,
Nadleśnictwo Wipsowo, Danuta Czekała,
Dariusz Zdanowicz, Agnieszka WaderGrygielewicz, natomiast Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie udostępniło
scenę i oświetlenie.
Aukcję z dużym zaangażowaniem prowadzili
Lidia Rytlewska jako przedstawiciel szkoły
oraz Danuta Dziekan i Tomasz Michałowski
jako przedstawiciele rodziców. Panie
opowiadały o walorach przedmiotów
aukcyjnych, a pan Tomek dzielnie stukał
młotkiem. Wszystko zostało korzystnie
sprzedane.
Podczas imprezy rozstawione były
stoiska z książkami i ozdobami świątecznymi.
Redaktorki gazety szkolnej „Rybki mają głos”
sprzedawały swój pierwszy numer. Można było

spróbować tradycyjne potrawy świąteczne.
Były uszka, pierogi, bigos z grzybami, ciasta
przygotowane przez rodziców.
Imprezę prowadziła pani Liliana
Połowianiuk, a towarzyszyły jej występy dzieci.
Wystawione zostały jasełka, które przygotował
pan Jerzy Gugołek, Anna Żbikowska i ks.
Sylwester Nykiel oraz pokazy tańców zespołu
„Funky” pod kierunkiem Justyny Karskiej.
Przeprowadzony został konkurs na
najładniejszą ekologiczną choinkę, który wygrał
Damian Szrajber z klasy III B, drugie miejsce
zajął Kacper Dziubczyk z I D, trzecie miejsce
Maja Wysocka z I D.
Koordynatorkami aukcji, czyli tymi,
którym pot kapał z czoła by wszystko zostało
dopięte na ostatni guzik były: Katarzyna
Kowalczyk, Bogumiła Lisowska, Jolanta
Niedźwiedzka. Całość została
udokumentowana przez TVK Macrosat.
Dzięki hojności mieszkańców Barczewa i
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zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i uczniów
Szkoła pozyskała kolejne fundusze: 9100 zł,
które zostaną przeznaczone na dofinansowanie
działalności kół artystycznych funkcjonujących
w szkole oraz zakup tablic.
Podczas spotkania wszyscy poczuli
świąteczny nastrój. W takim usposobieniu
łatwiej o przyjaźń, rozmowę, o zrozumienie.
Uroczystość była potwierdzeniem, że Szkoła
Podstawowa nr 1 w Barczewie ma wielu
przyjaciół. Zatem cel został osiągnięty.
Jolanta Pastuszenko

Między zdjęciem a obrazem. Wystawa fotograficzna
12 grudnia 2009 r. w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego odbył
się wernisaż znakomitej wystawy fotograficznej
pt. „Między zdjęciem a obrazem”. Wystawa
została zorganizowana wspólnie przez Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze” Oddział w Barczewie.
Bohaterami wieczoru byli artyści:
A n n a Wo j s z e l , P i o t r D o n d a j e w s k i
i Włodzimierz Zdaniuk. Na wystawę składało
się kilkadziesiąt fotografii o różnej tematyce i
technice. Pani Anna Wojszel – artystka z
Kronowa, która na co dzień zajmuje się grafiką
komputerową, zaprezentowała delikatne obrazy
malowane za pomocą aparatu fotograficznego.
Tematami przewodnimi serii jest człowiek,
taniec, ruch. Artystka zdradziła, że została

ostatnio doceniona za swoją twórczość,
zdobyła I miejsce w konkursie pt. „Pokaż swój
świat”, organizowanym w Kielcach oraz
nagrodę główną w konkursie fotograficznym
organizowanym przez Krakowską Szkołę
Filmową.
Pan Piotr Dondajewski – grafik,
malarz, pedagog przedstawił kilka fotografii
dużego formatu. Swoją twórczość prezentował
na wielu wystawach indywidualnych oraz
zbiorowych w Polsce i za granicą. W 2005 r.
otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury
przyznaną przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego oraz w 2007 r.
Nagrodę Prezydenta Miasta Olsztyn. Jest
Prezesem Zarządu Okręgu Olsztyńskiego
ZPAP.
Pana Włodzimierza Zduniuka, który
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n a l e ż y d o Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o
Towarzystwa Fotograficznego, znają chyba
wszyscy barczewianie. Jego prace były
prezentowane na wielu wystawach. Otrzymał
pierwszą nagrodę w konkursie fotograficznym
Dyżurnego Satyryka Kraju. Kolekcjonuje
aparaty fotograficzne. Na fotografiach
uwiecznia zakątki Barczewa, przyrodę, ludzi, a
przede wszystkim dzieci. Podczas tej wystawy
można było obejrzeć pejzażowe fotografie
przyrody oraz ostatnie projekty pana Zduniuka,
czyli fotograficzne kompozycje.
Muzycznym akcentem wystawy był występ
chóru Moderato. Wystawę można odwiedzić w
G a l e r i i S a l o n u M u z y c z n e g o i m . F.
Nowowiejskiego przy ulicy Mickiewicza 13.
Magdalena Łowkiel
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Historia
Rok Feliksa Nowowiejskiego
W setną rocznicę skomponowania "Roty"
W styczniu, a dokładnie 13 stycznia
2010 roku, mija okrągła, setna rocznica od
napisania przez Feliksa Nowowiejskiego
patriotycznej muzyki do utworu poetyckiego pt.
"Rota" autorstwa Marii Konopnickiej.
Przypomnijmy, że Maria Konopnicka napisała
wiersz pod wrażeniem strajku uczniowskiego
we Wrześni, który był prowadzony w latach
1901 i 1902 w proteście przeciw
germanizowaniu szkoły oraz pobiciu tam
polskich dzieci przez niemieckich nauczycieli
za odmawianie modlitwy po polsku. Wiersz,
będący także swego rodzaju protestacyjną
odpowiedzią na ustawę rządu pruskiego o
przymusowym wywłaszczeniu Polaków z ziemi
i przeciwko nasilającej
się germanizacji polityki
niemieckiej, składał się z
czterech zwrotek, z
których, po napisaniu
muzyki przez Feliksa
Nowowiejskiego, trzy
stanowiły kanon polskiej
pieśni patriotycznej pod
tym samym tytułem.
Z biografii Feliksa
Nowowiejskiego wiemy,
że urodził się on 7 lutego
1 8 7 7 r o k u w
Wartenburgu w Prusach
Wschodnich, do których
po roku 1771 dołączono
Warmię. Po tej dacie
n a s t a ł o k r e s
systematycznego
germanizowania tej
ziemi. W wieku sześciu
lat młody Feliks poszedł
do miejscowej,
pięcioklasowej szkoły
Elementarschule (katolickiej szkoły dla
chłopców), w której obowiązywał język
niemiecki. Potem rozpoczął naukę w Szkole
Muzycznej w Świętej Lipce, gdzie język polski
był zabroniony. Po jej ukończeniu zamieszkał w
Olsztynie. Tam wstąpił do wojskowej orkiestry,
w której grał na różnych instrumentach.
Dopiero w Berlinie Feliks
Nowowiejski miał możność uświadomienia
sobie, że jego ojczyzną jest Polska. Tam też
zetknął się z polską emigracją oraz poznawał
polską literaturę narodową i historię ojczyzny.
W roku 1909 zgłosił swoją kandydaturę na
s t a n o w i s k o d y r e k t o r a To w a r z y s t w a
Muzycznego w Krakowie. W marcu 1909 roku
wystąpił z koncertem, który został przychylnie
przyjęty przez krytykę i członków Towarzystwa
Muzycznego. We wrześniu objął stanowisko
dyrektora Towarzystwa Muzycznego i
dyrygenta orkiestry. Równolegle prowadził
działalność na polu pedagogicznym,
kompozytorskim i społecznym. W tym samym
czasie włączył się w organizację obchodów
500-lecia zwycięstwa Władysława Jagiełły nad
Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem.
Powierzono mu wówczas zorganizowanie
oprawy muzycznej obchodów.
Pomimo licznych obowiązków zawsze znalazł
czas dla rodziny i na samotne spacery po
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uroczych zakątkach królewskiego grodu nad
Wisłą, gdzie każdy kolejny dzień był nowym,
bogatszym od poprzedniego. Takim był jeden z
dni stycznia 1910 roku, który zapisał się w
historii dorobku kompozytorskiego jako
wyjątkowy.
Po latach najmłodszy syn
kompozytora Jan Nowowiejski powiedział, że
zgodnie z informacją, którą przekazał mu
ojciec, muzyka do słów Marii Konopnickiej
powstała w Krakowie, na Błoniach. Tam
zrodziła się melodia, którą Feliks zapisał
naprędce. Po powrocie do domu, przepisał ją na
czysto i poprawił, nadając utworowi rytm
marszowy. Tak skomponowana melodia
przemieniła słowa w
hymn. Początkowo jako
pieśń hymniczna "Rota"
przeznaczona była dla
Wielkopolski, w
szczególności dla
k r a k o w s k i c h
towarzystw „Sokołów”.
Po raz pierwszy w druku
ukazała się w roku 1910,
jako Hasło. Na okładce
widniały orły
piastowskie i dedykacja
„ O j c z y ź n i e ” .
Zamieszczona została
także w „Gwiazdce
Cieszyńskiej” i
„Gazecie Polskiej” w
Chicago. W innym
miejscu muzyka
opatrzona została
tytułem "Grunwald".
Po raz pierwszy
publicznie pieśń została
wykonana 15 lipca 1910
roku. Uświetniła jubileuszowe, pięćsetlecie
wielkiego zwycięstwa pod Grunwaldem.
Głównym punktem programu było wówczas
odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły. Pod
pomnikiem do zgromadzonych przemówił
pomysłodawca i ofiarodawca monumentu,
Ignacy Jan Paderewski. – Po przemówieniu
nastąpiło odsłonięcie pomnika i rozległy się
wielkie owacje, które przerwały fanfary – jak
mówili miejscowi – Świętej Pieśni czyli "Roty".
Wówczas połączonymi chórami z całej Polski
dyrygował sam kompozytor Feliks
Nowowiejski. Były to chóry krakowskie, a
także przybyłe ze Śląska, Wielkopolski oraz
Warmii. Niemal tysiąc śpiewaków i jeden
dyrygent. Wtedy, po raz pierwszy publicznie,
wykonano pieśń "Hasło"("Rotę"). Wokół
pomnika Grunwaldzkiego zaległa cisza. Jak
pisała prasa „wielu miało łzy w oczach". To było
piękne. Nowowiejski potrafił nie tylko złożyć
nutki do patriotycznych słów Marii
Konopnickiej, a także wszystkich zebrać do
kupy z trzech zaborów, by pod pomnikiem
Władysława Jagiełły zaśpiewać "Rotę". Podziw
bierze, jaką pracę musiał wykonać kompozytor,
żeby zebrać i zgrać te wszystkie przybywające z
różnych stron orkiestry i chóry, by mogły
poruszyć struny serc wszystkich Polaków.”
Ciąg dalszy na str.7
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Barczewskie Kalendarium
Styczeń

1.01.1350 – zmarł biskup warmiński Herman z
Pragi.
4.01.1900 – Diecezja Warmińska liczyła: 16
dekanatów, 148 probostw, 286 księży, 213118
wiernych, 65 kleryków w seminariach, 304 sióstr
zakonnych, w tym: 243 Katarzynek, 16 Wincentek i
45 Elżbietanek.
9.01.2000 – w kinie „Legenda” w Barczewie w VIII
Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wystąpiły zespoły „Kleks”, „Nastyle”, „Aqrat”,
„Izba” i „Transkabel”.
12.01.2005 – w Olsztynie zmarł ks. Bronisław
Kuculis, były proboszcz parafii św. Wawrzyńca w
Barczewku i św. Anny w Barczewie oraz dziekan
dekanatu barczewskiego .
13.01.1910 – dzień „narodzin” Roty Feliksa
Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej.
15.01.2004 – w Barczewie zawiązało się
porozumienie o współpracy organizacji
pozarządowych „Działajmy Razem”.
17.01.1901 – „Gazeta Olsztyńska” informowała, że
„przy strzelaniu z armat na Nowy Rok zginął w
Chinach wartemborczyk, gefrajter Horta”.
17.01.1970 – w VIII Wojewódzkiej Konferencji
Sprawozdawczo – Wyborczej ZMS uczestniczyła
delegacja z Barczewa.
18–19.01.1945 – w tych dniach nad Barczewem
pojawiły się samoloty należące do taktycznych
związków nacierającej Armii Czerwonej.
20.01.1995 – w 1994 roku w księgach Urzędu Stanu
Cywilnego zarejestrowano: 190 urodzin, 81
małżeństw. W gminie Barczewo zarejestrowanych
było 3700 pojazdów mechanicznych. W kinie filmy
obejrzało 1100 widzów, natomiast Muzeum
F. Nowowiejskiego odwiedziło 110 zwiedzających.
21.01.1945 – w Wartemborku (Barczewie), ukazało
się ogłoszenie podpisane przez landrata
olsztyńskiego Benkmanna, nakazujące
natychmiastową ewakuację ludności cywilnej.
22.01.1945 – jednostki Armii Czerwonej rozpoczęły
pierwsze walki o miasto Wartembork.
25.01.1945 – generał Reinhardt, dowódca grupy
armii „Środek”, przeniósł kwaterę główną z
Wartemborka do Cynty (Korniewo).
26.01.1920 – w Mokinach zamieszkiwało 511
Polaków.
26.01.1945 – dowództwo Wehrmachtu podało
komunikat, że do Wartemborka i okolic doszły
jednostki taktyczne czerwonoarmistów.
26.01.1945 – w Barczewku czerwonoarmiści
zmordowali ks. Joachima Ziemetzkiego.
26.01.1945 – komunikat Radzieckiego Biura
Informacyjnego zawiadamiał, że Armia Czerwona
zdobyła Jedzbark, Odryty.
28.01.1945 – komunikat Radzieckiego Biura
Informacyjnego zawiadamiał, że Armia Czerwona
zdobyła Bartołty Wielkie.
29.01.1925 – w Kuślinie pow. Nowy Tomyśl,
urodził się Maksymilian Kulus, nauczyciel zawodu i
dyrektor Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1 w
Barczewie.
30.01.1945 – ostatni transport rannych niemieckich
żołnierzy opuścił Wartembork.
30.01.1945 – w Wipsowie utworzono Kółko
Rolnicze, do którego zapisało się 16 miejscowych
rolników.
30.01.1970 – koniec stycznia, z uwagi na duże
opady śniegu i mrozy, nazwano „zimą stulecia”.
30.01.2000 – z danych statystycznych parafii pw.
św. Anny w Barczewie wynikało, że w 1999 roku
udzielono 38 ślubów, 73 chrztów i 60 pogrzebów.
31.01.1930 – we wsi Sząfałd (obecnie Uniszewo)
urodził się Augustyn Bania, działacz młodzieżowy,
organizator sportu masowego w Barczewie w tym
TKKF, autor książki „Rodak spod Gietrzwałdu”.
Styczeń 1935 – w Tuławkach zmarł Michał
Wajsner, działacz społeczno – polityczny
na Warmii.
W. Zenderowski

Informacje
Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego
Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty
Uroczystości
związane z 100. rocznicą
powstania Roty, pieśni
p a t r i o t y c z n e j
skomponowanej przez
Feliksa Nowowiejskiego do
wiersza Marii Konopnickiej
pod tym samym tytułem,
świętował nie tylko Poznań,
Kraków czy Olsztyn.
Świętowało także rodzinne
miasto wybitnego
kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego. 13
stycznia 2010 roku,
punktualnie o godz. 12.00
równocześnie odbyły się
dwie uroczystości. Jedna w Szkole Podstawowej
im. Feliksa Nowowiejskiego i druga w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie.
Tego dnia aura dla organizowanych obchodów
100-lecia Roty była wyjątkowo przychylna.
Mniej pod nogami skrzypiał mróz, a słońce spod
chmur przyświecało imprezie. Na placu
szkolnym, pod pomnikiem patrona zgromadziła
się młodzież wraz z opiekunami i
nauczycielami. Uroczystość otworzyła dyrektor
Jolanta Pastuszko. Witając wszystkich
nadmieniła, że jest to ważna rocznica dla szkoły i
miasta, w którym urodził się Feliks
Nowowiejski. Następnie Liliana Połowianiuk
przypomniała historię Roty – wiersza Marii
Konopnickiej, napisanego na znak protestu
przeciw pobiciu polskich dzieci przez
niemieckich nauczycieli we Wrześni w roku
1901. Po raz pierwszy wiersz ukazał się drukiem
Ciąg dalszy ze str.6

Potem pieśń, odegrała historyczną
rolę w czasie walk zbrojnych, przed
odzyskaniem niepodległości w 1918 roku. Rota
wymierzona była przeciw polityce
Hohenzollernów. Śpiewano ją na barykadach w
Poznaniu. Rozbrzmiewała w powstaniach
śląskich, przed i podczas plebiscytu i kiedy
Rzeczpospolita zaślubiała Bałtyk.
Rozbrzmiewała na wieczornym apelu polskich
żołnierzy nad Oką i pod Lenino oraz na frontach
zachodnich. Śpiewano ją w miastach i wsiach w
całej Polsce. I tak zostało. W świadomości
Polaków Rota uważana jest za drugi hymn
narodowy. W latach 1918-1922 utwór stanowił
hejnał miasta Wilno. Potem, po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości, była
kontrkandydatem dla Mazurka Dąbrowskiego.
Przypomnijmy, że Rotę śpiewano także w czasie
stanu wojennego. Ponadto słowa w drugiej
zwrotce „Aż się rozpadnie w proch i
pył/Krzyżacka zawierucha” zmieniono na
„sowiecką zawieruchę”. Poza tym zwrotkę
trzecią i czwartą na ogół pomijano. "Rota" była
także hymnem harcerzy.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej Feliks
Nowowiejski powrócił do Poznania. Był
załamany i prawie zapomniany pomimo, że jego
"Rotę" śpiewano na równi z hymnem
narodowym. Kompozytor zmarł 18 stycznia
1946 roku.
Wojciech Zenderowski

Program obchodów
100. rocznicy skomponowania „Roty”
i 90. rocznicy skomponowania „Hymnu
warmińskiego”
przez Feliksa Nowowiejskiego
oraz Roku Feliksa Nowowiejskiego
2009 r.
Październik
Ogłoszenie przez redakcję „Wiadomości
Barczewskich” konkursu literackiego z okazji
100. rocznicy skomponowania „Roty” przez
Feliksa Nowowiejskiego.
Grudzień
Uchwalenie przez władze miasta Roku Feliksa
Nowowiejskiego.

fot. archiwum

pod koniec 1908 roku, a w styczniu 1910 roku w
krakowskiej gazecie. Tam przeczytał go Feliks
Nowowiejski. Wówczas to, 13 stycznia 1910
roku, podczas spaceru po Błoniach
krakowskich, do poematu Marii Konopnickiej
zrodziła się muzyka. Pani Połowianiuk
przypomniała również, że mieszkamy i żyjemy
na Warmii a dziś Rota dla Warmiaków jest
więcej niż hymnem. Potem z głośników
rozległa się muzyka Roty, a wszyscy obecni na
placu odśpiewali dwie pierwsze zwrotki
utworu. Liliana Połowianiuk przypomniała
także, że tego roku obchodzimy 90. rocznicę
powstania Hymnu warmińskiego. Pragnąc
upamiętnić i to wydarzenie zaśpiewano dwie
pierwsze zwrotki także tej pieśni.
Druga uroczystość, również rozpoczynająca się
o godzinie 12.00, została zorganizowana w
Salonie Muzycznym przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Instruktor
programowy w Salonie przypomniała genezę
powstania pieśni oraz rolę, jaką pełniła ona w
przeszłości podczas istotnych wydarzeń.
Następnie mieszkańcy mogli usłyszeć i

2010 r.
Styczeń
13 stycznia 2010 roku (środa) – uroczystości
związane z 100. rocznicą skomponowania
„Roty”.
Ogłoszenie konkursów o zasięgu powiatowym:
- ,,O WARMIO MOJA MIŁA” z okazji 90.
rocznicy skomponowania i pierwszego
wykonania „Hymnu warmińskiego” Feliksa
Nowowiejskiego;
- „PLASTYCZNA INTERPRETACJA
„ROTY” FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO”.

Ogłoszenie w Powiecie Olsztyńskim roku
2010 ROKIEM FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO.
Luty
7 lutego 2010 r. (niedziela), inauguracja Roku
Feliksa Nowowiejskiego w gminie Barczewo
i rozpoczęcie obchodów 100. rocznicy
skomponowania „Roty” i 90. rocznicy
skomponowania „Hymnu warmińskiego” oraz
uczczenie 133. rocznicy urodzin kompozytora:
- uroczysta msza święta,
- prelekcja o Feliksie Nowowiejskim,
obchodach i powstaniu utworów – „Roty”
i „Hymnu warmińskiego”,
- koncert śpiewaczki operowej Małgorzaty
Godlewskiej
- rozstrzygnięcie konkursu literackiego
ogłoszonego przez redakcję „Wiadomości
Barczewskich”.

fot. archiwum

odśpiewać Rotę razem z gośćmi zaproszeni na tę
uroczystość oraz uczniami dwóch klas ze
Szkoły Podstawowej z Kronowa, pod opieką
dyrektor szkoły.
Po złożeniu wiązanki kwiatów pod popiersiem
kompozytora do zebranych i młodzieży zwrócił
się burmistrz Barczewa. W przemówieniu
nawiązał do jubileuszowych obchodów i
dokonań kompozytora urodzonego w
Barczewie. Następnie odbyła się prezentacja
multimedialna, innymi słowy lekcja historii
życia i twórczości Feliksa Nowowiejskiego.

Marzec-kwiecień
Przeprowadzenie lekcji muzealnych
adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej,
poświęconych obchodom 100. rocznicy
skomponowania „Roty” i 90. rocznicy
skomponowania „Hymnu warmińskiego”:
- prezentacje multimedialne,
- koncerty uczniów olsztyńskiej szkoły
muzycznej,

Wojciech Zenderowski

Ciąg dalszy na str.8
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luty – Spotkanie autorskie – Historia na
Warmii i Mazurach.
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Informacje
Ciąg dalszy ze str.7
Program obchodów
100. rocznicy skomponowania „Roty”
i 90. rocznicy skomponowania „Hymnu warmińskiego”
przez Feliksa Nowowiejskiego
oraz Roku Feliksa Nowowiejskiego ciąg dalszy...

Rok 2010 rokiem wielkich inwestycji
w gminie Barczewo

muzycznej,
- konkursy wiedzy o kompozytorze, „Rocie” i
„Hymnie warmińskim”.
Maj
IX Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie:
- przyznanie nagrody specjalnej za „Najlepsze
wykonanie utworu Feliksa
Nowowiejskiego”,
- otwarcie wystawy przedstawiającej historię
wszystkich edycji festiwalu,
- sesja naukowa, podczas której wybitni
znawcy życia i twórczości Feliksa
Nowowiejskiego wygłoszą referaty.
Czerwiec
4 czerwca 2010 r. (piątek):
- otwarcie wystawy „Feliks Nowowiejski w
prasie”,
- wykład na temat powstania „Roty” i „Hymnu
warmińskiego”,
- koncert chóru Appasjonata z Lubawy.
Lipiec-Sierpień
Zajęcia muzealne w ramach akcji wakacyjnej
prowadzonej przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie.
Wrzesień
- Rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie
nagród.
- Premiera filmu o „Rocie”, przygotowanego
przez Arletę Kolasińską z Towarzystwa
Muzycznego im. F. Nowowiejskiego w
Poznaniu.
Październik
1 października 2010 r. – Międzynarodowy
Dzień Muzyki:
- sesja popularno-naukowa na temat powstania
i znaczenia „Hymnu warmińskiego”,
- promocja zeszytu-publikacji zawierającej
referaty z sesji naukowej, która odbyła się w
ramach IX Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie,
- koncert Kwartetu Zbigniewa Ciuciasa.
Listopad
„Świecowisko” w Salonie Muzycznym im. F.
Nowowiejskiego w Barczewie.
Grudzień
Podsumowanie obchodów Roku Feliksa
Nowowiejskiego:
- prezentacja filmu przygotowanego z TVK
Macrosat o Feliksie Nowowiejskim oraz
powstaniu „Roty” i „Hymnu warmińskiego”.
Organizatorzy:
Urząd Miejski w Barczewie
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie
Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie
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Podpisanie Umowy na projekt Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta

Rewitalizacja, wodociągi i place zabaw
Rok 2009 okazał się rokiem pozyskania
największych funduszy unijnych w całej historii
naszej gminy. Rok 2010 z kolei będzie rokiem
największych inwestycji w gminie. Rozpoczyna
się bowiem realizacja poszczególnych projektów
złożonych jeszcze w 2009 roku.
Rozpoczęcie ubiegania się o środki Unii
Europejskiej w 2009 roku nastąpiło 29 stycznia,
wtedy to Gmina Barczewo złożyła wniosek
„Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach
wszystkich typów w Gminie Barczewo kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce
naukowe” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013. Projekt został w całości rzeczowo
zrealizowany, a uczniowie szkół wszystkich
typów w gminie Barczewo aktywnie korzystają z
nowego sprzętu i wyposażenia. Z uwagi na
specjalistyczny charakter zakupionego ze
środków UE i Gminy Barczewo sprzętu, niniejszy
projekt będzie miał pozytywny wpływ na jakość
kształcenia dzieci i młodzieży w naszej gminie.
Projekt jest aktualnie na etapie rozliczenia
końcowego. Kwota dofinansowania UE to 170
000 PLN (wartość całego projektu to ok. 210 000
PLN).
Gmina Barczewo pozyskała również
znaczną kwotę na tzw. „projekty miękkie”. W
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
został złożony, uzyskał dofinansowanie i jest w
trakcie realizacji projekt: „Kompleksowe
wsparcie polityki społecznej w Gminie
Barczewo”, który zakłada: przeprowadzenie
badań ankietowych na grupie 580 mieszkańców
gminy, warsztaty i szkolenia dla różnych
instytucji zajmujących się polityką społeczną,
aktualizacja strategii rozwiązywania problemów
społecznych do roku 2015 itp. Kwota całkowitego
dofinansowania środkami UE i Budżetu Państwa
to 260 000 PLN. Gmina Barczewo jako
beneficjent POKL nie musiała wykazywać
wkładu własnego.
Kolejnym projektem, który został
złożony i uzyskał dofinansowanie jest projekt
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowościach Barczewko, Jedzbark, Mokiny,
Skajboty i Wipsowo, poprzez budowę placów
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zabaw i miejsc spotkań mieszkańców” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt kompleksowo wyposaży 5 miejscowości
wiejskich gminy Barczewo w profesjonalne place
zabaw dla dzieci, altany, miejsca na ognisko stałe
miejsca do grillowania oraz cały teren wokół tych
miejsc zostanie zagospodarowany, poprzez
utworzenie ścieżek, nasadzenia roślin ozdobnych
itp. Planuje się wykonanie wszystkich prac
budowlanych do końca maja 2010 roku. Kwota
dofinansowania UE to 350 000 PLN a wartość
całego projektu to 560 000.
W 2009 roku został również złożony
wniosek Budowa zewnętrznej sieci
wodociągowej wraz z przyłączami Bartołty
Wielkie-Leszno oraz budowa sieci kanalizacyjnej
sanitarnej w miejscowości Kaplityny, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, działanie „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej”.
Wniosek na budowę wodociągu Bartołty WielkieLeszno oraz budowę kanalizacji sanitarnej w
Kaplitynach uzyskał dofinansowanie ponad 2 700
000 PLN (kwota całkowita to prawie 5 000 000
PLN). Projekt rozpocznie się w I kwartale 2010
roku a planowane jego zakończenie nastąpi w IV
kwartale 2011 roku.
Największym i najbardziej
pracochłonnym przedsięwzięciem okazał się
projekt Rewitalizacja wschodniej części Starego
Miasta w Barczewie, złożony 14 września 2009
roku w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013. Projekt zakłada rewitalizację ulic (odkrycie
i uzupełnienie nawierzchni kamiennych),
modernizację i remont infrastruktury technicznej
(kanalizacja, wodociągi, gaz, prąd,
telekomunikacja), odkrycie i upowszechnienie 411 miejsc historycznych (ukazanie dotychczas
ukrytych pod ziemią fundamentów wiekowych
kamienic oraz wydobytych przez archeologów i
konserwatorów zabytków znalezisk
archeologicznych), zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Barczewa. Kwota dofinansowania
UE to 6 600 000 PLN a wartość całego projektu to
prawie 9 500 000 PLN.
Jakub Żywicki

Społeczeństwo

EPITAFIUM
śp. Wiesława Mojzych 1938 – 2009
Słowa te są próbą powiedzenia
„dziękuję” człowiekowi, który żył pośród nas.
Mówię, pisząc o kimś, kto na pozór był, jak się
zdaje, zwyczajnym człowiekiem. Gdy żył,
ludzie potrafili dostrzec w Wiesławie, postać
ozdobioną wspaniałymi cechami. Był
człowiekiem wielkiego charakteru,
niepospolitej cnoty i miał w sobie dużo odwagi.
Był bardzo waleczny i miał „wielkie serce” dla
pracy na rzecz dobra wspólnego. Był
zdecydowany i konsekwentny w działaniu.
Sprawy jakie podejmował doprowadzał do
końca.
Wi e s ł a w a p o z n a ł e m j a k o w y b i t n e g o
społecznika dbającego o ekologię w naszym
regionie. Był wiceprzewodniczącym Zarządu
Krajowego Partii Zieloni Rzeczpospolitej,
przewodniczącym Zarządu Regionu
Warmińsko-Mazurskiego. Był inicjatorem
wielu przedsięwzięć lokalnych.
Na prośbę mieszkańców Skajbot, Kaplityn
i sąsiednich wsi doprowadził do zaniechania
budowy projektowanej żwirowni w
miejscowości Skajboty. Ludność tych wsi jest
mu wdzięczna, że uchronił ich przed
szkodliwymi skutkami wynikającymi
eksploatacji kopalni kruszywa.
Jako społecznik-ekolog zabiegał o czystą,
nieskażoną wodę pitną dla metropolitalnego
Olsztyna i pozostałych miast regionu. Działając
konsekwentnie doprowadził do tego, że znikły
zagrożenia skażeń największego ukrytego
skarbu Warmii i Mazur, wód głębinowych
trzeciorzędowych. Dzięki jego staraniom
eksploatacja wysypiska w Łęgajnach została
„ucywilizowana” i zamknięta. Wysypisko to
przestało stwarzać zagrożenie także dla wód
Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci Wiesława
Mojzycha, wielkiego społecznika, ekologa,
szczerze walczącego o zachowanie przyrody
Warmii i Mazur. Wiesław służył swoją wiedzą
i doświadczeniem innym ekologom oraz
organizacjom ekologicznym w walce o
obronę środowiska naturalnego. Nie bał się
głosić swoich poglądów, mówił: „A co mnie,
staremu, mogą zrobić?”
Niech Ci, Wiesiu, szumią drzewa,
łąki, niech ci śpiewają ptaki, które
uratowałeś!
W imieniu organizacji, którym pomagał
Wiesław, składamy jego Najbliższym szczere
wyrazy współczucia.
Halina Messerschmidt, Jarosław Wojnecki –
Liga Ochrony Przyrody
Krzysztof Worobiec – Stowarzyszenie
„SADYBA”
Jadwiga Socha, Andrzej Król –
Stowarzyszenie „Przystanek Rasząg”
Dariusz Piwowski – sołtys Łabuszewa
Wojciech Biedrzyński – Stowarzyszenie
„Salamandra”

fot. archiwum

gruntowych i powierzchniowych.
Był też redaktorem w miejscowej
gazecie „Barczewskie Forum”. Na jego łamach
prezentował programy ochrony środowiska oraz
ich rozwiązania korzystne dla gminy i regionu.
Do czasu przejścia na emeryturę wiele
lat przepracował jako kierownik budowy,
prowadził też własną działalność gospodarczą –
zakład stolarski mebli artystycznych.
Odchodząc z tego świata śp. Wiesław
pozostawił po sobie trwały, materialny ślad
swego pobytu. Pozostawił też zaszczepioną w
społeczeństwie myśl o potrzebie ochrony
przyrody. Ta potrzeba zrodziła wiele inicjatyw
obywatelskich, które w konsekwencji
doprowadziły do załatwienia spraw po myśli
lokalnych społeczeństw.
Śp. Wiesław Mojzych mieszkaniec
Kaplityn 24 grudnia 2009 roku, w wieku 71 lat,
odszedł od nas do wiecznego spoczynku,
pozostawiając w smutku i żałobie żonę, czwórkę
dorosłych dzieci z rodzinami oraz przyjaciół.
Żegnaj Wiesławie, przyjacielu wspaniały, niech
ziemia barczewska lekką ci będzie po wieczne
czasy.
Jan Krakowiak

Władysław Inkiewicz
W drugą rocznicę śmierci
28 stycznia 2010 roku mija druga
rocznica śmierci śp. Władysława Inkiewicza,
mieszkańca Barczewa. Człowieka znanego i
szanowanego.
Władysław Inkiewicz urodził się 25
października 1929 roku w Nowosiółkach (pow.
Tomaszów Lubelski), w rodzinie Grzegorza i
Kseni. Po ukończeniu 4 klas powszechnej
szkoły publicznej rozpoczął pracę w
gospodarstwie rolnym rodziców. W jego
życiorysie zapisała się okrutna druga wojna
światowa. W 1947 roku, w ramach akcji
„Wisła”, trafił do wsi Bartołty Wielkie, gdzie do
1950 roku pracował jako traktorzysta w
Państwowym Gospodarstwie Rolnym w
Krupolinach. W 1951 roku został członkiem
PZPR i rozpoczął pracę w Zarządzie
Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół PolskoRadzieckiego w Barczewie, która go do końca
nie satysfakcjonowała. Postanowił podjąć się
pracy samorządowej. Po ukończeniu szkoły
powszechnej i kursu dla sekretarzy gminnych w
Olsztynie w 1953 roku został sekretarzem
Gromadzkiej Rady Narodowej w Ramsowie
(gm. Barczewo). Dał się poznać jako dobry
organizator i samorządowiec. Jednocześnie był
radnym Powiatowej Rady Narodowej w
Olsztynie z siedzibą w Barczewie. W 1953 roku
zamieszkał w Barczewie. Rok później, 1 grudnia
1954 roku, został zastępcą przewodniczącego
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w
Olsztynie, natomiast 1 października 1957 roku –
przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie. Od 24 grudnia 1960 do
31 grudnia 1972 roku przewodniczył
Gromadzkiej Radzie Narodowej w Barczewie.
Był to okres wytężonej pracy, zazwyczaj
kosztem zdrowia. Pomimo licznych
obowiązków, w 1965 roku ukończył Liceum
Ogólnokształcące w Olsztynie. W latach 19531976 był radnym. Po wielu przemianach, w
styczniu 1976 roku został kierownikiem
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Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barczewie,
a w grudniu 1986 roku szefem Rejonu
Oczyszczania Miasta w Barczewie, skąd
odszedł na emeryturę.
Przeszedł wiele szczebli w aparacie
samorządowym Rad Narodowych. Jako
przewodniczący zjednał mieszkańców nie tylko
Ramsowa, ale przede wszystkim miasta, do
pracy społecznej przy elektryfikacji i
telefonizacji, budowy szkół, świetlic i
przedszkoli. Za jego urzędowania Barczewo
zajęło II miejsce w konkursie „Miasto 6
Gromad” i zostało uhonorowane srebrną
odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.
Władysław Inkiewicz odznaczony został m.in.
Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i
Srebrnym Krzyżem Zasługi, złotą odznaką
„Zasłużonym dla Warmii i Mazur”, odznaką
„Zasłużony Pracownik Rady Narodowej”.
Zmarł w Dobrym Mieście 28 stycznia 2008
roku, a 31 stycznia spoczął na cmentarzu w
Dywitach.
Żegnając śp. Władysława Inkiewicza
warto wspomnieć, że pierwsze, powojenne lata,
w których przyszło mu żyć i służyć miastu i jego
mieszkańcom, nie należały do łatwych, a jednak
zrobił wiele, a tego nie powinniśmy mu
zapomnieć.
Wojciech Zenderowski
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Informacje/ Sport
To & Owo z POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
18 grudnia 2009 r. radni Powiatu
Olsztyńskiego uchwalili budżet powiatu na
2010 rok. Uprzejmie informuję Państwa, że w
bieżącym roku planowane są następujące
zadania na terenie gminy Barczewo:
1. Inwestycje w latach 2010-2012:
Przebudowa drogi powiatowej relacji DywityBarczewko-Barczewo-Prejłowo. W Barczewie
ulica Olsztyńska i Targowa oraz most na rzece
Kiermas. Łączny koszt inwestycji 11.299.758 zł.
Poprawa jakości opieki długoterminowej w
regionie poprzez modernizację i wyposażenie
barczewskiego Szpitala Pomocy Maltańskiej (w
byłym szpitalu zakaźnym). Łączne koszty
finansowe 7.231.370 zł.
2. Zadania inwestycyjne w 2010 r.:
Przebudowa drogi powiatowej w Nikielkowie.
Łączne koszty 2.300.00 zł, w tym 50% z budżetu
państwa i po 25% z powiatu i gminy Barczewo.
Utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w
Barczewie.
Docieplenie stropu nad drugim piętrem budynku
DPS-u w Barczewie 280.390 zł.
Zakup do DPS-u:
- obieraczki do ziemniaków – 6.344 zł
- maszyny do krojenia pieczywa – 7.686 zł
3. W ramach wydatków niewygasających
65.000 złotych pozostało na wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowę drogi
powiatowej Barczewo-Silice, pod Mokinami.
4.Wzorem lat poprzednich zostaną
dofinansowane zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym:
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
– 8000 zł,
Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących
– 2500 zł,
Wyścig Kolarski „Tour de Warmia” – 3000 zł.
5.W konkursie ofert na zadania publiczne
finansowane lub współfinansowane z budżetu
powiatu w 2010 r. przeznaczono 170.660 zł.
Mam nadzieję, że organizacje pozarządowe z
naszej gminy złożą odpowiednie wnioski i
pozyskają fundusze na realizację wyznaczonych
zadań.
Zima na drogach powiatowych
Drogowcy z Powiatowej Służby
Drogowej mają do zimowego utrzymania 864
km dróg powiatowych, które znajdują się w 3
obwodach. W Barczewie znajduje się obwód
drogowy nr 2 i obejmuje drogi w gminach:
Barczewo, Jeziorany, Kolno, Biskupiec.
PSD dysponuje licznym sprzętem, który
jest wykorzystywany zimą. W obwodach są m.
in. równiarki, ciągniki z pługami, piaskarki,
pługi wirnikowe oraz pługopiaskarki. Jeżeli
zajdzie potrzeba (intensywne opady śniegu,
zawieje, zaspy) PSD będzie korzystało z obcego
sprzętu ciężkiego. Prace związane z
utrzymaniem dróg wykonują zewnętrzne firmy,
które wygrały przetarg.
Ogółem na zimowe utrzymanie dróg od
15 października 2009 do 31 marca 2010
przeznaczonych zostało prawie 630 tys. złotych.
Za zimowe utrzymanie dróg w gminie Barczewo
(tel. 089 514 86 56) odpowiada kierownik, pan
Marian Dziermański, telefon: 601 052 643.
Krystyna Szter
Radna Powiatu Olsztyńskiego

10

MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
FUTSAL BARCZEWO 2009/2010
V KOLEJKA
KOMUNIKAT NR 5 z 19.12.2009 r.
Wyniki rozegranych spotkań:
1. ZAKŁAD KARNY – LAMBADA 2:7
2. SKAJBOTY – FIRE KABEL 4:2
3. OK SERVICE – SZAFRAN SZYNOWO 7:1
4. WŚCIEKŁE BUCIORY – KOSTEK TEAM 6:7
5. ZAKŁAD POPRAWCZY – RADOSTY 8:6

CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
12 – Borowy M – Skajboty
11 – Majacki junior – Radosty; Kątek – Kostek Team
10 – Brzeziński – Zakład Karny; Ziembowicz – Lambada ; Zychowicz – Wściekłe Buciory; Żeromski
– Zakład Poprawczy
Następna kolejka rozegrana będzie 8.01.2010 o godz.18.15 w Gimnazjum nr 1 w Barczewie.

VI KOLEJKA
KOMUNIKAT NR 6 z 8.01.2010
Wyniki rozegranych spotkań:
1. SKAJBOTY – KOSTEK TEAM 1:5
2. OK SERVICE – ZAKŁAD POPRAWCZY 8:2
3. WŚCIEKŁE BUCIORY – LABMBADA 11:4
4. RADOSTY – SZAFRAN SZYNOWO 13:2
5. ZAKŁAD KARNY – FIRE KABEL 9:1

CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
16 – Majacki junior – Radosty
15 – Zychowicz Wściekłe Buciory; Brzeziński – Zakład Karny
13 – Kątek – Kostek Team
12 – Ziembowicz – Lambada; Borowy M – Skajboty
Następna kolejka rozegrana będzie 15.01.2010 o godz.18.15 w Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Informujemy, że komunikaty dostępne są również na stronie www.pisa.barczewo.com oraz telewizji
kablowej MACROSAT.
Organizatorzy
Przewodniczący GZ LZS Marek Szter
Organizator Sportu Jarosław Bonus
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Sport
Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu
„Vilnius Winter Cup 2009” – Wilno 27-30.12.2009 r.
Międzynarodowy Halowy Turniej
Baseballu „Vilnius Winter Cup 2009” – Wilno
27-30.12.2009 r.
W dniach 27-29.12.2009 r. odbył się kolejny
Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu w
Wilnie z udziałem 12 drużyn z Litwy, Polski,
Białorusi i Estonii. Zawody odbywały się na
krytym stadionie piłkarskim ze sztuczną trawą i
kilkunastotysięczną widownią – SPORTIMA.
Wśród 12 zespołów podzielonych na 3 grupy była
drużyna „Yankees” Działdowo, w której zagrali
także młodzi chłopcy z SP Lamkowo.
Gr.A
1.Vilnius 1 Wilno / Litwa/
2.Panthers Talinn / Estonia/
3.Kruki Augustów / Polska/
4.Druskienniki / Litwa/
Gr.B
1. Zubrs Brest 1 / Białoruś/
2. Vilkai Vilnius 2 / Litwa/
3.Tigrai Kaunas / Litwa/
4.Vilnius 4 / Litwa/
Gr. C
1.Yankees Działdowo / Polska/
2.Zubrs Brest 2 / Białoruś/
3.Lithuanica Kaunas / Litwa/
4.Vilnius 3 / Litwa/
Yankeesi Działdowo pojechali na turniej osłabieni
brakiem kilku podstawowych zawodników,
spowodowanym wyjazdami świątecznymi, a w
zamian trener Yankeesów wziął młodych
obiecujących zawodników z Lamkowa
trenowanych przez Szymona Kurdynowskiego.
Pierwszy mecz Yankeesi rozegrali z jednymi z
faworytów turnieju Lithuanicą Kowno
/wicemistrzem Litwy/ i po wyrównanym meczu
ulegli Litwinom 0:4. Drugie spotkanie w grupie
rozegrali z gospodarzami Wilnem 3 i po bardzo
dobrej grze wygrali 8:0 a to dzięki miotaczowi
Pawłowi Karbowskiemu, który na co dzień gra na
pozycji łącznika. Do jego dobrych rzutów
dostroili się inni zdobywając pkt po dobrych
odbiciach i grze w ataku. Trzeci mecz grupowy
miał zadecydować o awansie do „szóstki”
najlepszych. Mecz z Żubrami Brześć 2 /Białoruś/
miał bardzo dramatyczny przebieg. Przez 4
zmiany utrzymywał się wynik remisowy 1:1 i
dopiero w ostatniej zmianie Yankeesi zdobyli pkt
na wagę zwycięstwa 2:1 i awansu do „6”.
Białorusini tak jak Litwini w kategoriach
młodzieżowych zaliczani są do czołówki
europejskiej i w dniu następnym Yankeesi mieli
rozegrać mecz z pierwszą drużyną Żubrów Brześć
o awans do „czwórki”. Trener Yankeesów
Zdzisław Ziółkowski w meczu z silną ekipą
Białorusi – Zubrs 1 /mistrz kraju/ zagrał pokerowo
wstawiając na pozycję miotacza Dawida
Jurkowskiego /gra na pozycji łapacza/, który
narzucał piłki po raz pierwszy na turnieju. Jak się
potem okazało trener podjął decyzję na wagę
zwycięstwa. Dawid rzucał bardzo dobrze i
Białorusini nie mogli sobie poradzić podczas
odbijania z jego silnymi i celnymi narzutami.
Bardzo dobrze odbijali wszyscy zawodnicy a do
zwycięstwa przyczynili się Radek Myśliński,
Karol Gulczyński, Paweł Karbowski, Michał
Lewandowski, Przemysław Kawczyński i
Krzysztof Kostrzewa (SP Lamkowo). Yankeesi

wygraną 7:1 sprawili
niespodziankę i
awansowali do
„czwórki” turnieju. Po
10 minutach przerwy
c z e k a ł
i c h
najtrudniejszy mecz z
Vi l k a i Vi l n i u s 1 ,
faworytem i 5 drużyną
świata z 2009 roku z
Mistrzostw w USA.
Początek meczu to
walka o prowadzenie
w spotkaniu i zdobycie
przewagi. Yankeesi nie
przestraszyli się
faworytów i po 2
zmianach było 2:2 a Litwini grali bardzo nerwowo
i nie mogli poradzić sobie z rozgrywającymi
najlepszy mecz na turnieju Yankeesami
Działdowo. Yankeesów nie przestraszył ogromny
doping wszystkich Litwinów i do ostatniej zmiany
byli bliżsi wygranej i awansu do finału. Niestety w
końcówce meczu kontuzja miotacza
spowodowała nerwowość w zespole i 2 błędy dały
szczęśliwą wygraną faworytom 5:2. Naszym
pozostał „na otarcie łez” mecz o III miejsce z
Lithuanicą Kowno. Po krótkim odpoczynku
zmęczeni i „załamani” Yankeesi prawie bez gry
oddali III miejsce ulegając ponownie 0:4. IV
miejsce to wielki sukces bądź co bądź osłabionych
Yankeesów ale mimo to byli bardzo bliscy
wygrania turnieju. Cała drużyna zasłużyła na
pochwałę bo godnie reprezentowała
województwo, które wspomogło wyjazd jak i
władze miasta i powiatu Działdowo na czele z
panem burmistrzem i panem starostą. Nagrody
indywidualne dla najlepszych w turnieju
otrzymali Dawid Jurkowski i Karol Gulczyński.
Skład Yankees Działdowo – Paweł Karbowski,

fot. archiwum

Dawid Jurkowski, Przemysław Kawczyński,
Radosław Myśliński, Michał Lewandowski,
Karol Gulczyński, których wsparli młodzi
zawodnicy SP Lamkowo: Krzysztof Golan,
Krzysztof Kostrzewa, Krzysztof Lange, Tomasz
Ruszkowski, oraz Alan Bolanowski SP Bartołty
Wielkie – trenerzy Zdzisław Ziółkowski, Szymon
Kurdynowski.
Klasyfikacja końcowa Turnieju:
1. Vilkai Vilnius 1 /Litwa/
2. Vilkai Vilnius 2 /Litwa/
3. Lithuanica Kaunas /Litwa/
4. Yankees Działdowo /Polska/
5. Zubrs Brest 1 /Białoruś/
6. Panthers Talinn /Estonia/
7. Zubr Brest 2 /Białoruś/
8. Wilno 3 /Litwa/
9. Tigrai Kaunas /Litwa/
10. Druskienniki /Litwa/
11. Wilno 4 /Litwa/
12. Kruki Augustów /Polska/
Szymon Kurdynowski

MISTRZOSTWA GMINY
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
FUTSAL BARCZEWO 2009/2010
VII KOLEJKA
KOMUNIKAT NR 7 z 15.01.2010
Wyniki rozegranych spotkań:
1.RADOSTY – KOSTEK TEAM 4:8
2.LAMBADA – FIRE KABEL 3:1
3.ZAKŁAD KARNY – SZAFRAN SZYNOWO 8:1
4.OK SERVICE – WŚCIEKŁE BUCIORY 8:4
5.SKAJBOTY – ZAKŁAD POPRAWCZY 10:4
CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
18 – Brzeziński – Zakład Karny; Borowy M – Skajboty
17 – Majacki junior – Radosty
15 – Zychowicz – Wściekłe Buciory;
13 – Kątek –Kostek Team; Żeromski – Zakład Poprawczy;
Romankiewicz –Wściekłe Buciory; Ziembowicz – Lambada
Następna kolejka rozegrana będzie 22 i 29.01.2010 godz.18.15 w Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Informujemy, że komunikaty dostępne są również na stronie www.pisa.barczewo.com oraz telewizji
kablowej MACROSAT.
Organizatorzy
Przewodniczący GZ LZS Marek Szter
Organizator Sportu Jarosław Bonus
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Informacje

Otwarty konkurs ofert

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/1/10 Burmistrza Barczewa z dnia 5 stycznia 2010
BURMISTRZ BARCZEWA
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z poźn. zm.)
oraz Załącznika nr 10 do Uchwały Nr XLVII
(355)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29
grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Barczewo na 2010 r. oraz Uchwały Nr
XLVII(353)09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia
29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy gminy Barczewo z
organizacjami pozarządowymi na rok 2010”
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
wykonania zadań publicznych gminy Barczewo
w 2010 roku
Konkurs obejmuje zadania z zakresu:
I. Kultura i sztuka, w którym przyjęto następujące
zadania:
1. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
2. Organizacja wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo.
3. Organizacja Gminnych Dożynek.
4. Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki
wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat”.
5. Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji
i zwyczajów ludowych.
FORMY REALIZACJI ZADANIA:
 organizowanie i propagowanie muzyki Feliksa
Nowowiejskiego w formie koncertów i realizacja
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego,
 organizacja wystaw prezentujących dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo,
 organizacja gminnych dożynek,
 organizowanie koncertów muzyki wokalnej,
 promocja folkloru i tradycji ludowych na terenie
gminy Barczewo.
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadań w 2010 roku
- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
- 25 000,00 zł,
- Organizacja wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo – 3 000,00 zł,
- Organizacja Gminnych Dożynek-10 000,00 zł,
- Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki
wokalnej
„Warmia Gaudet et Cantat”
- 10 000,00 zł
- Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji
i zwyczajów ludowych – 3 000,00 zł.
Środki wydatkowane z budżetu gminy Barczewo na
realizacje zadań w 2009 roku wynosiły:
- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
- 20 000,00 zł,
- Organizacja wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo – 2 000,00 zł,
- Wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji
i zwyczajów ludowych - 2 000,00 zł.
- Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki
w o k a l n e j „ Wa r m i a G a u d e t e t C a n t a t ”
- 10 000,00 zł

II. Kultura fizyczna, sport i rekreacja,
w którym przyjęto następujące zadania:
1. Propagowanie kolarstwa wśród dzieci
i młodzieży wraz z organizacją wyścigów.
2. Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych
grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i
udział w rozgrywkach promujących sport
i gminę Barczewo.
3. Organizowanie integracyjnych imprez sportoworekreacyjnych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym.
FORMY REALIZACJI ZADANIA:
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć
pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych
dla dzieci i młodzieży,
- zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do
uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportowych,
- o rg a n i z o w a n i e i m p r e z s p o r t o w y c h i
rekreacyjnych, popularyzujących kulturę fizyczną,
sport i zdrowy styl życia,
- zadania powinny być realizowane w różnych
dyscyplinach sportu,
- priorytetowo traktowane będą oferty
przedstawiające zadania o zasięgu gminnym,
realizowane w formie programów oraz imprez o
szerokim zasięgu społecznym,
 zwiększające ofertę sportowych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 promujących prozdrowotne, społeczne
edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
 zwiększające dostęp do aktywności sportowej,
 inicjujące aktywność fizyczną i osób
nieaktywnych sportowo.
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadań w 2010 roku
- Propagowanie kolarstwa wśród dzieci
i młodzieży wraz z organizacją wyścigów
- 20 000,00 zł,
- Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych
grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i
udział w rozgrywkach promujących sport
i gminę Barczewo – 95 000,00 zł,
- Organizowanie integracyjnych imprez sportoworekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym
– 25 000,00 zł
Środki wydatkowane z budżetu gminy Barczewo
na realizację zadań w 2009 roku wynosiły
- Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży
wraz z organizacją wyścigów – 15 000,00 zł
- Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej na
terenie miasta i terenach wiejskich oraz organizacja
imprez sportowo-rekreacyjnych promujących
gminę - 60 000,00 zł
- Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia w
rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i
społecznych wraz z organizacją imprez sportowych
- 20000,00 zł
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów
wymienionych w ustawie o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą
działalność w sferach objętych konkursem.
2. Oferta winna być zgodna ze wzorem zawartym w
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego,

ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania
tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3. Do oferty należy dołączyć załączniki:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących (wystawiony nie później niż 3
miesiące przed dniem otwarcia ofert lub
oświadczenie Zarządu iż dane zawarte w wyciągu
KRS są aktualne na dzień podpisania umowy),
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z
działalności podmiotu za ubiegły rok (w przypadku
krótszej działalności – za okres tej działalności),
c) statut,
d) wykaz imienny zawodników wraz z podaniem
rocznika – dotyczy klubów sportowych,
e) efekty sportowe, osiągnięcia uzyskane przez klub
lub jego zawodników we współzawodnictwie
sportowym w ostatnim okresie (rok 2009) – dotyczy
klubów sportowych.
Każdy podmiot składa jeden komplet
powyższych dokumentów, bez względu na ilość
składanych ofert.
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z
przyznaniem dotacji.
2. Podmioty, które pozyskały partnerów do
realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są
dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
3. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach
kwota dofinansowania przekroczy wysokość
środków przeznaczonych na wsparcie
poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość
zmniejszenia wysokości wnioskowanego
dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest
niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent
zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu.
Jednocześnie może negocjować zmniejszenie
zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją
ofertę.
4. Dotacje nie mogą być udzielane na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z
budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na
podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej
przedsięwzięć,
3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia
umowy o udzielenie dotacji,
4) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków,
lokali, gruntów,
5) prace remontowo – budowlane,
6) zadania inwestycyjne,
7) udzielanie pomocy finansowej osobom
fizycznym,
8) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
9) podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz
zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.
5. W ramach udzielanej dotacji mogą być
pokrywane następujące koszty:
1) związane z uczestnictwem bezpośrednich
adresatów w projekcie ( w tym np.: wynajem sali,
materiały szkoleniowe, koszty zakwaterowania,
wyżywienia, nagrody w konkursach, opłaty
startowe zawodników, ubezpieczenia),
2) osobowe merytoryczne ( w tym np. doradców ,
trenerów),
3) osobowe administracji i obsługi projektu ( w tym
np.: koordynacja projektu),
4) wyposażenie związane z realizacją zadania, przy
czym wartość zakupionego składnika majątku nie
Ciąg dalszy na str.13
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może przekroczyć kwoty 3 500,00 zł),
5) administracyjne związane z realizacją projektu
(w tym np. opłata za telefon, opłaty pocztowe),
6) związane z wydatkami na działania promocyjne
projektu.
6. Uruchomienie środków na realizację zadania
następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Burmistrzem Barczewa a podmiotem, którego
oferta została wybrana.
7. Pozostałe zasady przyznawania środków
finansowych regulują przepisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
oraz inne przepisy prawa.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w 2010 roku w
terminie wskazanym w ofercie.
2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by
w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli
mieszkańcy miasta i gminy Barczewo.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą
starannością, zgodnie z warunkami określonymi w
ofercie oraz w umowie.
4.Dotyczy zadań sportowych: podmioty
występujące o dotację na realizację zadania
powinny posiadać niezbędne warunki i
doświadczenie oraz zapewnić:
- kadrę merytoryczną z kwalifikacjami i
doświadczeniem do prowadzenia zajęć, organizacji
zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
- bazę lokalową lub dostęp do takiej bazy oraz
sprzęt sportowy zapewniający realizację zadania,
- dotowane podmioty zobowiązane są do
prowadzenia i gromadzenia dokumentacji

merytorycznej i finansowej z realizacji zadania.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy
złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia
08.02.2010 r. w zamkniętej kopercie, na której
należy wpisać nazwę i adres podmiotu, nazwę
zadania określonego w konkursie oraz adnotację:
„Konkurs 2010” w
Urzędzie Miejskim w
Barczewie , Plac Ratuszowy 1, pokój nr 1, w
godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na w/w
adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje
data wpływu oferty.
2. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Barczewie Plac Ratuszowy 1 oraz na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie - zakładka Organizacje Pozarządowe.
3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie
powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i
nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie
nie będą rozpatrywane.
5. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane
przez oferenta.
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w ciągu
10 dni od dnia zakończenia składania ofert.
2. Propozycji podziału środków dokona Komisja
Oceniająca powołana przez Burmistrza Barczewa.
Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert,
Komisja Oceniająca będzie brała pod uwagę w
szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w
tym doświadczenie w organizacji tego typu zadań,

2) zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje
realizatorów,
3) zasadność i rzetelność określenia kosztów
projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów
realizacji zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania, szczególnie w części, która
ma być finansowana z dotacji,
4) wysokość wkładu własnego (minimum 10% –
przez wkład własny organizacji rozumiany jest
zarówno wkład finansowy w realizację zadania oraz
wkład pozafinansowy) i możliwość
dofinansowania z innych źródeł,
5) rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i
ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w
poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość
rozliczenia otrzymanych dotacji,
6) liczba odbiorców projektu,
7) zgodność oferty z priorytetami i zadaniami
gminy Barczewo oraz z zapisami statutowymi
organizacji.
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji
podejmuje Burmistrz Barczewa. Poszczególnym
podmiotom może być przyznana więcej niż jedna
dotacja.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru ofert i
udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po
rozstrzygnięciu konkursu ofert.
6. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość
przyznanej dotacji i cel, zostaną zamieszczone na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w
Barczewie oraz na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego.

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Barczewo
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
położonych na terenie miasta Barczewo.
I. Działki położone przy ulicy Północnej zapisane są w księgach wieczystych: OL1O/00012345/0 i OL1O/00035506/4.
1. Nieruchomość składająca się z działek: Nr 121/2 i Nr 107/32
Łączna powierzchnia działek: 1132 m2. Cena wywoławcza: 72 900,00 zł + VAT
2. Nieruchomość składająca się z działek: Nr 121/3 i Nr 107/33
Łączna powierzchnia działek: 1049 m2. Cena wywoławcza: 67 500,00 zł + VAT
3. Nieruchomość składająca się z działek: Nr 121/4 i Nr 107/34
2
Łączna powierzchnia działek: 1044 m . Cena wywoławcza: 67 500,00 zł + VAT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie oznaczonym symbolem B13MN –
Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
II. Działki położone przy ulicy Warmińskiej objęte księgą wieczystą OL1O/00036816/7.
1. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/112
Powierzchnia działki: 1753 m2. Cena wywoławcza: 94 900,00 zł + VAT
2. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/113
Powierzchnia działki: 1081 m2. Cena wywoławcza: 58 500,00 zł + VAT
3. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/114
Powierzchnia działki: 1074 m2. Cena wywoławcza: 58 100,00 zł + VAT
4. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/115
Powierzchnia działki: 1124 m2. Cena wywoławcza: 60 800,00 zł + VAT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie oznaczonym symbolem A2MN – Teren
projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojącej.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanych nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
położonych na terenie gminy Barczewo.
1. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/5 o pow. 1204 m2
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Przetargi
KW NR: OL1O/00075808/3. Cena wywoławcza 38 300,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem
użytkowym i garażem w bryle budynku.
2. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/6 o pow. 1137 m2
KW NR: OL1O/00075807/6. Cena wywoławcza 36 200,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z poddaszem użytkowym i
garażem w bryle budynku.
3. Obręb ewidencyjny Wipsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 199/5 o pow. 816 m2
KW NR: OL1O/00046987/9. Cena wywoławcza 24 900,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem
użytkowym.
4. Obręb ewidencyjny Ramsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 120 o pow. 2400 m2
KW NR OL1O/00019242/7. Cena wywoławcza 71 200,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem
użytkowym.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do adaptacji:
1. Barczewo, ulica Adama Mickiewicza 19
Trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 217,56 m2 z przynależnym pomieszczeniem strychowym o pow. użytkowej 8,59 m2. Lokale
usytuowane są na parterze, I piętrze i poddaszu budynku. Z lokalem związany jest udział wynoszący 87/100 części we wspólnych częściach budynku
i prawie własności działki Nr 41 o pow. 157 m2.
KW Nr OL1O/00011442/3. Cena wywoławcza 160 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Nieruchomość objęta jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisana jest do rejestru zabytków.
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
2. Barczewo, ul. Obrońców Warszawy.
Nieruchomość jest zabudowana niepodpiwniczonym, czterokondygnacyjnym budynkiem byłego młyna zbożowego o pow. użytkowej 753,17 m2,
wchodzi w skład kompleksu zabytków architektury o wartościach zabytkowych wskazanych do wpisu do rejestru zabytków.
Działka NR 78/3 o pow. 218 m2
KW NR OL1O/00128315/7. Cena wywoławcza 155 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym (służebność gruntowa).
3. Barczewo, ulica Feliksa Nowowiejskiego
Jednokondygnacyjny budynek gospodarczy o pow. użytkowej 58 m2 posadowiony na działce Nr 216 o obszarze 58 m2.
Cena wywoławcza 25 000,00 zł (zwolniona z podatku VAT)
KW NR OL1O/00042374/1
Nieruchomość położona jest na terenie historycznego układu urbanistycznego.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A67U – Teren istniejącej
zabudowy usługowej, dawna siedziba biskupa.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego:
1. Lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 24,1 m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i spiżarni. Lokal położony jest na
poddaszu dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Mickiewicza 2 w Barczewie. Wysokość lokalu w najwyższym punkcie
wynosi 1,95 m. Z nieruchomością lokalową związany jest udział wynoszący 17/100 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania
wieczystego działki gruntu Nr 161/5 o powierzchni 90 m2.
Cena wywoławcza nieruchomości 50 270,00 zł, w tym: cena lokalu 48 970,00 zł
KW Nr OL1O/00045731/3.
Przetargi odbędą się 12 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy, w pokoju nr 19. Otwarcie przetargów o
godzinie 1000.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 9 lutego 2010 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie z przepisami). Nabywca
nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 23.
Pełny tekst ogłoszeń dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Konkurs plastyczny
Urząd Miejski w Barczewie
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Regulamin:
1. Konkurs kierowany jest do:
a) dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych,
b) osób dorosłych.
2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna, która będzie
interpretacją słów i muzyki Roty Feliksa Nowowiejskiego, jednej
z najważniejszych polskich pieśni patriotycznych.

ogłaszaj konkurs o zasięgu powiatowym
pt. „PLASTYCZNA INTERPRETACJA ROTY
FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO”

3. Technika prac jest dowolna, format A-3 lub A-4.

15 lipca 2010 roku przypada 100. rocznica powstania
i wykonania Roty, dzieła Feliksa Nowowiejskiego. Utwór ten
został skomponowany w 1910 roku i po raz pierwszy wykonany
15 lipca tegoż roku, podczas odsłonięcia pomnika
Grunwaldzkiego, w czasie obchodów 500. rocznicy bitwy pod
Grunwaldem. Krzepiąca duch polski pieśń wielokrotnie
towarzyszyła narodowi polskiemu podczas walki o wyzwolenie.

4. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne (nie
będą oceniane prace zespołowe).
5. Prace plastyczne prosimy na odwrocie opatrzyć danymi
osobowymi: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania lub
szkoły, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.
6. Prace konkursowe prosimy dostarczyć do 31 maja 2010 r. na
adres: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
ul. Słowackiego 5, 11-010 Barczewo

Cele konkursu:
- zapoznanie społeczności, a przede wszystkim młodzieży
szkolnej z historią powstania Roty, jednego z najważniejszych
polskich utworów patriotycznych, który skomponował Feliks
Nowowiejski – wybitny kompozytor urodzony w Barczewie,

z dopiskiem: „Plastyczna interpretacja Roty”.

7. Jury wybierze po 3 najlepsze prace w kategoriach: szkoła
podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i dorośli.

- kształtowanie patriotyzmu w młodym pokoleniu Polaków,
- zachęcenie młodych ludzi do twórczych działań plastycznych.

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wrześniu 2010 r. oraz
zamieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu.

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o.
w Barczewie
przypomina o właściwym sposobie
segregacji odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów
Szkło

Papier

Wrzucamy:
butelki i słoiki szklane
używane do napojów
i żywności, butelki po
napojach alkoholowych,
szklane opakowania po
kosmetykach, inne szklane
przedmioty

Wrzucamy:
gazety i czasopisma, katalogi,
papier
szkolny i biurowy, książki w
miękkich
okładkach, torebki papierowe,
pudełka,
kartony, tekturę

Tu nie wrzucamy!
szklanych talerzy, porcelany
i ceramiki, luster,
szkła okiennego,
żarówek, lamp
neonowych, reflektorów,
szkła ognioodpornego,
szkła okularowego,
ekranów i lamp telewizyjnych
Zanim wrzucisz do
pojemnika!
Opróżnij wyrzucane
przedmioty, zdejmij
zakrętki, kapsle, korki,
metalowe elementy.

Tu nie wrzucamy!
zabrudzonego i tłustego
papieru oraz
tektury, książek w twardej
okładce, papieru
termicznego, tektury
powlekanej
tworzywem sztucznym np.
kartonów po
mleku i napojach, worków po
cemencie ,
artykułów i papierów
higienicznych
Zanim wrzucisz do pojemnika!
Usuń spinacze, zszywki, resztki
produktów
z opakowań, kartony złóż na
płasko.

Plastik
Wrzucamy:
czyste odkręcone i zgniecione
butelki po
napojach „PET”, opakowania
po chemii
gospodarczej, szamponach,
kosmetykach,
mydłach, torby i woreczki
foliowe,
reklamówki, czyste wiadra,
plastikowe
zakrętki
Tu nie wrzucamy!
butelek i pojemników po
olejach
spożywczych, chłodniczych,
silnikowych,
sprzętu AGD, zabawek,
tworzyw
piankowych, styropianu, gum,
silikonów.
Zanim wrzucisz do
pojemnika!
Usuń resztki produktów i
zgnieć butelkę.

Zespół „Fair-Play” oferuje
oprawę muzyczną na:
-wesele
-studniówki, bale
-konferencje, bankiety
-imprezy okolicznościowe, plenerowe

tel: 609 732 621, 609 732 576

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

