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Pożar w Radostach

Szanowni Mieszkańcy

O tym, jak bardzo potrzebna jest potrzebna
sąsiedzka pomoc mogliśmy przekonać się w
sobotę 15 lutego 2014 r., kiedy to w płomieniach
stanął sklep w Radostach. Sołtys Balbina Buras i
mieszkańcy własnymi siłami gasili pożar do
czasu przybycia strażaków. Dzięki temu ogień
nie rozprzestrzenił się na cały budynek.
Barczewscy pogromcy „czerwonego kura”
także szybko dotarli, dzięki temu uratowany
został cały towar w sklepie oraz sam budynek, w
którym sklep się mieści.
Wszystkim biorącym udział w tej akcji
należą się słowa najwyższego uznania.
Redakcja

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Mamy
Koleżance Balbinie Buras
Składają sołtysi Gminy Barczewo

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska
w Barczewie w dniu 27 stycznia 2014 roku,
uchwaliła nowe, niższe stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
nowy wzór deklaracji. Zgodnie z wyliczeniami,
za wywóz odpadów selektywnych zapłacimy
6 zł/os., a za wywóz odpadów zmieszanych
(nieselektywnych) 10 zł/os. Niższe stawki będą
obowiązywały od 1 marca 2014 roku.
Jednocześnie informuję, że Urząd Miejski w Barczewie roześle druki deklaracji oraz informację
o kwotach opłat za gospodarowanie odpadami
po upływie 14 dni od dnia opublikowania
Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji, w Dzienniku

Informacja
W związku z pracami przygotowawczymi, które trwają od 2012r., dotyczącymi otwarcia szkół
ponadgimnazjalnych (zasadnicza szkoła zawodowa dzienna i zaoczne liceum dla dorosłych) prosimy
mieszkańców Gminy Barczewo o zwrot ankiet potwierdzających chęć nauki w wyżej wymienionych
kierunkach kształcenia. Zainteresowane osoby mogą zwracać i pobierać ankiety w Gimnazjum Nr 1
w Barczewie, w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie oraz w Wydziale Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 10 marca 2014r.
Teresa Lutarewicz
przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Barczewie
Hanna Chyżyńska
dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
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w sołectwach Gminy Barczewo. Ze swojej strony
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Miejskiego w Barczewie, Burmistrzowi Barczewa oraz Radnym Rady Miejskiej w Barczewie
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Urząd miejski

Co to tak naprawdę jest to Cittaslow?
O tym, że Barczewo spełniło wszystkie
wymagania, które postawiły miastom Cittaslow
władze stowarzyszenia, pisaliśmy jeszcze
w zeszłym roku. W dniu 9 listopada 2013 roku,
Barczewo stało się oficjalnie członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast
Cittaslow. Tak naprawdę większość naszych
mieszkańców zastanawia się, czym jest
Cittaslow? Co przyniesie naszej społeczności
uczestnictwo w tym międzynarodowym
stowarzyszeniu? Co musimy jeszcze zrobić, a co
zostało już zrobione w idei Slow City?
Żeby usystematyzować te informacje, należy
przybliżyć bardzo krótko historię stowarzyszenia. Ruch Cittaslow narodził się w 1999 r.
z pomysłu Paolo Saturnini, burmistrza Greve di
Chianti we Włoszech oraz 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. Czym jest idea Slow Food,

poprawny, bardziej solidarny z obecnymi
i przyszłymi pokoleniami, szanujący to, co
lokalne, w świecie coraz bardziej globalnym
i wewnętrznie skomunikowanym. W Barczewie
społeczność lokalna jest w pełni skonsolidowana. „Lokalny patriotyzm” w dobrym tego
słowa znaczeniu jest zauważalny na każdym
kroku. Barczewianie to naprawdę fajni ludzie,
którzy chcą tu żyć, wystarczy, że to życie
w strukturze miasta będzie z roku na rok
ułatwiane. Władze miasta zrobiły do tej pory
wiele, by ułatwić lokowanie małego biznesu,
poprzez zrewitalizowanie części Starego
Miasta, czy działania zachęcające turystów do
odwiedzania właśnie Barczewa. Mamy jednak
jeszcze dużo do zrobienia, aby w Barczewie
powstały kawiarenki, restauracje oparte na
lokalnej żywności i chociażby infrastruktura
rekreacyjna i sportowa dla mieszkańców. Takie
zachęty dla przedsiębiorców są i będą jeszcze
bardziej uwidaczniane. Życie w jednym z miast
SLOW, oznacza życie czasem obecnym

zatem? W największym skrócie jest ona
przeciwieństwem ogólnoświatowego trendu,
wyspecjalizowanego w większych miastach,
związanego z niezdrowym zjawiskiem
popularyzacji żywności fast food.
Czym zajmuje się stowarzyszenie?
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 i życia miasta. Przytoczyć tu można
kilka elementów z tzw. Manifestu Cittaslow,
który idealnie wpisuje Barczewo w swoje ramy.
Życie w jednym z miast SLOW, to pewien
sposób bycia, cecha charakterystyczna
prowadzenia życia codziennego w sposób
odmienny od tego dotychczas dominującego,
tryb zwolniony, pewny, mniej gwałtowny, nie tak
prędki i nastawiony na wydajność, ale bez
wątpienia bardziej ludzki i ekologicznie

w sposób najlepszy z możliwych, mając ciągle
wzrok zwrócony na przyszłość, oznacza także
wykorzystywanie wielkich możliwości technologicznych i kulturalnych naszych czasów, nie
zapominając nigdy o spuściźnie doświadczeń,
którą pozostawia nam historia i kultura
materialna narodów. Jeśli Slow Food nauczyło
ochrony lokalnej produkcji rolno - spożywczej
i uwydatniania tradycyjnych sposobów
gotowania, lokalnych smaków, tutaj głównym
celem jest odkrycie w miastach „slow” całego
szeregu doskonałości w najrozmaitszych
dziedzinach, już dziś wypróbowanego
i możliwego do odnalezienia. Jest to model,
który trzeba poznać i zastosować. Dotyczy on
nie tylko żywności, kultury i kwestii
społecznych, ale także urbanistyki, środowiska,
energii, transportu, turystyki, zagadnień
rolniczych, kształcenia młodzieży, spraw
lokalnej społeczności. Barczewo w ostatnich
latach „wyszło z cienia” dosłownie i w prze-

Fot. J. Obarek - archiwum UM w Barczewie
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nośni. Jeszcze 8 lat temu nasze miasto było słabo
oświetlone, niebezpieczne i ogólnie przygnębiające. I to jest fakt, z którym nikt nie będzie
polemizował. A dziś? Jest o nas głośno i pozytywnie w lokalnych i krajowych mediach, mamy
się czym pochwalić, mieszkańcy zaczęli dbać
o swoje miasto, korzystając w pełni z jego
uroków i oczywiście piętnując to czego jeszcze
nie zrobiono, ale zauważyli też, że władze
Barczewa chcą coś zrobić właśnie dla nich, a nie
dla siebie. Jeżeli ten trend wspólnego działania
na rzecz Barczewa utrzyma się, możemy być
pewni, że Barczewo jeszcze bardziej zmieni
swoje oblicze. Zawsze jest jednak ten niedosyt
spowodowany ograniczeniami budżetowymi
miasta, ale powoli i skutecznie realizujemy
plany rozwoju Barczewa. Co konkretnie
wydarzy się w najbliższej przyszłości w Barczewie i całej gminie? Władze Barczewa
wiedzą, że mieszkańcy chcą, aby w centrum
miasta powstał duży plac zabaw, siłownia
zewnętrzna, skatepark, czy nawet pumptruck.
I na te głosy Burmistrz i Rada Miejska nie są
głusi. Teren przeznaczony na tego typu
urządzenia rekreacyjne i sportowe znajduje się
za Amfiteatrem miejskim w kierunku basenów
przed DPS. Jeżeli sytuacja prawna i finansowa
gminy pozwoli (a w nowej perspektywie unijnej
jest duża szansa pozyskania środków właśnie na
ten cel), w przeciągu kilku lat wszystko to
powinno powstać w naszym mieście. W roku
bieżącym powstanie Plaża Miejska w Zalesiu, co
jest konkretną odpowiedzią na zapotrzebowanie
naszych mieszkańców. Utworzony zostanie
również program estetyzacji Barczewa, w którym możliwe będzie ujednolicenie:
- systemu identyfikacji oznakowania miejskiego
(tabliczki z nazwami ulic, numery budynków,
tablice informacyjne),
- małej architektury miejskiej (latarnie, kosze na
śmieci, ławki)
- reklam i szyldów w sklepach i punktach
usługowych.
O ile pierwsze dwa typy działań będą wdrażane
i realizowane przez Urząd Miejski w Barczewie,
ten trzeci typ działań będzie leżał po stronie
lokalnych przedsiębiorców, z którymi będziemy
współpracowali, aby wspólnie zmienić
wizerunek miasta.
Życie w jednym z miast SLOW, w pewnym
sensie oznacza zwrócenie nowoczesnego pojęcia
„dobrego życia” i pełnowartościowego
mieszkania ku priorytetowi powszechnego
zaangażowania się na rzecz mieszkańców;
oznacza także rozwiązywanie z pozytywnym
wynikiem fałszywej sprzeczności pomiędzy
gościnną otwartością na świat i dumą z własnej
przynależności i lokalnej specyfiki. Wiąże się to z
obecnością świadomych i poinformowanych
współmieszkańców miasta, gotowych na
przyjęcie współczesnego podróżnika zgodnie
Ciąg dalszy na str. 13
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Informacje
Barczewo – gmina przyjazna przedsiębiorcy

Pod znakiem gospodarki
Czwartek 22 stycznia 2014 r. upłynął
w Barczewie pod znakiem gospodarki.
Wszystko za sprawą corocznego spotkania
władz Barczewa z biznesmenami, którzy
prowadzą swoje firmy na terenie gminy.
Spotkanie składało się z ośmiu zagadnień i miało
na celu podsumowanie osiągnięć gminy,
wzajemną wymianę pomysłów i opinii na temat
szeroko pojętej gospodarki. Na spotkaniu
urzędnicy barczewskiego magistratu podsumowali ubiegły rok, a także przedstawili
zamierzenia swoich działań na rok obecny. Do
licznie zebranych w sali konferencyjnej
barczewskiego gimnazjum słowa wstępu
wygłosił Janusz Skowroński. Prezes firmy
Tewes Bis jest także przewodniczącym Rady
Gospodarczej działającej przy Burmistrzu
Barczewa. O tym, że gmina Barczewo jest
przyjazna przedsiębiorcom, nie po raz pierwszy
przekonywał wszystkich Lech Nitkowski.
Burmistrz Barczewa zrelacjonował co dotychczas udało się już osiągnąć w tej materii. Prosił
także przybyłych przedsiębiorców o przedstawienie swoich pomysłów, potrzeb i problemów.
Burmistrz Nitkowski przedstawił swoich
współpracowników, którzy w barczewskim
ratuszu odpowiadają za poszczególne wydziały
związane z inwestowaniem lub prowadzeniem
działalności na terenie gminy. Burmistrz
Nitkowski gorąco zachęcał do lokowania firm
na terenie gminy i obiecywał pomoc dla nowych
inwestorów. Bardzo istotną pomocą jest
zwolnienie z podatków na rzecz gminy na okres
2 lat każdego „nowo wybudowanego”
przedsiębiorcy. Inwestycje jakich dokonano
w gminie w 2013 roku oraz plany budżetowe na
2014 rok przedstawił Krzysztof Zdziarstek.
Kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji
i Ochrony Środowiska w swojej wypowiedzi,
wspartej pokazem multimedialnym, szczegółowo omówił inwestycje, które zostały
zrealizowane w ubiegłym rok. Były to m.in. sieć
wodociągów, odwodnienie ul. Warmińskiej
i Nadrzecznej, modernizacja i budowa dróg,
oznakowanie tras kajakowych, place zabaw
wraz z wiatami grillowymi na wsiach. Krzysztof
Zdziarstek przedstawił także inwestycje które
czekają gminę w roku obecnym. Z pewnością
będzie to ukończenie modernizacji i remontu
trzech obiektów – ratusza, muzeum Feliksa
Nowowiejskiego oraz kościoła poewangielickiego. Wielkie i potrzebne zmiany będą miały
miejsce w barczewskim ratuszu. W obecnej sali
sesyjnej znajdzie miejsce informacja turystyczna. W przyszłości w nowej sali „na górze”
będą odbywać się posiedzenia rady miasta.
Nowa sala będzie także służyć wystawom.
Ratusz nareszcie doczeka się windy. Związane
jest to także z przepisami które wymuszają
modernizację wszystkich urzędów na potrzeby
osób niepełnosprawnych. W tym roku będzie
opracowywana dokumentacja dotycząca
realizacji plaży miejskiej w podbarczewskim
Zalesiu. Pomost stały będzie zastąpiony
pływającym. Na samej plaży zostaną
zamontowane urządzenia tzw. siłowni na
świeżym powietrzu. Takie urządzenia już teraz
znajdują się w Ruszajnach i cieszą się sporym
zainteresowaniem. Inwestycja związana
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z budową plaży miejskiej w 85 % zostanie sfinansowana z funduszy unijnych. Kolejną
inwestycją przy której prace już ruszyły jest
budowa 4 budynków socjalnych w Łęgajnach.
Budowy doczeka się także sieć wodociągowa
Lamkowo-Radosty, a plac na ul. Nadrzecznej w
Barczewie zostanie zmodernizowany.
Inwestycje jakie udało się zrealizować w 2013
roku dzięki środkom unijnym przedstawił Jakub
Żywicki, odpowiedzialny w barczewskim
ratuszu właśnie za pozyskiwanie środków UE.
Dzięki tym środkom udało się zrealizować wiele
inwestycji m.in. rewitalizację barczewskiej
starówki. Dzięki połączeniu środków UE

Fot. W. Zdaniuk (2)

z funduszami sołeckim od 2008 roku na terenie
wsi udało się wybudować 15 placów zabaw.
Programy UE z których pozyskano dofinansowanie przewidują wsparcie projektów w miejscowościach liczących do 5.000 mieszkańców
i dlatego te programy nie mogły objąć Barczewa.
Jakub Żywicki jest także pełnomocnikiem
Burmistrza Barczewa ds. Cittaslow i w drugiej
części swojej wypowiedzi przybliżył obecnym
korzyści płynące z członkostwa Barczewa
w międzynarodowej sieci miast spokojnego

życia. Każdy produkt lokalny może zostać
szeroko wypromowany w katalogach ukazujących na całym świecie się właśnie w ramach
Cittaslow. Przedstawiciele branży turystycznej
mogą skorzystać z wystawienia swojej oferty na
Międzynarodowych Targach Turystyki Glob
które odbędą się w dniach 28-30 marca
w Katowicach. Koszt wspólnego stoiska
zostanie sfinansowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie. Zagadnienia
związane z promocją gospodarczą Barczewa
przedstawiła Paulina Zalewska Wójcik. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa przedstawiła zasoby ziemi pod
inwestycję na terenie miasta i gminy.
Wokół Barczewa wciąż istnieje wiele połaci
ziemi inwestycyjnej. 2 ha ziemi przy drodze
w kierunku Jezioran zostało podzielonych na
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mniejsze działki. Dzięki temu inwestorzy
z mniej zasobnymi portfelami będą mogli nabyć
ziemię pod swoje przedsiębiorstwa. Grunt który
szuka swojego nabywcy znajduje się także tuż
przy trasie nr 16 w pobliżu Barczewa i ma obszar
11 ha. Należy on jednak do Agencji
Nieruchomości Rolnych w Olsztynie która
obecnie wycenia go zbyt drogo dla potencjalnych nabywców. Bardzo szybko na to zareagował jeden z przedsiębiorców z branży
meblarskiej, który wyraził chęć nabycia części
tej ziemi pod rozbudowę swojej fabryki. Dzięki
tej inwestycji powstanie 150 nowych miejsc
pracy. Bardzo istotne zagadnienia związane ze
szkolnictwem zawodowym w Barczewie
w swojej wypowiedzi przedstawiła Hanna
Chyżyńska. Dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia przedstawiła pomysł
utworzenia szkoły zawodowej w Barczewie.
W specjalnej ankiecie przedsiębiorcy z gminy
Barczewo potwierdzili słuszność tego pomysłu.
Przyszli uczniowie program szkolny realizowaliby w murach gimnazjum natomiast praktyki
odbywaliby w firmach zlokalizowanych
w Barczewie i okolicach. Dzięki temu nie
byłoby potrzeby tworzenia warsztatów szkolnych, a i nauka zawodu w rzeczywistych
warunkach pracy ma także lepszą jakość.
Przedsiębiorcy którzy zgodzą się na naukę
praktykantów otrzymywaliby środki finansowe
z budżetu państwa. Uczniowie z terenu gminy
mieliby zapewniony bezpłatny transport do
szkoły za sprawą gimbusów. Niestety obecnie
wiele młodzieży, zwłaszcza z terenu gminy,
kończy swoją edukację na poziomie gimnazjum.
Na przeszkodzie kontynuowania dalszej nauki
stają między innymi koszty dojazdu do
olsztyńskich szkół. O tym, że pomysł „zawodówki” w Barczewie nie jest pomysłem nowym
powiedziała radna Teresa Lutarewicz. Takie
zamierzenia były już w 2012 roku jednak nie
udało się wówczas zebrać 18 chętnych.
Właściciel firmy produkującej meble potwierdził pilną potrzebę zatrudnienia stolarzy
i szwaczek. Przez ich brak nie może rozbudowywać firmy. Na pewne zatrudnienie mogą
liczyć także ślusarze. Województwo warmińsko-mazurskie od wielu lat jest potentatem
w skali europejskiej jeśli chodzi o produkcję
mebli. Produkty w zdecydowanej większości
trafiają na eksport. Także optymistyczny
i pesymistyczny wariant zakłada, że każdy
absolwent barczewskiej zawodówki z pewnością na brak pracy nie będzie narzekać.
Grzegorz Gawrylczyk

Prośba do wszystkich
przedsiębiorców z terenu
Miasta i Gminy Barczewo aby
wpisywali swoje firmy w
zakładce Firm@ na stronie
internetowej www.barczewo.pl
Dzięki temu powstanie baza
lokalnych przedsiębiorców.

Informacje
Lider przewozów autokarowych pod Barczewem

Sinbad wylądował
O tym, że gmina Barczewo jest przyjazna
przedsiębiorcom nie trzeba nikogo przekonywać. Coraz więcej firm lokuje swoje siedziby
właśnie w Barczewie lub najbliższej okolicy.
7 lutego 2014 r. oficjalnie otworzyła swoją
nowopowstałą siedzibę firma Sinbad z Opola,
lider przewozów autokarowych w Polsce.
Międzynarodowy przewoźnik z niebieskim logo
wybudował swoją bazę tuż przy drodze krajowej
nr 16 pomiędzy Łęgajnami, a Kaplitynami.
W 2007 roku opolanin Ryszard Wójcik kupił
olsztyńskie biuro podróży Star-Turist. Wówczas
zapadła decyzja o poszukiwaniu bazy docelowej
i zakończenia wynajmu poszczególnych siedzib.
Firma przez kilka lat zwiedziła wiele
olsztyńskich adresów – swoją bazę miała m.in.
na ul. Lubelskiej, następnie w dawnych
koszarach przy ul. Artyleryjskiej. Przez ostatnie
8 miesięcy autobusy korzystały z bazy
olsztyńskiego PKS-u. Jednak z końcem
ubiegłego roku ta tułaczka skończyła się.
Pierwsze wbicie łopaty na budowie nastąpiło
7 maja 2013 roku. Pod koniec listopada bardzo
nowoczesny i przestronny obiekt był już gotowy.
Co zdecydowało o nowej lokalizacji ?
- Przede wszystkim cena gruntu i dogodna
lokalizacja – zdradza nam Paweł Idziak, Prezes
Zarządu Star-Turist Sp. z o.o. Nasza linia
autobusowa ma swój początek w Giżycku więc
obecnie mamy „po drodze” przejeżdżając przez
Barczewo. Prezes Idziak podkreśla wielką
pomoc Burmistrza Barczewa Lecha Nitkowskiego i pracowników barczewskiego ratusza.
- Tam gdzie gmina mogła nam pomóc jak
najbardziej to uczyniła – mówi Ryszard Wójcik,
właściciel firmy Sindbad. Urzędnicy zawsze
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mieli dla nas czas i służyli pomocą dzięki temu
szybko i sprawnie udało się nam zrealizować
inwestycję.
Burmistrz Barczewa podczas uroczystości
zachęcał także przybyłych gości do lokowania
swoich firm właśnie w naszej gminie. W bazie w
pobliżu Barczewa będzie obsługiwanych 29
autokarów. W barwach Sindbada w całej Polsce
jeździ łącznie 250 autokarów i busów. Są to
pojazdy najwyższej klasy ponieważ obsługują
regularne międzynarodowe linie pasażerskie.
Docierają one codziennie do 462 miast w 21
krajach Europy. Autobusy na swój pokład mogą
zabrać od 48 do 77 pasażerów. W nowo otwartej
siedzibie na stałe pracuje 30 osób (pracownicy
administracji i mechanicy), którzy obsługują aż

98 kierowców. Mechanicy będą pracować
w systemie dwuzmianowym. Oprócz bieżących
napraw i obsługi swoich autokarów właściciele
planują otwarcie autoryzowanego serwisu
autokarów marki Setra i Mercedes Benz. Takich
serwisów nie ma zbyt wiele nawet w ojczyźnie
Mercedesa czyli na terenie Niemiec. Żeby
uzyskać autoryzację trzeba być naprawdę
solidnym fachowcem. Oczywiście przewoźnik
świadczy także usługi wynajmu autokarów. Jak
mówi Paweł Idziak, firma wiele wagi przywiązuje do jakości świadczonych usług
i bezpieczeństwa swoich pasażerów.
Grzegorz Gawrylczyk

Janczary z medalem od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Zasłużony dla rolnictwa”
Podczas Noworocznej Gali Agrobiznesu,
która odbyła się 22 stycznia 2014 r . w Auli
Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie Danuta Olejnik,
właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego
„Janczary” w Barczewku, otrzymała odznakę
honorową „Zasłużony dla rolnictwa” nadaną
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi –
Stanisława Kalembę. Nagrodę wręczył Dyrektor
Generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Wojciech Wojtyra. Z gratulacjami, mile
zaskoczonej, Pani Danucie pospieszyli
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski oraz
Janusz Skowroński, Prezes firmy „Tewes-Bis”,
a także Przewodniczący Rady Gospodarczej
działającej przy Burmistrzu Barczewa.
Uroczystość odbyła się w Auli Kryształowej
SGGW w Warszawie i zgromadziła kilkaset
osób, w tym przedstawicieli parlamentu, rządu,
samorządu oraz osób aktywnie rozwijających
działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Wśród obecnych byli m.in. Zastępca
Szefa Kancelarii Prezydenta RP Minister
Dariusz Młotkiewicz, Janusz Piechociński,
Wicepremier i Minister Gospodarki, Roman
Jagieliński, były Wicepremier i Minister
Rolnictwa.

Uroczysta gala poprzedzona była IV
Konfrontacjami „Drogi do AgroSukcesu” na
wybranych wydziałach SGGW. Konfrontacje
„Drogi do AgroSukcesu” to kontynuacja
pomysłu sprzed trzech lat, kiedy to w Auli
Kryształowej SGGW wybitni reprezentanci
polskiego rolnictwa i agrobiznesu - laureaci

konkursów Agroprzedsiębiorca RP i AgroLiga
odpowiadali na pytania studentów i pracowników naukowych SGGW o źródła ich dużych
sukcesów gospodarczych. W tym roku Konfrontacje odbyły się na 6 wydziałach SGGW:
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Wydziale Nauk o Zwierzętach, Wydziale Nauk
o Żywności, Wydziale Nauk Ekonomicznych,
Wydziale Inżynierii Produkcji, Wydziale
Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury
Krajobrazu oraz Wydziale Rolnictwa i Biologii.
Galę prowadził reporter „Wiadomości” TVP
Michał Siegieda. Podczas spotkania rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Kwatera
na medal” i AgroKlasa ODR, wręczono
Świadectwa Wierzytelności Czynienia Dobra
Ogólnego. Wręczono także Nagrody AgroBizneKlubu im. Andrzeja Warchoła.
Gospodarstwo agroturystyczne „Janczary”
prowadzone przez Danutę i Mirosław Olejnik
zajęło drugie miejsce w konkursie „Kwatera na
medal” podczas zeszłorocznej gali Agrobiznesu.
Organizatorem uroczystości był Rektor SGGW
prof. dr hab. Alojzy Szymański, Stowarzyszenie
Agro-BiznesKlub i Redakcja AGRO.
Honorowymi Patronami byli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba oraz
Prezes Agencji Rynku Rolnego Radosław
Szatkowski. Celem spotkania było pokazanie
najlepszych w Polsce rolników i agrobiznesmenów.
Grzegorz Gawrylczyk
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Święto Służby Więziennej
Barczewo pamięta o pracownikach służby
więziennej. Swoje święto, przypadające na 8
lutego, funkcjonariusze z Zakładu Karnego
w Barczewie obchodzili w poniedziałek 10
lutego 2014 roku. W tym roku obchodzona jest
95 rocznica Służby Więziennej w Polsce.
Barczewskie obchody rozpoczęła uroczysta
msza św. w kościele Św. Anny. Nabożeństwo
w intencji funkcjonariuszy służby więziennej
oraz pracowników zakładu karnego odprawił ks.
proboszcz Marek Paszkowski. Homilię wygłosił
ks. prałat Jan Szymko - kapelan więziennictwa
Archidiecezji Warmińskiej. Na zakończenie
mszy św. głos zabrał ks. prałat Henryk
Błaszczyk.
Po nabożeństwie zebrani prowadzeni przez
kompanię reprezentacyjną Okręgowej Służby
Więziennej w Olsztynie przemaszerowali
ulicami Barczewa udając się do Szkoły
Podstawowej. Jeszcze nigdy w dziejach
Barczewa tak wielu funkcjonariuszy SW w tak
okazały i reprezentacyjny sposób nie maszerowało ulicami miasta. W auli podstawówki odbyła
się druga część obchodów święta funkcjonariuszy SW, w trakcie której okolicznościowe
przemówienia wygłosili ich przełożeni oraz

zaproszeni goście. Podsumowany został także
ubiegły rok działalności Zakładu Karnego
w Barczewie. Wszystkie najważniejsze wydarzenia zostały zaprezentowane w odprawie
rocznej w formie prezentacji multimedialnej.
Najbardziej istotnymi z nich w 2013 roku,

oprócz codziennej pracy, były: rozbudowa
oddziału zewnętrznego w Kikitach oraz
epidemia salmonelli, która zapanowała w barczewskim więzieniu.
Podczas poniedziałkowej uroczystości
ponad dwudziestu funkcjonariuszy otrzymało
awanse i odznaczenia. Jedynym cywilem
w gronie uhonorowanych była Mariola
Łukowska-Juckiewicz. Dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, otrzymała Srebrną Odznakę za zasługi w pracy
penitencjarnej nadaną przez Ministra Sprawiedliwości Marka Biernackiego. Zaszczytną
odznakę wręczył mjr Marek Kulwicki, Dyrektor
Zakładu Karnego w Barczewie. Marek Kulwicki
przez prawie dwa lata był Dyrektorem Aresztu
Śledczego w Olsztynie, a od początku ubiegłego
roku piastuje funkcję dyrektora w barczewskim
Zakładzie Karnym.
Funkcjonariuszem Roku 2013 Zakładu Karnego
w Barczewie został podporucznik Lech Łach.
Nagrodę funkcjonariusza roku przyznano już po
raz dziewiąty.
Grzegorz Gawrylczyk

Fot. G. Gawrylczyk

Barczewski ślad w powstaniu styczniowym 1863 roku
Czuję się wyróżnionym, że przypomnieniem
kilku ważnych epizodów, związanych
z powstaniem styczniowym z 1863 roku, wpisuję
się w inaugurację obchodów 650-lecia nadania
praw miejskich Barczewu. Odzew i nadzwyczajna reakcja miejscowych mieszczan
i mieszkańców okolicznych wsi na tamten, przed
151 laty narodowy zryw Polaków ku niepodległości, ich pomoc w tamtym czasie,
stanowiły, moim zdaniem, szczególny moment
potwierdzający łączność Warmiaków z kolejną
próbą zrzucenia przez Polaków w Królestwie
jarzma zaboru. Był on dotąd mało dostrzegalny,
tym bardziej więc należy o nim mówić, kiedy
kierujemy naszą uwagę ku wydarzeniom z 1863
roku.
Napisał przed laty Józef Piłsudski: „Rok
1863 dał nam wielkość nieznaną, wielkość, co do
której i teraz świat wątpi, gdy naród o nas,
wielkość zaprzecza wszystkiemu temu, co my o
sobie mówimy, wielkość cudu pracy, ogromu
siły zbiorowej, wysiłków woli, siły moralnej”.
Dotąd okrągłe rocznice wybuchu powstania
styczniowego miały różne konotacje polityczne.
Tak było w 1913 roku kiedy pojawił się dylemat:
„Bić się, czy nie bić”, istniał bowiem spór
między Komendantem i Romanem Dmowskim,
w 1963 roku na stulecie – ówczesna władza
identyfikowała się bardziej z ugrupowaniem
„czerwonych”, bo „biali” nie odpowiadali im
klasowo. Dopiero teraz apel Prezydenta
Bronisława Komorowskiego, wywołujący
jednoczącą refleksję nad dążeniami Polaków do
odzyskania niepodległości, stał się wezwaniem
ważnym i ze wszech miar godnym podjęcia.
Faktycznie wybuch powstania i wydarzenia
z nim związane tkwiły w polskich sercach
cieniem i cierniem krwawych przez to, że
wciągnęły Polaków w walkę nierówną, skazaną
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na niepowodzenie. Z góry wiadomo było, że bez
pomocy zagranicy, przeciwnik nie był do
pokonania. Wielkie państwo cara, mające na swe
usługi tysiące żołnierzy, wielką technikę pracy
państwowej, więzienia i baty, to powstanie co
najmniej półtora roku toczyło z wysiłkiem wojnę
ze słabością i z szaleństwem organizujących się
Polaków. Trzeba było być bardzo silnym
duchowo, by się nie poddać w tamtej walce, by
walkę tak długo toczyć, by wciąż mieć nadzieję
na pomoc zagranicy, która nie nadeszła tak, jak
wiele jeszcze razy w naszych polskich dramatach. Wielkość i prawość celu wciągała ludzi,
wciągała Polaków nie tylko z Królestwa
Polskiego. Idea sięgała do zaboru pruskiego,
sięgała do ówczesnego Wartemborka. I tu
znalazła wsparcie, mimo, że władze pruskie od
początku utrudniały przekraczanie granicy
Polakom w obie strony, wyznaczały nagrody za
wskazanie insurgentów. Już tydzień po wybuchu
powstania 29 stycznia 1863 roku nadprezydent
prowincji wschodniopruskiej Franz Eichmann
wydał tajne zarządzenie do landratów
o konieczną czujność wobec zaszłych wypad-
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ków za granicą. Policja miała obserwować ruch
graniczny i zatrzymywać wszystkich Polaków,
którzy nie byli poddanymi króla Prus. Pisał
Eichmann: Zachodzi obawa, że poszerzające się
powstanie w Królestwie Polskim przeniesie się
na teren tutejszy, istnieją obawy, iż tutejsza
ludność polska zechce przyłączyć się do tego
powstania. Sytuacje pogarszają jeszcze dawni
polscy emigranci, którzy tylko czekają
odpowiedniego momentu by przyjść z pomocą
powstańcom […] Landraci mają obowiązek
pilnować, by nie dochodziło do tego, aby
miejscowa ludność przekraczała granicę i szła
do Powstańców. W niektórych miejscach
bowiem stwierdzono znaczne liczby przekraczających granicę i łączących się z powstańcami”.
Oprócz tego z inicjatywy władz pruskich
została zawarta już 8 lutego 1863 roku tak zwana
konwencja wojskowa Alvenslebena między
Prusami i Rosją, określająca bliskie współdziałanie obu państw w zwalczaniu polskiej
insurekcji. Władze pruskie zakazały wtedy
prowadzenia handlu bronią i amunicją
z Królestwem Polskim i guberniami litewskimi.
Dawni mieszkańcy Barczewa i okolicznych
wsi wsławili się bowiem zapewnieniem
schronienia na leże i na rekonwalescencję
w zimie 1863 na 1864 w przybliżeniu około 120
żołnierzom z oddziałów powstańczych z rejonu
Augustowa. Na utrzymanie tu powstańców
łożyła, jak napisał profesor Janusz Jasiński, kasa
powstańcza województwa augustowskiego.
Komisarz pełnomocny na to województwo
Ignacy Czyński podkreślił, że „dzięki sympatii,
jaką znaleźli powstańcy na pobratymczej
południowej Warmii, koszta utrzymania znacznie zmniejszone zostały”.
Ciąg dalszy na str. 7
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Barczewski ślad w powstaniu styczniowym 1863 roku
Ciąg dalszy ze str. 6

Tu w Barczewie powstańcami opiekował się
agent Rządu Narodowego August Sokołowski,
pochodzący ze Skajbot. Sprzedawszy tam
gospodarstwo, zamieszkał w Barczewie i zajmował się handlem zbożem oraz transakcjami
obrotu ziemią. Miał rozległe kontakty
w pobliskich wsiach więc potrafił powstańcom
znaleźć dach nad głową. Zazwyczaj po dwóch,
aby im było raźniej, umieścić w kwaterach i do
tego w różnych miejscowościach. Przebywali
więc w Bartołtach Wielkich, Jedzbarku,
Ruszajnach, Lesznie, Lamkowie, Kronowie,
Nerwiku, Klebarku Wielkim, Mokinach,
Bartągu, najwięcej w samym Barczewie i na
peryferiach Olsztyna m. in. w Kortowie
w majątku ówczesnego burmistrza Olsztyna
Jakuba Rarkowskiego. Zapisane zostały
nazwiska kilkudziesięciu powstańców, ich
nazwiska wydrukowane w urzędowym „Kreisblatcie” olsztyńskim, przed pół wiekiem dr
Zygmunt Lietz, zamieścił je w „Komunikatach
Mazursko-Warmińskich”. Tak więc u księdza
Juliusza Grzymały w Klebarku przebywali: Jan
Ciecierski i Adolf Kozłowski, u ks. Józefa
Osińskiego w Purdzie - Wiktor Gadomski
i Michał Luczmierski, u właściciela majątki
Zielaskowskiego w nieistniejącym Pirku, teraz
należącym do Kierzbunia przebywali Roch
Haczyk i Józef Knapowski, w Giławach – Piotr
Miszkowski, w Lamkowie – Aleksander
Romanowski, w Kronowie – Jan Kaczmarczyk,
w Ruszajnach Stanisław Poręba i Hipolit
Lipowski, w Bartołtach – Antoni Szczerski,
Karol Zawadzki, Feliks Balicki, w Lesznie – Jan
Zabudziński, w Skajbotach – Edward
Kownacki, najwięcej oczywiście w Barczewie:
Juliusz Kownacki, Antoni Wylc, Józef
Borkowski, Józef Żochowski, Piotr i Tomasz
Baldiga, Karol Piasecki, Jan Ostrowski,
Paschalis Gładyszki, Mateusz Koszelewski,
Ferdynand Cybulski, Franciszek Zakrzewski,
Jan Szymański, Jan Haruszewicz, Michał
Chmiel. Oczywiście te nazwiska dzisiaj prawie
nic nie mówią. Chociaż należy ich wymienić, bo
większość z nich straciło życie w trakcie dwóch
kolejnych potyczek już w Królestwie Polskim.
Sokołowski dbał o ich zdrowie, do rannych
i chorych sprowadzał lekarzy, zaopatrywał
dodatkowo w żywność. W przesłuchaniu
podczas prowadzonego przeciwko niemu
śledztwa, które rozpoczęto 20 kwietnia 1964
roku, kiedy powstańców już tu nie było
Sokołowski zeznał, cytuję za profesorem
Jasińskim: „Polacy przebywali tu od grudnia
1863 roku, starałem się dla nich o pracę
w Barczewie i okolicy, zresztą szukali jej sami,
zaopatrywałem ich w różne dokumenty,
paszporty, jeździli od miasta do miasta, od wsi
do wsi, ojciec szukał syna, syn szukał ojca,
wypędzeni z Polski, tu znaleźli schronienie,
musiałem im pomóc.” W zeznaniach nie ma
wzmianki, aby za to pobierał jakiekolwiek
wynagrodzenie. Zdołał jednak wciągnąć do tej
pomocy powstańcom sporą gromadkę
barczewskich Warmiaków. Od początku
najważniejszą sporawą było znalezienie dachu
nad głową. Dopomagał mu w tym dość
operatywny sołtys z Nerwika Walenty Bar-

wiński. On zdołał w samym Nerwiku ulokować
prawie trzydziestu powstańców. Przebywający
tam Polacy często spotykali się, rozmawiali
z miejscową ludnością. Tak zeznał karczmarz
z Jedzbarka Franciszek Schacht.
Swoim podopiecznym Sokołowski zamówił
u krawca z Barczewa Franciszka Nowowiejskiego, ojca przyszłego kompozytora warmińskiego Feliksa, uszycie aż 120 chlebaków
wojskowych, nadto tyle spodni, mniejszą ilość
kurtek, Żyd Friedlander sprzedał Sokołowskiemu 50 czapek futrzanych, nadto
Sokołowski chciał kupić 1000 par butów
z cholewami, ale nikt takiej ilości nie posiadał,
zamówił więc 120 par u szewców: Kazimierza
Preussa, Jana Jakubowskiego i Andrzeja
Knothe. Kupiec Kamiński wystarał się o 50
funtów ołowiu, blacharz Salomon Gottfeldt,
ślusarze Walenty Makowski, Franciszek Czerwiński, Adam Sagan, Kazimierz Kolecki i kowal
Górecki wykuli ponadto 100 blaszanych prochowic oraz dużą liczbę lanc i pik, do których
ślusarz Karol Rogacz dorobił 50 rękojeści.
W Barczewie „tajemnicą Poliszynela” było, że
tym zespołem kierował ślusarz Zatrieb, ale nikt
nie doniósł policji. Poza tym rymarz Antoni
Sawicki wykonał 100 rzemiennych pasów.
Szczególną pomoc powstańcom, zwłaszcza
jeśli chodzi o uzbrojenie, okazali hrabiowie
herbu Godziemba bracia Napoleon i Zygmunt
Dąmbscy z Mycielina. Był to majątek nad
Jeziorem Sąpłaty w dzisiejszej gminie Dźwierzuty. Napoleon jeździł do Rozóg nad samą
granicę z Królestwem Polskim, zdobywał
informacje jak przemycać broń walczącym,
a Zygmunt, który walczył w już w oddziałach
powstania, brał udział w bitwie pod Olszanką
i tam został lekko ranny, wspólnie z sołtysem
Barwińskim w Nerwiku wytopili 12 tysięcy
nabojów i „fechtował się” z tam rezydującymi
insurgentami.
Dąmbscy byli także przesłuchani przez
policję pruską i przeprowadzono rewizję w ich
Mycielinie. Potem uwięziono braci przez jakiś
czas w Wysokiej Bramie w Olsztynie, gdzie
23 czerwca 1864 roku Zygmunt Dąmbski zmarł
na tyfus. Mimo wielu rewizji i przesłuchań
- Dąmbskim nie udowodniono prowadzonej
akcji wspomagania powstania, ani przerzutu
broni i ukrywania insurgentów, którzy po
krótkim odpoczynku powracali do walki za
kordon.
17 kwietnia 1864 roku przeprowadzono
rewizje z udziałem 60 żołnierzy w Barczewie,
a najostrzejszą w Nerwiku i Jedzbarku, które nie
przyniosły większych rezultatów. Kilka tygodni
później ponownie przysłano Prusaków, tym
razem 80, do przeprowadzenia rewizji w Mycielinie. Jak napisano w „Dzienniku Poznańskim” z 26 maja 1864 roku „Pan komisarz
Hoerner bardzo się ucieszył, znalazłszy
kilkadziesiąt ładunków, lecz oddał takowe na
powrót, gdyż to były ładunki ze śrutem do iglicy
dubeltówki dla zwykłego polowania. Po daremnym trzygodzinnym szukaniu w zabudowaniach, sklepach czyli piwnicach, stodołach
oddalił się pan komisarz.
Wymarsz powstańców, którzy, przypomnę
jeszcze raz od grudnia przebywali w Barczewie i
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we wsiach poza miastem, nastąpił 12 kwietnia
1864 roku. Sokołowski dodatkowo zamówił 200
bochenków chleba u barczewskich piekarzy
Józefa Dosta i i Józefa Juxa, które znany nam już
oberżysta Schacht zawiózł do obozu w Nerwiku.
Tam udali się też inni Warmiacy: krawiec
Nowowiejski, parobek Sokołowskiego Andrzej
Groszek, rymarz Sawicki, chłop Jan Kraska,
wioząc na furmankach zamówioną wcześniej
odzież i inne materiały. Po dwóch miesiącach
zeznali, że na podwórzu sołtysa Barwińskiego
zobaczyli około 120 insurgentów, w tym sto
osób niższego stanu, którzy rozebrali dostarczone rzeczy. Nie mieli karabinów, ani innej
broni. Oddział ustawił się następnie w dwuszeregu i po wydaniu przez kapitana, zapewne
był nim Antoni Wolski, komendy, oddział
odmaszerował przez Mycielin, gdzie żołnierze
zapewne otrzymali broń, do granicy z Królestwem Polskim. Dołączyło do nich około 40
ułanów na koniach.
Oddział składający się z 3 kompanii, razem
200 osób, pod dowództwem kapitana Wolskiego, pseudonim „Miecz”, przekroczył
granicę pod Rozogami i już 14 kwietnia 1864
roku stoczył zwycięską bitwę pod Gątarzami, ale
już dwa dni później poniósł klęskę pod Kuziami.
Sam Wolski przedostał się na Mazury, wpadł
jednak w ręce Prusaków, którzy osadzili go
w więzieniu w Piszu. Wbrew protestom miejscowej ludności - został wydany władzom carskim
i 15 czerwca 1964 roku rozstrzelano go w Gontarzach, gdzie dwa miesiące wcześniej pokonał
Rosjan. Tak zakończyła się historia powstańców
związanych przez cztery miesiące z Barczewem
i okolicznymi wsiami.
Byłbym niesprawiedliwy gdybym związki
dawnych mieszkańców Prus Wschodnich
ograniczył wyłącznie do śladu bądź epizodu
barczewskiego. Historycy dość dokładnie
opisali kontakty Mazurów i Warmiaków
z powstańcami, zwłaszcza w zaopatrywaniu
oddziałów w broń. Barbara Groniowska wskazała na dwa szlaki, którymi kierowane były
transporty: pierwszy prowadził przez południową Warmię, gdzie w okolicach Biskupca
następowało rozgałęzienie, jedno w kierunku
południowo-zachodnim na Olsztynek do
Nidzicy, zaopatrujące Mławskie oraz południowo-wschodni do powiatu szczycieńskiego, przez Świętajno do Rozóg, stanowiących główny teren przerzutu broni do
oddziałów w Puszczy Myszynieckiej, przez
miejscowości Dąbrowy i Myszyniec. W przybliżeniu Rozogi przyjmowały 80 procent ogółu
dostarczonej broni.
Drugi szlak prowadził przez Mrągowo.
Również tą drogą transporty dochodziły do
Rozóg. Inne odnogi tego szlaku prowadziły do
Pisza, Ełku.
W ostatniej fazie powstania sprawnie zorganizowana była baza chłopska w Rozogach,
podlegała bezpośrednio Komitetowi Narodowemu.
Mazurzy walczyli w oddziałach powstańczych. Znajdowali się w oddziałach Zygmunta
Podlewskiego, Tomasza Kolbego, Trąbczyńskiego, Antoniego Wolskiego, WawraCiąg dalszy na str. 8
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Informacje
650-lecie Barczewa

Obchody 151 Rocznicy Powstania Styczniowego w Barczewie

Fot. W. Zdaniuk

W bardzo śnieżną i mroźną niedzielę 26
stycznia 2014 roku przyszło obchodzić 151
rocznicę Powstania Styczniowego w Barczewie.
Po raz pierwszy w tak uroczysty sposób oddano
hołd mieszkańcom Barczewa i okolicznych wsi,
którzy jak się okazuje bardzo wydatnie pomagali
powstańcom. Uroczystość związana z rocznicą
Powstania Styczniowego zapoczątkowała

tegoroczne obchody
650-lecia Barczewa.
W tym roku przypada także 25-lecie barczewskiej parafii Św. Andrzeja Apostoła.
Oprawę muzyczną uroczystej mszy św.
w kościele Św. Andrzeja zapewnił chór
parafialny Cantores Bertungenses z Bartąga pod
dyrekcją ks. Grzegorza Mocarskiego. Wzięły
w niej udział także cztery poczty sztandarowe –
Urzędu Miasta, Zakładu Karnego, OSP oraz
Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Zebranych
powitał Burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski. Bardzo bogate w fakty historyczne
kazanie przedstawił ojciec Dawid Szulca.
Proboszcz Parafii Św. Andrzeja w swoich
słowach podsumował wszystkie polskie zrywy
niepodległościowe.
Tuż po mszy zebrani mogli wysłuchać
wystąpienia dr Jana Chłosty, który dokładnie
przedstawił udział mieszkańców Barczewa
i okolic w pomocy powstańcom. Jan Chłosta jest
także rodzinnie związany z barczewską ziemią.
Rodzice i dziadkowie historyka mieszkali
w Starych Włókach. Następnie wszyscy zebrani,
prowadzenie przez poczty sztandarowe, udali
się pod kapliczkę na ul. Granicznej. Przy

Barczewski ślad w powstaniu styczniowym 1863 roku
Ciąg dalszy ze str. 7

Ramotowskiego, Nowickiego. W przybliżeniu
w powstaniu styczniowym wzięło udział 400
Warmiaków i Mazurów. „Różne było wojaków
tych powodzenie – jak napisano w Nadwiślaninie - Wielu śmierć znalazło w boju, wielu
Moskale dobili, wielu szczęśliwie wróciło, ale
też niemało do niewoli poszło. Jeden z takich,
prosty parobek od koni i pługa, wrócił niedawno
temu, a siedział od września 1863 w rozmaitych
miejscach jako jeniec wojenny. Że był
w Modlinie, Warszawie, Zamościu, to już
mniejsza, ale w końcu do Archangielska nad
Białe Morze Moskwa go popędziła [...] Biedak
wrócił ze zdrowiem mocno nadwyrężonym, ale
z głową do góry i dziwy dziwne opowiada
Mazurom, przyzwyczajając ich do pojęcia, że
Mazur i Polak to jedno, boć krew i mowa
jednaka. Mówiąc o Polakach, mówi zawsze
„my”: my tam się biliśmy; my tam cierpieliśmy,
czego Mazurzy tutejsi jakoś początkowo nie
pojmowali i czynili uwagę, że to „oni” (Polacy)
i on z nimi tych przypadków zażywał, ale on
zrósł ze swoim pojęciem i umiał ich przekonać,
że nie ma różnicy między Mazurem a Polakiem”.
Po zakończeniu działań zbrojnych, kilkunastu powstańców ukryło się na Mazurach
i wtopiło się w miejscową społeczność. Córką
powstańca, który osiadł w Klonie, była
Eufrozyna Zysk-Kontarzewska, matka poety
Jana Dopatki z Zielonego Grądu. Kiedy pruskie
władze administracyjne uzależniły naturalizowanie się byłych insurgentów od zmiany
nazwiska z polskiego na pruskie czy niemieckie.
„Polski emigrant posiadający już rodzinę, nieraz
ożeniony z miejscową Polką – stał przed
alternatywą – albo naturalizować się (tzn.
przyjąć obywatelstwo pruskie) i zniemczyć swe
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nazwisko, albo narazić się na wysiedlenie do
Królestwa Polskiego, skąd zesłano by go na
Sybir”.
Pobyt tu Polaków zza kordonu w tamtym
1864 roku miał szerszy kontekst. Przyczynił się
też do rozbudzenia polskiej świadomości
narodowej na Mazurach i Warmii. Ślady tego
znajdujemy w biografiach ludzi tej ziemi
Andrzeja Samulowskiego, Jana Liszewskiego,
ale też Antoniego Sikorskiego, Franciszka
Kwasa, Jana Kerstena, Jana Dopatki i wielu
innych. Stanowił ważny etap w zacieśnieniu
związków z Polską, z jej kulturą. Dwa lata po
zakończeniu działań zbrojnych w powstaniu
styczniowym niemieckie czasopismo naukowe,
wychodzące w Królewcu Altpreussische Monatsschrift przyznało, że powstańcy znaleźli na
Mazurach i Warmii sympatię, które są zupełnie
odmiennej natury, niż ogólnikowe współczucie
dla narodu walczącego o wolność. Miesięcznik
trafnie dawał do zrozumienia, że sympatie
Warmiaków i Mazurów wynikały z uświadomienia sobie jedności narodowej z całą walczącą
Polską.
Bo udział Mazurów i Warmiaków oraz
mieszkańców Kurpiowszczyzny i innych ziem
zaboru pruskiego w zaopatrywaniu insurgentów
w broń, we wspólnej konspiracji przeciwko
zaborcom rosyjskim i pruskim, wreszcie
w bezpośredniej walce z bronią w ręku, bardziej
zbliżyły do siebie. Wiązały, jak patetycznie
nazwał to w 1925 roku Bolesław Limanowski,
„serca pokrewne braterskim uczuciem i pragnieniem wolności”. Powstanie budowało między
ludźmi pomosty, których nikt potem nie był
w stanie zburzyć.
Jan Chłosta
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uroczystych dźwiękach trąbki złożono kwiaty.
Właśnie pod tą kapliczką w skrzyniach
przechowywano powstańczą broń. Tegoroczne
obchody były pierwszymi i doczekają się
kolejnych odsłon w latach następnych. Więcej
na temat tego jak wielkiej pomocy walczącym
w powstaniu udzielili mieszkańcy Barczewa
w artykule dr Jana Chłosty.
Organizatorem tegorocznej uroczystości
było Centrum Kultury i Promocji gminy
w Barczewie.
Grzegorz Gawrylczyk

Z Instytuty Archeologii…

„ Barczewko/Alt Wartenburg
– warmińskie Pompeje”
30 grudnia 2013r. zakończono pierwszy etap
badań przeprowadzonych w miejscowości
Barczewko. Prace miały charakter badań
nieinwazyjnych, wyprzedzające badania wykopaliskowe planowane w sierpniu 2014r. Jesienią
2013r. wykonano: - badania geologiczne,
- badania geofizyczne, - pomiary geodezyjne
i mapę sytuacyjno wysokościową i fotografie
lotnicze i kwerendę archiwalną zachowanych
zdjęć lotniczych stanowiska.
Prace wykonano w ramach projektu
„Barczewko/Alt Wartenburg – warmińskie
Pompeje” realizowanego przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład
Prahistorii Uniwersytetu w Getyndze. Głównym
celem dotychczasowych prac była ocena stanu
zachowania stanowiska archeologicznego
wymienianego w źródłach historycznych z XIV
w., weryfikacja zdjęć lotniczych oraz georeferencja wyróżników /obiektów archeologicznych w postaci śladów struktur regularnej
zabudowy, ciągów komunikacyjnych, domostw,
placu rynkowego(?) oraz prawdopodobnie
większych budynków jak np. ratusz/warownia
/kościół. Na podstawie wstępnej analizy można
zakładać, że są to pozostałości wczesnego miasta
lokacyjnego, które z dużym prawdopodobieństwem można utożsamiać z miastem
Wartenurgiem (wspomnianym w tzw. kronice
Piotra z Duisburga), spalonym w 1354r. Jest to
obecnie jedno z trzech tego typu stanowisk w
Polsce ( Szamotuły w Wielkopolsce i Nieszawa
pod Toruniem), rozpoznanych dzięki fotografii
lotniczej i geofizyce, zachowanych w niezmienionym stanie od czasów średniowiecza, bez
późniejszych nawarstwień. Stanowisko to, wraz
z terenem osady podgrodowej ograniczone od
północy i wschodu rzeką Orzechówką, stanowią
unikalny kompleks krajobrazu kulturowego.
Opracowano na podstawie informacji
kierownika badań – dr Arkadiusza Koper
zawartej w piśmie do Urzędu Miejskiego
w Barczewie.
Redakcja

Informacje
Barczewianin Roku 2013

…zyskaliśmy przez to, że Beata mieszka z nami
Tego dnia pogoda nie rozpieszczała, było
mroźno i wietrznie, ale to nie przeszkodziło by
uczestniczyć w najokazalszej z imprez jaką było
uroczyste wręczenie honorowego tytułu
„Barczewianin Roku 2013”. Tegoroczna,
oddzielnie organizowana edycja cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem i miała miejsce 30
stycznia 2014 r. Sala barczewskiego Centrum
Kultury i Promocji Gminy wypełniła się po
brzegi.
Publiczność, w imieniu Kapituły powitali:
Mariola Łukowska-Juckiewicz – przewodnicząca Kapituły Barczewianin Roku oraz
Walerian Ostrowski – olsztyński wokalista.
Uroczystą galę rozpoczęła koncertem fortepianowym Zofia Kędzierska – mieszkanka
Wójtowa, która wykonała dwa utwory Fryderyka Chopina.
Prowadzący uroczystość serdecznie przywitali burmistrza Barczewa, proboszczów
parafii z terenu gminy, przewodniczącego oraz
radnych Rady Miejskiej w Barczewie, radnych
powiatu olsztyńskiego, dyrektorów zakładów,
kierowników jednostek organizacyjnych, sołtysów, prezesów stowarzyszeń,
mieszkańców
gminy Barczewo oraz gości.
Przed uroczystym wręczeniem honorowego
tytułu, pomysłodawca Plebiscytu Wojciech
Zenderowski przypomniał zasady społecznej
inicjatywy - Konkurs „Barczewianin Roku”
powstał, aby docenić wkład i zaangażowanie
osób, mieszkańców miasta i gminy Barczewo,
w rozwój ziemi barczewskiej. Nominację do
tego tytułu może otrzymać osoba zasłużona
i godna tego zaszczytu, na stałe zameldowana na
terenie miasta lub gminy Barczewo. Laureat
tytułu „Barczewianin Roku” jest wybierany za
życia i tylko raz.
Po obejrzeniu specjalnie przygotowanej na
tę uroczystość prezentacji multimedialnej,
przewodnicząca Kapituły odczytała werdykt
tegorocznego plebiscytu - zdobywczynią zaszczytnego tytułu „Barczewianin Roku 2013”
została Beata Izabela Jakubiak. Statuetkę,
dyplom i bukiet kwiatów wręczyli: Mariola
Łukowska-Juckiewicz - przewodnicząca
Kapituły, Lech Jan Nitkowski - burmistrz Barczewa oraz Zbigniew Chlubicki - przewodniczący Rady Miejskiej.
Do życzeń przyłączyli się także: ks.
Krzysztof Bumbul, przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Chlubicki, sołtys wsi Wójtowo Adam Perczyński, Janusz Skowroński,
Maria Sidor - poprzednia sołtys Wójtowa
i pierwsza prezes Stowarzyszenie „Wspólne
Wójtowo” oraz Krystyna Szter – prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Barczewie.
Niespodzianką uroczystości był występ
wokalisty Waleriana Ostrowskiego, który
wszystkie swoje utwory przy akompaniamencie
gitary dedykował laureatce – Beacie, która
została z kolei czternastym laureatem
„Barczewianin Roku”. Wcześniej, zaszczytny
tytuł otrzymali: Barbara Hulanicka, Leontyna
Sawicka, Teresa Huścia, Krystyna Szter, Jan
Krakowiak, Henryk Kopecki, Danuta Zielonka,
Marian Sawicki, Janusz Skowroński, Wojciech
Zenderowski, Ryszard Wagner, Zbigniew

Stodolnik, Anna Korybut-Dziemidowicz.
Na zakończenie prowadzący podziękowali
wszystkim za przybycie, podkreślając fakt, że
głównymi sponsorami uroczystości była

Kapituła „Barczewianin Roku” i Janusz
Skowroński. Patronat medialny: Telewizja
Kablowa „Macrosat” w Barczewie i „Wiadomości Barczewskie”.

Laureatka tytułu „Barczewianin Roku 2013” urodziła się w Olsztynie w 1971 roku, mężatka.
Jest Absolwentką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, honorowym dawcą krwi
i zarejestrowanym dawcą szpiku. Z gminą Barczewo związana jest od 1997 roku kiedy zamieszkała
w Wójtowie. Wspiera tutejszą parafię Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników. Jest
inicjatorką wielu społecznych akcji takich jak: festyn z okazji Dnia Dziecka, Turniej Siatkówki
Amatorów o Puchar Sołtysa, „Święto Pieczonego Ziemniaka”, Bal Mikołajkowy dla milusińskich,
zbiórek żywności przeprowadzanych wraz z Bankiem Żywności, wspólnie granie z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zbiórki na rzecz zwierząt w schronisku, a także upiększania
miejscowości poprzez czyny społeczne i akcje „Sprzątanie Świata”. To tylko niektóre realizowane
zadania z kalendarza imprez. Od 2007 roku jest członkiem, a od 2010 roku prezesem
Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”. Jest bardzo charyzmatyczną osobą, która zaraża innych
swoją pasją do działania. Jej miły, bezkonfliktowy sposób bycia i chęć podejmowania inicjatyw na
rzecz społeczności, sprawia, że jest niekwestionowanym liderem, który skupia wokół siebie coraz
więcej osób. Jej praca jest doceniana nie tylko przez mieszkańców Wójtowa, ale i przez innych
o czym świadczą wywiady i artykuły prasowe. Dzięki niej i grupie mieszkańców, którą skupia wokół
siebie, Wójtowo zasługuje na miano „Wsi z Charakterem”. Za swoje społeczne zaangażowanie
otrzymała podziękowania od burmistrza Barczewa i proboszcza parafii oraz indywidualnych
mieszkańców Wójtowa. Jednak przede wszystkim wyróżniona została za lokalny patriotyzm pracę w Stowarzyszeniu „Wspólne Wójtowo”, w którym od lat działa na rzecz mieszkańców
Wójtowa i Gminy Barczewo. Po prezentacji i wręczeniu statuetki laureatka - Beata Jakubiak
przyjmowała życzenia i upominki. Specjalnym wyróżnieniem był obraz autorstwa Agnieszki
Markowicz z jej życzeniami. Pani Beata ze wzruszeniem dziękowała za wysokie wyróżnienie,
szczególnie mieszkańcom Wójtowa, bez których trudno byłoby wdrożyć w życie niejedną
inicjatywę społeczną. Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski, przy życzeniach dodał, że na
szczególne podkreślenie wśród wymienionych przedsięwzięć zasługuje, fakt, że społeczna akcja
Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” przy udziale władz samorządowych Barczewa została
nominowana do nagrody Super Samorząd 2013, której patronuje Prezydent RP Bronisław
Komorowski. Mieszkańcy Wójtowa skupieni wokół stowarzyszenia, któremu prezesuje Pani Beata
są bardzo aktywni i wpadli na pomysł utworzenia szlaku pieszo-rowerowego pod roboczym
tytułem „Warmińska Nitka”. Szlak ma rozpoczynać się – na terenie Lasu Miejskiego w Olsztynie
i przebiegać m.in. po przez Zalbki, Nikielkowo, Wójtowo, Kaplityny, Bogdany, Stare Włóki,
Ostrzeszowo i wracać do Olsztyna.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Informacje
Rocznicowe uroczystości

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego
W środę, 12 lutego br., Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie zorganizowało
w Salonie Muzycznym przy ul. Mickiewicza 13,
konkurs wiedzy o życiu i twórczości Feliksa
Nowowiejskiego. W konkursie udział wzięło 26
uczniów z 13 klas; IV, V i VI Szkoły
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. Każdą klasę reprezentowała
dwójka uczniów. Pytania konkursowe przygotowane zostały dla każdych klas oddzielnie. Im
wyższa klasa, tym wyższy stopień trudności.
Nad konkursem czuwała komisja w składzie:
Wojciech Zenderowski – przewodniczący,
Jadwiga Gwiazda-Szmit i Magdalena Łowkiel
– członkowie. Większości uczestników konkursu nie miała trudności z odpowiedzią
zważywszy, że pytania zostały opracowane na
podstawie powszechnie dostępnego folderu.
Spotkanie w Muzeum to żywa lekcja historii,
wiedzy o życiu i twórczości Feliksa Nowowiejskiego, podczas której na uczestników
z portretów spoglądał sam kompozytor. Po
podliczeniu punktów, konkursowa komisja,
w kategorii klas IV- tych przyznała: I – miejsce

klasie IV a, II – miejsce IV d, III – miejsce IV c
i V – miejsce IV e. W kategorii klas V-tych : I –
miejsce zajęła V b, II – miejsce V a, III – miejsce
V c i IV – miejsce V d. Najlepszą z klas VI-tych
okazała się klasa VI a, II – miejsce VI c, III –
miejsce VI b i IV – miejsce VI d. Dyplomy

indywidualne wraz nagrodami książkowymi
i gadżetami otrzymali, za zajęcia I miejsce
w kategorii klas IV-tych : Wiktor Szachnowicz,
Maciej Bonus. II – miejsce; Iga Magierska,
Izabela Markowicz. III – miejsce: Aleksandra
Mielniczuk i Julia Jóźwiak. W kategorii klas
V-tych : I – miejsce Wiktoria Jabłecka, Karolina
Stępka. II – miejsce; Weronika Juszczyk
i Kacper Żarejko. III – miejsce Dominika
Sielawa i Weronika Grabowska. W kategorii
VI-tych: I – miejsce Julita Bronakowska
i Katarzyna Wołąż. II – miejsce: Emilia Gradzik
i Wiktoria Chojnacka. III – miejsce: Karina
Chrzon i Marta Bergolc. Ponadto dyplomy za
udział w konkursie otrzymali: Klaudia Klein,
Paulina Maciesza, Wiktoria Posio, Jesika
Kraszewska, Kinga Dowgiałło, Alicja Michalska, Tymoteusz Szymonajć i Oliwia Mikołajska.
Konkurs prowadziła Magdalena Łowkiel,
a fundatorem nagród było Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.
Tekst i foto: W. Zenderowski

650-lecie Barczewa

W 137 rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego
W piątkowe popołudnie, 7 lutego br.,
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie zorganizowało w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego koncert z okazji
137 rocznicy urodzin kompozytora. Magdalena
Łowkiel, otwierając rocznicową uroczystość,
przywitała wszystkich przybyłych, a szczególnie gości specjalnych dr Ewę AlchimowiczWójcik, pianistkę Lucynę Żołnierek oraz
uczniów Pani Ewy z Państwowej Szkoły
Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie.
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
witając wszystkich poinformował zebranych
o pracach remontowych prowadzonych w kilu
zabytkowych obiektach, zapowiadając, że w
tym roku będzie przeprowadzony także remont
Salonu Muzycznego, który polepszy komfort
spotkań i pracy. Życzył wszystkim wspaniałej
uczty duchowej z okazji 137 rocznicę urodzin
wspaniałego kompozytora.
Prowadząca spotkanie Magdalena Łowkiel
przekazała zebranym pozdrowienia od syna
kompozytora Jana Nowowiejskiego z Poznania.
Przypomniała życiorys urodzonego w Barczewie Feliksa Nowowiejskiego, światowej sławy
kompozytora, nauczyciela, wielkiego człowieka, gdzie oprócz „Roty” wymieniła
najważniejsze i najsłynniejsze jego utwory.
Przypomniała także o cyklicznej imprezie,
o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej jego imienia, odbywającym się w naszym
mieście, który ma na celu nie tylko upamiętnienie kompozytora ale także rozpowszechnianie jego twórczości.
Przed koncertem na chwilę z poezją
zaprosiła zebranych Magdalena Łowkiel, która
zadeklamowała publiczności poezję z lat
siedemdziesiątych, autorstwa nieżyjących
poetów poświęconą kompozytorowi. Były to
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wiersze Tadeusza Rynkiewicza, Mariana Nikodona oraz wiersz na urodziny ojca kompozytora
napisany przez Feliksa Marię Nowowiejskiego.
Przed koncertem prowadząca spotkanie
przybliżyła publiczności postać wspaniałej
śpiewaczki Ewy Alchimowicz-Wójcik, zajmującej się głównie muzyką Feliksa Nowowiejskiego, która z towarzyszeniem fortepianu
– akompaniament Lucyny Żołnierek, wykonała
jedną z pieśni Feliksa Nowowiejskiego.
W drugiej części uroczystości wystąpili
uczniowie Ewy Alchimowicz-Wójcik. Patrycja
Rutkowicz zaśpiewała dwa utwory Feliksa
Nowowiejskiego „Zwiastowanie” i „Młynarza”.
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Julia Abramczyk „Naszo Anula” i ”Ach mój
Boże”. Dawid Jenczewski zaśpiewał jedną pieśń
kompozytora Stanisława Moniuszki. W ostatniej
części koncertu Ewa Alchimowicz-Wójcik,
rozpoczęła swój koncert od pieśni: „Którędy
Jasiu” ze zbioru „Malowanki różowe”
i „Pasterkę”, „Oberka”, „Kołysankę”. Kolejno
wykonała z tego samego zbioru „Obsypała
jabłoneczka”, „Muzyka mojej duszy” oraz jedną
z pięciu pieśni spod Beskidu Śląskiego, „Nie
odwracaj czoła”, „Hej żeglarzu żeglujże” - pieśń
z opery „Kaszuby”. Burmistrz Lech Jan
Nitkowski w imieniu swoim i mieszkańców
Barczewa wręczył kwiaty i podziękował
wykonawcom, a szczególnie Ewie Alchimowicz-Wójcik i Lucynie Żołnierek za
uświetnienie rocznicowej uroczystości, zapraszając do Barczewa na kolejne koncerty.
Artystki otrzymały również kwiaty i podziękowania od Chóru „Moderato”.
Kolejnym punktem rocznicowego programu było zwiedzanie wystawy prezentującej
oprócz osobistych przedmiotów należących do
kompozytora jego najsłynniejsze dzieła, w tym
jedno z najpiękniejszych: oratorium „Qvo
Vadis” i operę „Legenda Bałtyku”.
Dodajmy, że organizatorem 137 rocznicy
urodzin Feliksa Nowowiejskiego byli: Burmistrz Barczewa i Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. Program wykonano
w ramach obchodów Jubileuszowych 650 lecia
Barczewa i „Cittaslow”. Patronat honorowy
objęli: Marszałek Województwa Warmińsko
-Mazurskiego. Patronat medialny: „Wiadomości Barczewskie i Telewizja Kablowa
„Macrosat”.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Informacje

Jubileusz 15 - lecia „Wiadomości Barczewskich”
Piętnaście lat temu, 26 lutego 1999 roku, do
rąk czytelników trafił pierwszy numer
„Wiadomości Barczewskich”, w nowej
szacie i pod nowym tytułem. Gazeta
zachowała ciągłość po pierwszej samorządowej gazecie jaką od 1991 roku były
„Nowiny Barczewskie” pod redakcją
Tadeusza Rynkiewicza. Od lutego 1999
roku obok wybranego w ramach konkursu
redaktora naczelnego Marioli Łukowskiej,
skład redakcji stanowili: Ewa Koniecpolska i
Alicja Marzewska. Od stycznia 2000 roku do
składu komitetu redakcyjnego wszedł Wojciech Zenderowski. W czerwcu 2000 roku
z redakcji odeszły Ewa Koniecpolska, a w lipcu
2000 roku Alicja Marzewska. Od lipca 2002
roku do października 2003 roku redakcję zasilił
Grzegorz Gawrylczyk. Kiedy pod koniec 2002
roku, w ratuszu zasiadły nowe władze samorządowe, nad „Wiadomościami Barczewskimi”
przez cztery lata wisiały czarne chmury. W tym
czasie stworzono gazetę bezpłatną. Do czytelników trafił pierwszy numer, wydany na
gorszym jakościowo papierze, w jednym
kolorze, o kiepskiej jakości. Rokiem dla gazety
najtrudniejszym, pełnym zahamowań i zakrętów
okazał się rok 2004, w którym wydano jedynie
5 „chudych” numerów. Trudno określić
przyczynę - czy to była żądza „nieomylnej”
miejscowej władzy nad demokratycznymi
mediami, czy chodziło o osobę, czy może
o funkcję redaktora naczelnego.
Tak czy inaczej, ucierpiała
na tym gazeta, a czytelników
pozbawiono bieżących informacji. Na szpaltach gazety
samorządowej zaczęło pojawiać się więcej utopijnej polityki lokalnej niż obrazów realnych dokonań. Kolejny numer
ukazał się dopiero w czerwcu 2004
roku. Kolejny raz zmienił się także
skład kolegium redakcyjnego, w
skład którego wchodzili: Mariola
Łukowska (redaktor naczelny), Małgorzata Bronowska-Waliszewska,
Piotr Szczyglak, Nikola Więsyk.
Z redakcji odszedł Wojciech Zenderowski. We wrześniu 2004 roku w kolegium redakcyjnym, na krótko pojawił
się, ściągnięty z zewnątrz na etat ze
wskazaniem na redaktora naczelnego
Tadeusz Prusiński. W styczniu 2005 roku
ponownie nastąpiły zmiany. Do składu
kolegium redakcyjnego powrócił Wojciech
Zenderowski, a odszedł Tadeusz Prusiński.
Redaktorem naczelnym została Mariola Łukowska. W lipcu 2006 roku, wbrew wszystkiemu
władze samorządowe funkcję redaktora
naczelnego powierzyły Przemysławowi
Pawłowskiemu z Olsztyna. Na ten czas
w składzie kolegium redakcyjnego zabrakło Marioli Łukowskiej. W październiku 2006 roku skład redakcyjny zasiliła
Alina Urbanek. W listopadzie 2006 roku
odeszli: Piotr Szczyglak, Nikola Więsyk i Alina
Urbanek. W styczniu 2007 roku, już po nowych
wyborach samorządowych, do rąk czytelników
dotarły „Wiadomości Barczewskie” w kolorze,

drukowane na lepszym papierze i w opinii
czytelników „o niebo” lepsze. Jako redaktor
naczelny powróciła Mariola Łukowska. Powołano nowe kolegium redakcyjne w składzie:
Anna Rok, Jan Krakowiak, Wojciech Zenderowski. Od tego roku zmieniały się nazwiska
współpracowników. Jedni odchodzili, a w ich
miejsce kolejni rozpoczynali współpracę
z redakcją „Wiadomości Barczewskich”.
Z początku byli to: Józef Głowiński, Jan
Krakowiak, Anna Rybińska, Lidia Podralska, Bogusława Lisowska, Jadwiga
Zglińska, Danuta Czekała, Lucyna Szych
i inni. Potem każdego miesiąca autor
artykułu stawał się współpracownikiem
redakcji. Korektą gazety zajmowali się
m.in.: Ewa Koniecpolska, Lucyna Szych, Piotr Szczyglak i Joanna Truszkowska. Wrzesień
2012 roku - korekta własna.
W październiku 2012 roku
ponownie redaktorem został
Grzegorz Gawrylczyk, a Anna
Rok, przejęła korektę. W listopadzie 2012 roku korekta trafiła do
rąk Grzegorza Gawrylczyka.
W lutym 2013 roku redakcję
zasiliła Natalia Machałek.
W sierpniu 2013 roku kolejny raz
zmienił się skład kolegium redakcyjnego, w skład którego weszli:
Mariola Łukowska-Juckiewicz (redaktor
naczelny), Bogdan Caruk – redaktor
sportowy, Grzegorz Gawrylczyk i Wojciech Zenderowski jako redaktorzy.
W październiku 2013 roku do składu
redakcyjnego dołączyła Lidia Zelman, a w
listopadzie Małgorzata Styczyńska. Pierwszym redaktorem technicznym Wiadomości
Barczeskich był Piotr Marzewski. Po nim skład
DPT przejął Jarosław Bogudał, następnie
Marcin Majewski i Piotr Mostek, a od kwietnia
2008 roku Zbyszek Kozłowski.
Gazeta samorządowa „Wiadomości Barczewskie”, od piętnastu lat służy
społeczeństwu przekazując
informacje o wydarzeniach
jakie miały lub będą miały
miejsce na terenie gminy
Barczewo. To także relacje
z obrad sesji Rady Miejskiej,
sprawy samorządowe i przetargi. Są w niej informacje
o miejscowej historii i o mieszkańcach, którzy przyczynili i przyczyniają się do rozwoju miasta
i miejsca swego zamieszkania. Jednak
głównym i priorytetowym zadaniem
redakcji jest nade wszystko promocja
miasta i gminy Barczewo. Jaka jest dziś
gazeta samorządowa „Wiadomości Barczewskie” - nie nam redaktorom to oceniać.
Ocenę pozostawiamy licznym, nie tylko
miejscowym czytelnikom.
W. Zenderowski

GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (243) luty 2014

11

Historia
Rok 1364 dla biskupa warmińskiego Jana II Stryprocka był pracowity.
Dowodem na to były wydane przez niego przywileje lokacyjne
dla miejscowości leżące na terenie barczewskiej gminy.
W tym roku nie tylko Barczewo obchodzi piękny Jubileusz 650 lecia
nadania praw miejskich. Taki sam Jubileusz, założenia wsi w tym roku
obchodzą: Kaplityny, Jedzbark, Bogdany, Krupoliny, Dobrąg, Łęgajny i Mokiny.

Jubileusz 650 - lecia

Kaplityny (niem. Kaplitainen)
Kaplityny znajdują się na południowozachodnim krańcu gminy. Założono je nad
strugą Sotex, obecnie Kiermas i jeziorem
Wumeling. Za czasów pogańskich Prusów w
tym miejscu nie było osady, znajdowało się tam
pole, zwane Campus Kautyn. 18 marca 1364
roku w Lidzbarku biskup Jan II Stryprock wydał
dwóm braciom Prusom - Gedete i Erwicke,
pierwszy przywilej lokacyjny założenia, na
prawie pruskim, wsi na 4 włókach, przy jeziorze
Wummeling. Od tej pory wieś stanowiła
własność biskupów warmińskich. Do braci

Capitainen (1879r.), a w końcu - Kaplityny.
Pierwsze wzmianki o karczmie we wsi
pochodzą z roku 1600. W roku 1656 wieś liczyła
28 włók, gospodarzyło w niej 5 gburów, był
jeden sołtys i jedna karczma. Roczny czynsz
wynosił 28 funtów owsa i 30 kur oraz 148
florenów. Później 6 włók wolnych otrzymał
Landshaupt. W 1702 roku Kaplityny
wymieniano jako wieś osadników. Po rozbiorze
Polski (1772 r.) rząd pruski zabrał wieś i wydał ją
na własność prywatną. Na podstawie spisu
w 1785 roku we wsi było 17 budynków. W roku

Gedete i Erwicke należało sprowadzenie
osadników. W zamian mieli służyć konno
w wojnie oraz pomagać stawiać i naprawiać
grody. Ponadto otrzymali prawo łowienia ryb
w jezierze Wummeling (Umląg), na własne
potrzeby i małymi narzędziami. W przywileju
zawarto także, że byli oni przez 14 lat zwolnieni
z dalszych wypraw, a jedynie w chwili, gdy kraj
był w potrzebie, mieli „stanąć pod broń i rozkazy
czynić”. W 1364 roku podobny przywilej
otrzymali Prusowie Willun i Piotr Quemüsye na
kolejne 4 włóki. 22 maja 1409 roku biskup
warmiński Henryk IV Vogelsang wznowił
lokację dla Prusów Mycke i Wissike z 4 wolnymi
włókami przy rzece Sotex na prawie pruskim.
Liczbę służb konnych w zbroi zredukowano z 7
do 1. 6 kwietnia 1483 roku biskup Mikołaj
Tyński, na prośbę mieszkańców, zmienił prawo
pruskie na chełmińskie.
Nazwa wsi pochodzi od nazwiska Prusa
Kaipletyn (1364 r.), a następnie brzmiała:
Kapoletein (1587 r.), Kaplitenen (1615 r.),
Kapelteinen, (1688 r.), Kaplitainen (1755 r.),
Capiteinen (1790 r.), Capliteinen (1868 r.),

1807 mieszkańcy wsi Kaplityny zmuszeni byli
do opłacenia długów wojskowych. W tym
okresie las kaplityński w znacznej części został
wycięty i zamieniony na łąki, a następnie oddano
go w zastaw miastu Wartenburg. W 1820 roku
wieś liczyła 21 budynków i 90 mieszkańców.
W 1929 roku posiadłość licząca 404 ha ziemi
i należała do rodziny Schnarbach. Z dawnych
źródeł historycznych wiemy, że począwszy od
XV wieku była to wieś typowo polska.
Mieszkańcy, w większości katolicy, posługiwali
się językiem polskim i gwarą warmińską.
W 1857 roku Kaplityny liczyły 153 mieszkańców, z których część należała do ewangelickiej parafii w Barczewie. Na podstawie spisu
ludności z 3 grudnia 1861 roku, opracowanego
przez Grunnenberga wiadomo, że we wsi nie
było ani jednego Niemca, czy też mieszkańca
mówiącego tym językiem. W 1886 roku
w Kaplitynach powstała mała biblioteczka,
która podlegała pod Towarzystwo Czytelni
Ludowych, a w 1910 roku Towarzystwo Polskie.
W roku 1910 wieś liczyła 194 Polaków, którzy
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1454.02.05 – zamek biskupi w Barczewie
opanowany został przez siły Związku Pruskiego.
1519.02.28 – Mikołaj Kopernik jako administrator kapituły warmińskiej, nadał prawo
lokacyjne osadnikowi nazwiskiem Matz Slander
ze Skajbot.
1694.02.06 – w Olsztynie urodził się Jan Jerzy
Dromler, ksiądz, od 1723 roku proboszcz Barczewa, późniejszy honorowy kanonik dobromiejski.
1779.02.02 – w Barczewie urodził się Jan
Nowowiejski – dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks
Nowowiejski, polski kompozytor i dyrygent,
autor m.in. „Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu
innych utworów.
1884.02.18 – w Lesznie urodził się Józef Olk,
działacz warmiński, bibliotekarz i rzeźbiarz
ludowy. W okresie plebiscytu członek Polskiej
Rady Ludowej.
1909.02.03 – zmarł w Gietrzwałdzie Augustyn
Weichsel, ksiądz katolicki, obrońca mowy
polskiej. W latach 1856-1865 wikariusz
w Klebarku, Lamkowie i w Barczewie.
1914.02.22 – we wsi Dobrochyń gmina Rutki
urodził się Stefan Ciborowski, muzyk, puzonista
i animator życia kulturalnego w Barczewie.
1919.02.26 – w Barczewie założone zostało
Polsko-Katolickie Towarzystwo Ludowe.
1929.02.15 – urodził się Mieczysław Okulicz ps.
Miko Wiktor, mieszkaniec Barczewa. Autor
książki „Zaściankowi rozrabiacy w kresowym
kolorycie”.
1929.02.17 – w Warszawie urodził się Tadeusz
Dorożyński, komendant Miejskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Barczewie.
1964.02.04 – w Barczewie powołano terenowych opiekunów społecznych.
1964.02.07 – Zbiorcza Szkoła Gminna w Baczewie otrzymała imię Feliksa Nowowiejskiego.
1964.02.21 – rozpoczęły się systematyczne
zajęcia z rytmiki dziecięcej w ramach ogniska
TKKF w Barczewie.
1969.02.12 – przy Miejskim Domu Kultury
w Barczewie Jan Żynis założył kącik
fotograficzny „Foto-Klub”.
1969.02.20 – w Barczewie przy Miejskim Domu
Kultury rozpoczęło pracę Kółko Plastyczne,
które prowadził Tadeusz Rynkiewicz.
1969.02.25 – od listopada wykłady Uniwersytetu Powszechnego prowadzone były
w Miejskim Domu Kultury w Barczewie raz
w tygodniu.
1979.02.10 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie gościnnie występowała Hanka
Bielicka.
1979.02.22 – w kinie „Legenda” w Barczewie,
wystąpił grecki zespół „Prometheus”.
1984.02.09 – miał miejsce pożar barczewskiego
ratusza.
1984.12.02 – przy Miejskim Domu Kultury
w Barczewie, Natalia Ciążyńska założyła Kółko
Muzyczne.
Ciąg dalszy na str. 19
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Kaplityny (niem. Kaplitainen)
Ciąg dalszy ze str. 12

należeli do parafii w Barczewie.
Kaplityny były w strefie działań I wojny
światowej, jednak pomimo polskiego charakteru, wieś nie ucierpiała. Okres międzywojenny
nie należał do łatwych. Mieszkańcy nie
poddawali się germanizacji. Wszyscy posługiwali się językiem polskim. W tym czasie
zrodził się zamiar zorganizowania we wsi
polskiej szkoły. 18 marca 1920 roku mieszkańcy
podpisali się pod memoriałem skierowanym do
Komisji Międzysojuszniczej, w sprawie
otwarcia polskich szkół na Warmii, nie
wymieniając swojej wsi. Jednak w plebiscycie
oddali 120 głosów za Niemcami, a tylko 20 za
Polską. Takiego obrotu sprawy nikt nie
przewidział. Po przegranym plebiscycie
biblioteka mieszcząca się w domu Sznarbachów
ponownie rozpoczęła działalność. W jej
zasobach było 50 woluminów. Od roku 1920
kierował nią Franciszek Schnarbach, a w latach
1934-1939 Maria Orłowska. Biblioteka funkcjonowała jako oddział Centralnej Biblioteki
Polskiej w Niemczech. W 1939 roku liczyła 102
tomy, a liczba czytelników kształtowała się
w zależności od presji hitlerowców.
Po przegranym plebiscycie, do wybuchu
II wojny światowej, w Kaplitynach działało
Koło Związku Polaków w Niemczech (19221939), do którego należały 4 osoby: Paul
Anielski, Jan Brosch, Elżbieta Schnarbach
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i Franciszek Schnarbach. Działało także
Towarzystwo Młodzieży. Mężem zaufania IV
Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech był
Jan Brosch. Po rozpoczęciu II wojny światowej
wszystko się zmieniło. Nastał okres prześladowań i represji ze strony nazistów. Pomimo
groźby aresztowania przez gestapo, we wsi było
wielu, którzy obstawali za tym, aby Warmia była
w granicach Rzeczypospolitej. Do najaktywniejszych bojowników o polskość należała
rodzina Sznarbachów. W ich mieszkaniu
odbywały się zebrania. Z tego powodu
Sznarbachowie nękani byli przez niemiecką
policję częstymi grzywnami za rzekome
naruszanie przepisów porządkowych. W tym
czasie zarówno ojciec - Franciszek Sznarbach,
jak i jego syn, również Franciszek, wracali
niejednokrotnie do domu pobici przez bojówkarzy niemieckich.
Podczas działań wojennych wieś prawie nie
ucierpiała. Kiedy 24 stycznia 1945 roku do
Kaplityn wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej,
z ich rąk zginęło dwóch mieszkańców. Inaczej
wyglądała sytuacja, kiedy to pod koniec stycznia
1945 roku pod Kaplitynami czerwonoarmiści
wymordowali kilkuosobową grupę osób
będących w Mokinach na przymusowych
robotach, w tym dwóch jeńców wojennych.
Wszystkich pogrzebano w pobliskim lesie przy
Kaplitynach. 7 lutego 1945 czerwonoarmiści
deportowali na wschód jedną osobę pochodzącą

z Kaplityn.
Po roku 1945 Kaplityny stały się wsią
sołecką. Sołectwo obejmowało wieś Kaplityny
oraz osadę Sapunki. W 1996 roku w Kaplitynach
mieszkało 128, a w 2003 roku - 206 osób.
Z Kaplityn wywodzą się: Augustyn
Nerowski - działacz plebiscytowy, członek
Komitetów Wyborczych na Warmii; Maria
Orłowska - bibliotekarka, Jan Brosch - mąż
zaufania IV Dzielnicy Związku Polaków
w Niemczech. W 2013 roku wieś liczyła 232
mieszkańców. Z Kaplityn wywodzą się:
Augustyn Nerowski - działacz plebiscytowy,
członek Komitetów Wyborczych na Warmii;
Maria Orłowska - bibliotekarka, Jan Brosch
- mąż zaufania IV Dzielnicy Związku Polaków
w Niemczech.
Dziś w Kaplitynach, obok dawnych
zabudowań, odnaleźć można warmińskie
kapliczki oraz drewnianą dzwonniczkę słupową
z XIX w. Mieszkańcy Kaplityn mogą poszczycić
się tym, że w sierpniu 1958 roku, małą rzeczką,
która przepływa przez ich wieś, wraz z grupą,
przepływał kajakiem nowo mianowany biskup
Karol Wojtyła. Dziś szlak ten nazwany jest
Szlakiem Kajakowym ks. bp. Karola Wojtyły
- późniejszego papieża Jana Pawła II. Kaplityny
to wieś sołecka, która w 2013 roku liczyła 232
mieszkańców.
Wojciech Zenderowski

Co to tak naprawdę jest to Cittaslow?

z kanonami najbardziej wiarygodnej
gościnności. W roku 2014 stworzona zostanie
profesjonalna „Strategia społeczno-gospodarcza Gminy Barczewo na lata 2014-2025”,
konsultowana z mieszkańcami i zgodna ze
strategią Cittaslow, w której zawarte będą te
wszystkie elementy, które wpłyną na usystematyzowany potrzebami mieszkańców rozwój
gminy. Turystyka, ukierunkowana na zasoby
miasta i gminy będzie bardzo ważnym
elementem strategii. Dotychczasowe zmiany
w Barczewie doprowadziły do dwóch pozytywnych efektów: udostępnienia miasta mieszkańcom i otwarcia całej gminy na turystę. Co to
oznacza dla naszej przyszłości w Cittaslow?
Miasto jest „żywym organizmem”, który będzie
dobrze funkcjonował jedynie w przypadku
swoistej symbiozy mieszkańców i tkanki
miejskiej. Nasza społeczność jest dojrzała
i mądra i wie, jak docenić środowisko, w którym
mieszka. Dbając o to środowisko, piętnując
zachowania destrukcyjne, budując wspólnie
z władzami gminy pozytywny wizerunek Barczewa, jesteśmy wszyscy w stanie doprowadzić
do dalszego dobrego rozwoju gminy.
Życie w jednym z miast SLOW, oznacza
uznanie całości lokalnych zasobów materialnych i niematerialnych, środowiska przyrodniczego, krajobrazu naturalnego i miejskiego,
dóbr historycznych, artystycznych i kulturalnych, także dotyczących działalności
gastronomicznej, aby umocnić lub też
odbudować miejską tożsamość, naruszaną

czasami przez zmiany w ostatnich dziesięcioleciach. Zainicjowane kilka lat temu procesy
w kierunku zachowania i uwydatnienia
bogatego dziedzictwa kulturowego miasta
i gminy Barczewo przyczyniły się do rewitalizacji kamienic i innych cennych zabytków
architektury na Starym Mieście. Trwający
remont 3 obiektów zabytkowych w Barczewie to
jeden z przykładów na to, że można przy
wsparciu środków unijnych i stosunkowo
niedużym wkładzie środków gminnych
zrealizować większe przedsięwzięcia. Przypomnijmy, ze jeszcze w tym roku powstanie
przepiękna sala koncertowa w dawnym Kościele
Ewangelickim, duża sala muzealna i wieża
widokowa w Ratuszu, z której mieszkańcy
i turyści będą mogli podziwiać piękne
Barczewo. Odrestaurowane zostanie również
muzeum Feliksa Nowowiejskiego. No właśnie,
trzeba nadmienić, że muzyka i postać Feliksa
Nowowiejskiego, które są najcenniejszym
dobrem kultury niematerialnej Barczewa są
doskonale identyfikowane właśnie z naszym
miastem. Mieszkańcy zawsze byli i są dumni
z tego, że to właśnie tu tworzył i żył ten wielki
kompozytor. Brakuje nam jeszcze w Barczewie
kilku elementów podkreślających postać Feliksa
Nowowiejskiego. I nie chodzi tu o stawianie
pomników mistrza, ale o stylowe ławki
z siedzącą postacią kompozytora, wykonane
przez lokalnego kowala, umiejscowione w pięknych wizytówkowych punktach Barczewa.
Skutecznie dbając o te zasoby i rozwijając je,

GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (243) luty 2014

możemy z całą stanowczością powiedzieć, że
spełniamy i ten punkt przynależności do
stowarzyszenia Cittaslow.
Niniejszy artykuł pokazuje tylko kilka
aspektów Barczewa w Cittaslow. I jak wynika
z przedstawionych tu argumentów Barczewo już
dawno temu było miastem dobrego życia. Nie
stało się nim z dnia na dzień. Sukcesywny
rozwój zarówno ten infrastrukturalny, ale
również społeczny doprowadził nasze miasto do
punktu, w którym nie można już się zatrzymać.
I pomimo rzucania kłód pod nogi i prób
dyskredytacji dotychczas wykonanych inwestycji, nadal konsekwentnie będziemy
rozwijać nasze miasto, dając mieszkańcom
jeszcze więcej powodów do bycia dumnym
z Barczewa. Wspólnie z mieszkańcami
i przedsiębiorcami kontynuować będziemy
kształtowanie pozytywnego wizerunku Barczewa na zewnątrz, tak żeby nie tylko „na papierze”,
ale przede wszystkim w rzeczywisty sposób stać
się najatrakcyjniejszą gminą turystyczną
Warmii. Mamy wielki potencjał, chęci i możliwości, żeby to wszystko zaczęło funkcjonować.
Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa
Jakub Żywicki – główny specjalista ds.
funduszy unijnych, Pełnomocnik Burmistrza
ds. Cittaslow
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Sport
Z cyklu kilka pytań do...
Rozmowa z Mariuszem Kardaszem współorganizatorem corocznego turnieju „Pisa Old Boys”
- Nazywam się Mariusz Kardasz mam 43 lata,
jestem żonaty z Wiolettą, syn Mateusz, obecnie
mieszkam w Kanadzie.
Od urodzenia mieszkałem w Barczewie, które
było i jest moim rodzinnym miastem.
W Barczewie się wychowałem oraz dorastałem.
Tutaj zostały moje wspomnienia z młodości,
rodzina oraz wielu wspaniałych znajomych. Od
kilku lat jestem pomysłodawcą i współorganizatorem turnieju piłkarskiego. (Pisa Old
Boys przyp autor). Z bardzo dużą pomocą
Krzysztofa Rechula i Sebastiana Kwiatkowskiego oraz władz Barczewa.
Kiedy Pan wyemigrował do Kanady?
- Do Kanady wyemigrowałem w grudniu 1995r.
Wówczas nie było tak łatwo prosto dostać wizę
do Kanady, wiec poleciałem na początku
grudnia z żoną do Nowego Yorku, a później po
dwóch tygodniach mój tata uprosił urzędniczkę
ds. emigracyjnych w Buffalo N.Y. o wizę do
Kanady. Święta już spędziliśmy w Kanadzie.
Tak zaczęła się emigracja kanadyjska. Po
dwóch latach otrzymałem legalne prawo do
pobytu, a po kolejnych trzech obywatelstwo
kanadyjskie.
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa piłka
nożna?
- Piłka nożna towarzyszy mi od najmłodszych
lat, zaczynając od Pisy Barczewo po kanadyjskie amatorskie drużyny. Poznałem wielu
wspaniałych ludzi związanych z piłką nożną
w Polsce czy w Kanadzie, utrzymujemy kontakt
do dziś. Ostatnio specjalnie poleciałem do
Londynu na kilka spotkań aby zobaczyć mecz
na żywo Arsenal-Borussia oraz dwa mecze ligi
angielskiej. Oczywiście nie omieszkałem być
na Euro w 2012 w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Ale najbardziej chyba zapamiętam
mecz z Rosją w Warszawie, jak zabrzmiał hymn
- Mazurek Dąbrowskiego i kilkadziesiąt tysięcy
kibiców śpiewało, a ja razem z nimi aż łzy
zakręciły się w oku! To są przeżycia, których
nigdy nie zapomnę! Żyję piłką jak tylko mogę.
Trzeba się ruszać uprawiać sport, bo to jest
ważne dla zdrowia.
Wiem, że bierze Pan udział w rozgrywkach
drużyn polonijnych, proszę coś powiedzieć
na ten temat?
- W Kanadzie zacząłem grać wiosną 1996 r.
Przez dwa lata reprezentowałem drużynę OLIMPIA TORONTO. Pamiętam ze doszliśmy
do finału Pucharu ligi, niestety w finale w Ontario przegraliśmy, ale był to nasz wielki sukces.
Grałem również w POLONIA’92, GRYF SCARBOROUGH, BIAŁO-CZERWONI, WISŁA
BURLINGTON. Obecnie gram w najstarszym
polonijnym klubie w Kanadzie, który obchodzi
w tym roku 60-lecie. Jest to POLONIA HAMILTON, rywalizujemy w kategorii zawodników powyżej 35 roku życia.
W Kanadzie istnieją ligi polonijne, występują
w nich drużyny złożone z „polonusów” jak i z
zawodników z Polski. Drużyny te startują
w rożnych kategoriach wiekowych. Poziom
rozgrywek określiłbym od ligi okręgowej do
czwartej, może trzeciej ligi.
W Polsce sport dziecięco – młodzieżowy
przegrywa z komputerami, konsolami do
gier itp., a jak wygląda to w Kanadzie?
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- W Kanadzie sportem numer jeden jest hokej
na lodzie. Na przykładzie takiego miasta jak
chociażby Olsztyn w Kanadzie jest pięć lub
więcej ośrodków hokejowych z kilkoma
taflami lodowymi. Piłka nożna jest popularniejsza bardziej między emigrantami, a poza
tym tańsza niż hokej. Warunki do uprawiania
sportu są duże. Wiele jest lig miastowych oraz
regionalnych dla dzieci od 7 roku życia.
Miasto, oraz sponsorzy pomagają ale rodzice
też opłacają treningi. W zależności od poziomu, trenerzy jak też rodzice aktywnie się
udzielają się w treningach z dziećmi.
Śledzi Pan na bieżąco sportowe wydarzenia
w Barczewie?
- Staram się być na bieżąco z tym co się dzieje
w Barczewie z piłka nożną, śledzę za
pośrednictwem internetu, szkoda że nie ma
strony internetowej Pisy. Mam nadzieję, że
wkrótce się to zmieni. Cieszę się, że klub
awansował kilka lat temu, rozwija się ma
drużyny młodzieżowe i drugą drużynę która
awansowała z B do A klasy. Jest też progres
w tym, że barczewianie zaczynają grać
w pierwszej drużynie i z tego właśnie mocno
się cieszę. Duże wsparcie klub otrzymał też od
miasta i sponsorów, ale trzeba pamiętać o tych
ludziach, którzy pomagają bezinteresownie.
Parę razy udało mi się wysłać komplety sprzętu
oraz piłki do gry dla Pisy.
Dzisiaj zawodnicy mają do dyspozycji
Orliki, sztuczne boiska, nowoczesne hale
sportowe – za Pana juniorskich czasów
takich „luksusów” nie było, a i tak treningi
były ciekawe - jakby Pan się do tego odniósł?
- Pamiętam doskonale naszą “murawę
- klepisko” niesamowicie piłka skakała do
kolan. Jak padał deszcz mieliśmy basen i błoto
do kostek. Była jedna hala w szkole podstawowej do późna wykorzystywana, ale nikt nie
narzekał na warunki, cieszył się że mógł
trenować. Dostałem na trening jedną używaną,
rozciągniętą koszulkę, spodenki a nie raz
trampokokorki po starszym zawodniku i ganiało się trasy kondycyjne po słynnych „wądołach” z trenerem Jerzym Zahorskim i innymi.
To dobrze że poprawiły się warunki do uprawiania sportu, są orliki, sale sportowe. Nie
wszyscy muszą grać w piłkę nożną, ale również
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w inne dyscypliny jak piłkę siatkową czy koszykową. Ważne jest to, aby od młodego wieku
kształtować koordynację ruchową, a z tym idzie
nasze zdrowie. Jak jest zdrowie to jest siła do
życia, pracy i szczęście w rodzinie. Sukcesy nie
rodzą się od razu, potrzeba na to czasu i konsekwencji w treningach, pomocy od innych w strukturach organizacyjno – finansowych, zrozumienia idei - dlaczego i po co to się robi.
Pamiętając o tym, że przyszłość to dzieci i młodzież z Barczewa.
Pamiętam też, że koszykówka w Barczewie stała
na wysokim poziomie, niektórzy grali w Olsztynie w ligach krajowych jak bracia Lewandowscy, Jarek Bonus, Partyka Subocz, Radko,
Hermański i inni, którzy wychodzili spod ręki
trenerów-nauczycieli: Waldemara Gawina,
Wiesława Solińskiego, Krzysztofa Sawickiego.
Osiągnięcia sportowe, czy też zawodowe,
z których jest Pan dumny?
- To ciekawe pytanie, ale nigdy szerzej się nad
tym nie zastanawiałem. W szkole podstawowej
grałem w koszykówkę, ale mówiąc szczerze byli
lepsi więc, zacząłem sędziować koszykówkę
w szkołach podstawowych, a później na
wyższym szczeblu, mogłem sędziować nawet
drugą ligę kobiet. W piłce nożnej były sukcesy
w szkole, później w klubie małe i te maleńkie,
które wspo-minam z sentymentem. W Kanadzie
też było kilka, choćby mistrzostwo Stirker Spirit
Kanady 1998. Był to „mały mundial” grup
etnicznych z całej Kanady. Również kilka
wygranych turniejów polonijnych w London
Ontario.
Zawodowo spełniam się w Kanadzie jako właściciel małej firmy transportowej KUMAN Inc.
Transport z Kanady do Stanów Zjednoczonych.
Założenia i plany na 2014 rok? Czego Panu
życzyć?
- Planuję oczywiście przylecieć na Turniej do
Barczewa, okaże się wówczas czy tym razem
podołam temu zadaniu oraz na mundial do
Brazylii i parę meczy na żywo może znowu
obejrzę w Anglii lub Hiszpanii.
Życzę, aby cała moja rodzina oraz wszyscy
znajomi cieszyli się zdrowiem i życiem
w Barczewie i nie tylko. Pozdrawiam wszystkich
moich znajomych w Barczewie i dziękuję.
Z Mariuszem Kardaszem rozmawiał
Bogdan Caruk

Sport/Informacje
Zasady kwalifikacji i przyjęć pacjentów do zakładu opiekuńczo - leczniczego
Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej
Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej
pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”
Oddział w Barczewie jest zakładem opiekuńczo
– leczniczym, w którym przebywają pacjenci
głównie w podeszłym wieku i którzy z uwagi na
stan zdrowia wymagają całodobowych stacjonarnych świadczeń opiekuńczo – leczniczych, tj.
innych niż szpitalne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada
2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
/Dz. U. 2013 poz.1480/ świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych, są udzielane świadczeniobiorcy
wymagającemu ze względu na stan zdrowia
całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie
skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej
„skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.
Biorąc pod uwagę powyższe do naszego zakładu
mogą być przyjęci pacjenci, którzy:
- wymagają przewlekłej wentylacji mecha-

nicznej przy użyciu respiratora
- są w stanie wegetatywnym /apalicznym/, np.
w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/
lub przebycia urazu czaszkowo - mózgowego
mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np.
udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie
rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe
/SLA/, miastenia, choroba Parkinsona itp.
- przebyli urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego,
urazy wielonarządowe itp. - mają rozpoznaną
chorobę otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego itp. w ostatnich
stadiach choroby - mają powikłania w przebiegu
chorób przewlekłych, np. cukrzycy, chorób
reumatycznych, przewlekłej obturacyjnej
choroby płuc, przewlekłej niewydolności
krążeniowo – oddechowej itp.
Do zakładu nie mogą być przyjęte osoby:
- z rozpoznaniem choroby psychicznej
- uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych
- z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej
- dzieci

Kolejne mecze i bramki Magdaleny
Szaj w reprezentacji Polski kobiet
W dniach 5 – 13 lutego w Belgii wychowanka SURMY Barczewo brała udział
w zgrupowaniu kadry Polski. Nasze panie
rozegrały tam trzy mecze kontrolne.
W pierwszym meczu uległy reprezentacji Belgii
0:1, w kolejnym zremisowały z RSC Anderlecht
Ladies A 0:0. W ostatnim meczu 12 lutego
wygrały z reprezentacją Luksemburga 12:0.
Świętująca tego dnia swoje 19 urodziny
Magdalena Szaj zdobyła 2 bramki.
Magdzie składamy serdeczne gratulacje urodzinowe, życząc jednocześnie dalszych sukcesów.
Bogdan Caruk

Fot. www.futbolkobiet.pl

O skierowanie chorego do zakładu może
wystąpić: - świadczeniobiorca ubiegający się
o skierowanie do zakładu albo przedstawiciel
ustawowy ww. osoby lub inna osoba – za zgodą
osoby wskazanej
- podmiot leczniczy - za zgodą osoby wskazanej.
WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
- wniosek o wydanie skierowania do zakładu
- skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/ zakładu pielęgnacyjno -opiekuńczego
- wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
- karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego
do zakładu opiekuńczego/ przebywającego
w zakładzie opiekuńczym wg skali Barthel
kopia decyzji ZUS/ KRUS o przyznaniu renty
/emerytury lub zaświadczenie o wysokości
zarobków z zakładu pracy lub decyzji MOPS
o przyznaniu zasiłku
- zgodę świadczeniobiorcy /opiekuna/ przedstawiciela ustawowego ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za
pobyt w zakładzie
- kopia dowodu osobistego pacjenta
Dodatkowo w przypadku pacjentów żywionych
dojelitowo i/lub wymagających przewlekłej
wentylacji:
- karta oceny pacjenta wg skali Glasgow
- karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego
i skala odżywienia NRS – w przypadku
pacjentów żywionych przez zgłębnik lub
gastrostomię /PEG/
- karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji –
w przypadku pacjentów wymagających zastosowania respiratora
ponadto:
- kopie kart informacyjnych ze szpitala
- aktualne wyniki badań laboratoryjnych /morfologia, cukier, mocznik, elektrolity, CRP,
badanie ogólne moczu/
- aktualne wyniki posiewów moczu, jeśli pacjent
ma założony cewnik do pęcherza i wydzieliny
z drzewa oskrzelowego, jeśli pacjent ma rurkę
tracheostomijną
Ciąg dalszy na str. 16

Kronika policyjna - Styczeń
- 2 stycznia w Tumianach nieznany sprawca
ukradł 44 metalowe słupki ogrodzeniowe o wartości 600 złotych, jednocześnie uszkodził 150
metrów siatki ogrodzeniowej. Łączne straty
poszkodowany wycenił na 2.200 złotych.
- 3 stycznia był dość pechowy dla kierowcy
z Pisza, który zabrał autostopowicza. W okolicy
Dobrąga kierowca opuścił na chwilę pojazd.
W tym czasie pasażer „za jeden uśmiech” ukradł
z samochodowego schowka 800 złotych.
Pasażer wysiadł w Barczewie i wszelki słuch po
nim zaginął.
- 4 stycznia w Wójtowie przy trasie krajowej nr
16 nieznany sprawca ukradł 2 pokrywy
studzienek kanalizacyjnych. Poszkodowany –
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wyceniła straty na 1.800 złotych.
- 4 stycznia w Lamkowie 4 sprawców wtargnęło
do jednego z mieszkań. Grożąc nożem oraz bijąc
pogrzebaczem po całym ciele zamieszkałe tam
małżeństwo ukradli 320 złotych. Postępowanie
w toku.

- 6 stycznia w Lamkówku nieustaleni sprawcy
dokonali kradzieży 17 sztuk metalowych
słupków ogrodzeniowych. Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski wycenił straty na 2
tysiące złotych.
- 7 stycznia na ul. Targowej w Barczewie
nieznani sprawcy zniszczyli altankę – wybili
szyby, wyłamali drzwi oraz połamali wersalkę.
Poszkodowany wycenił starty na 1.200 złotych.
- 12 stycznia w Nikielkowie nieznany sprawca
usiłował włamać się do sklepu. Złodziej
ostatecznie nie wszedł do środka pomimo tego,
że wyciął kraty i wybił szybę.
- 15 stycznia w Krupolinach mężczyzna dokonał
kradzieży pieca stalowego, grzejnika oraz 2
masztów metalowych – wszystko o łącznej
wartości 2.700 złotych. Sprawca kradzieży
szybko został ustalony, a część mienia została
odzyskana.
- 18 stycznia w Radostach nieustalony jak dotąd
sprawca ukradł z garażu: pilarkę spalinową,
5 akumulatorów, 2 prostowniki oraz 30 litrów
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oleju napędowego. Poszkodowany wycenił
straty na 1.100 złotych.
- 21 stycznia z terenu jednej z firm na ul. Wojska
Polskiego w Barczewie nieznany sprawca
ukradł metalowe obudowy obrotu kolumny
koparko - spycharki oraz koła napędowe.
Wszystko o wartości 6.100 złotych.
- 26 stycznia na ul. Północnej w Barczewie
nieustalony sprawca z autobusu zaparkowanego
przy gimnazjum ukradł 100 litrów oleju
napędowego o wartości 530 zł złotych.
- 26 stycznia w Szynowie nieznany sprawca
włamał się do Volkswagena Golfa i ukradł
z auta: narzędzia podręczne, papieros elektroniczny, przedłużacz, kabel usb oraz latarkę.
Poszkodowany właściciel czterech kółek wycenił straty na 810 złotych.
W styczniu barczewscy policjanci zatrzymali
jednego nietrzeźwego kierowcę.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk
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Sprawozdanie z 50 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Pierwsza sesja Rady Miejskiej w tym roku
odbyła się 27 stycznia. Wzięli w niej udział
wszyscy radni. Porządek obrad liczył 24 punkty.
Najważniejszymi punktami obrad były
sprawozdania za ubiegły rok z działalności
barczewskiej: Policji, Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Bardzo istotnym zagadnieniem było również
ustalenie nowych, niższych stawek za wywóz
nieczystości z terenu miasta i gminy.
W sprawozdaniu ze swojej pracy Burmistrz
Lech Nitkowski powiedział m.in. o sprawnie
przebiegającej budowie budynków socjalnych
w Łęgajnach. Przy tej inwestycji występują
jedynie problemy „natury” drogowej. Dezaktualizacji uległ projekt kanalizacji deszczowej Wójtowo-Nikielkowo. 13 stycznia 2014
roku została podpisana nowa umowa na dostawę
energii elektrycznej na potrzeby gminy, która
jest znacznie bardziej korzystna od poprzedniej.
Wzrosła sprzedaż gruntów – głównie są to
tereny pod garażami. Realizowana jest sprawa
zatrudnienia gminnego koordynatora sportu
oraz obsługi amfiteatru i Orlików. 22 stycznia
2014 r. w Tumianach odbyła się edukacyjna
akcja „Bezpieczny Lód”. Burmistrz po raz
kolejny przeprosił za utrudnienia wynikające
z remontu w ratuszu. Po modernizacji
barczewski magistrat będzie wyposażony
w windę. Ta inwestycja wynika także
z obowiązku likwidacji barier architektonicznych w budynkach urzędowych. Budowa
nowej plaży miejskiej w Zalesiu zostanie w 85 %
sfinansowana z unijnych środków zewnętrznych
za sprawą Programu Operacyjnego Ryby.
Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta
i gminy za 2013 rok jako pierwszy przedstawił
podkomisarz Mariusz Szczepański, Zastępca
Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie.
W stosunku do 2012 roku o 6 % wzrosła ogólna
wykrywalność przestępstw przez barczewskich
policjantów i jest najwyższa w całym powiecie

Zasady kwalifikacji i przyjęć
pacjentów do zakładu
opiekuńczo - leczniczego
Ciąg dalszy ze str. 15

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie zakładu w Barczewie przy ul. Niepodległości 9.
Na podstawie ww. dokumentów pacjent po
zakwalifikowaniu jest przyjmowany do zakładu,
a jeśli w zakładzie aktualnie nie ma wolnych
miejsc zostaje wpisany na listę oczekujących
prowadzoną przez zakład.
Zgodnie z przepisami prawnymi w przypadkach
nagłych wynikających ze zdarzeń losowych
i uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta
przyjęcie do zakładu może nastąpić w trybie
pilnym poza kolejnością.
Edyta Skolmowska
– zastępca dyrektora ds. medycznych
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olsztyńskim. Policjanci z barczewskiego
komisariatu pilnują bezpieczeństwa na terenie
miasta i gminy Barczewo oraz Purdy.
W komisariacie pracuje obecnie 35 osób. Dość
irytującym jest fakt, że pracę jednego z barczewskich policjantów w zupełności absorbują
sprawy związane z wychowankami poprawczaka oraz osadzonymi w zakładzie karnym,
zlecone m.in. przez sądy z całego kraju.
Barczewska społeczność zupełnie nie ma z tego
pożytku.
Następnie sprawozdanie z pracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie w 2013 roku
w formie pokazu multimedialnego przedstawił
Piotr Mostek.
Na terenie gminy istnieją remizy strażackie
w następujących miejscowościach – Bartołty
Wielkie, Ramsowo, Barczewko i Barczewo.
W najbliższym czasie strażacy ochotnicy w całej
Polsce powiększą zakres swoich zadań
o działania ekologiczno-chemiczne. W ubiegłym roku najbardziej pracowitym miesiącem dla
strażaków był kwiecień. Związane jest to m.in.
z zupełnie niepotrzebnym wypalaniem traw.
W ubiegłym roku barczewscy pogromcy
czerwonego kura uratowali budynki o wartości
4 mln złotych. Komendant Mostek mówił także
m.in. o trudnościach. Jako główne wymienił
brak odpowiedniego telefonicznego systemu
powiadamiania oraz wyeksploatowany 38 - letni
wóz bojowy marki Jelcz.
Nowy wóz bojowy jest bardzo kosztowny
(ok. 1 mln złotych) jednak miejmy nadzieję, że
w najbliższej przyszłości zaistnieje możliwość
skorzystania z zewnętrznego dofinansowania
jego zakupu w wysokości 85 %. Gmina
musiałaby do niego dopłacić tylko 15 %.
Sprawozdanie z pracy Straży Miejskiej w 2013
roku przedstawił jej Komendant Zbigniew
Cipior.
Wiceprzewodniczący Jan Połowianiuk
prosił o kontrole tego czym mieszkańcy miasta
i gminy palą w swoich piecach centralnego
ogrzewania. Jan Połowianiuk zaapelował także
do mieszkańców o to aby palili w swoich piecach
tylko materiałami do tego przeznaczonymi.
Sprawozdanie z ubiegłorocznej pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych przedstawił jej przewodniczący
Tomasz Michałowski.
Sprawozdanie z realizacji projektów „Kapitał ludzki” realizowanych przez barczewski
MOPS z uwzględnieniem asystentów rodziny
przedstawił Jarosław Złotkowski. Dyrektor
MOPS wyjaśnił także nowe przepisy i wytyczne
związane z zagadnieniami dożywiania w ramach
programów: „Pomoc państwa w zakresie
dożywania” oraz „Pomoc gminy w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Analizę wykorzystania funduszy sołeckich
w ubiegłym roku przedstawił Krzysztof
Zdziarstek, Kierownik Wydziału Budownictwa
i Ochrony Środowiska.
Radna Halina Bronka – Radni z zazdrością
patrzą na to, że wieś ma swój fundusz, a miasto
nie może mieć takich środków. Może następna
Rada poczyni kroki aby i miasto miało swój
fundusz.
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Radny Edward Maciejewski – Sołtysi mają
ogromny wpływ na wykorzystanie tego funduszu
ale proszę nie zapominać, że ten fundusz musi
być „przerobiony” w Urzędzie Miasta i jest to
czynione bardzo dobrze.
Analizę kosztów oraz funkcjonowania
odbioru odpadów komunalnych w 2013 roku
przedstawił także Krzysztof Zdziarstek.
Kierownik Wydziału BiOŚ przedstawił
propozycję zatrudnienia inkasenta do zbioru
należności za wywóz nieczystości, szczególnie
na wsiach i dla osób starszych którzy, mają
problem z dotarciem do kasy w urzędzie miasta.
Lech Nitkowski – Proponujemy stawki za
wywóz nieczystości w następującej wysokości:
6 zł od osoby za odpady segregowane i 10 zł od
osoby za odpady niesegregowane (zmieszane).
Wszyscy radni jednogłośnie zagłosowali „za”.
Nowe niższe stawki będą obowiązywały od
1 marca 2014 roku. W związku ze zmianą stawek
oraz nowym wzorem deklaracji „śmieciowych”,
mieszkańcy jeszcze raz będą musieli je złożyć.
Nowe deklaracje listownie zostaną rozesłane do
wszystkich mieszkańców. Opłaty za śmieci
należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca,
bez wezwania – np. za miesiąc styczeń do 10
lutego. Od 1 stycznia 2014 r. operatorem
wywozu nieczystości z terenu miasta i gminy
jest barczewski Zakład Usług Komunalnych.
Radna Halina Bronka – Cieszę się, teraz my
mieszkańcy będziemy płacili mniej. Szukaliśmy
możliwości zastosowania obniżek dla rodzin
wielodzietnych. Niestety prawnie nie ma takiej
możliwości.
Radny Andrzej Moszczyński pytał czy wszyscy
mieszkańcy złożyli już deklaracje śmieciowe ?
Lech Nitkowski odpowiedział, że niestety nie
wszyscy to uczynili.
Jan Połowianiuk - Na dzisiejszej sesji z przyjemnością zauważyłem obecność radcy
prawnego. Uważam, że radca prawny powinien
brać udział w każdej sesji, przez cały czas jej
trwania.
Wiceprzewodniczący pytał także Burmistrza
o grunty inwestycyjne w gminie Barczewo.
Burmistrz Nitkowski – „Grunt na medal” jest
terenem Agencji Nieruchomości Rolnych. Grunt
jest bardzo wysoko ceniony i przez to nie ma
chętnych nabywców. Gmina posiada swoje 2 ha
przy drodze na Jeziorany. Cały teren nie znalazł
nabywcy. W związku z tym zostanie przez nas
podzielony na mniejsze działki o przeznaczeniu
składowo-magazynowo-biurowym.
Radny Tomasz Michałowski – Czy my jako
mieszkańcy gminy musimy uiszczać opłatę
klimatyczną, jeśli wypoczywamy w ośrodkach
wypoczynkowych na terenie naszej gminy?
Burmistrz Nitkowski – Niestety tak. Nie ma
możliwości stosowania ulg.
Sołtys Wójtowa Adam Perczyński pytał jak
odbywa się przepływ dokumentów i odpowiedzi
dla sołtysów w Urzędzie Miasta ? Wniosek nie
trafia do właściwej komórki, a dana komórka
wymaga złożenia tego wniosku na odpowiednim
wniosku.
Grzegorz Gawrylczyk
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Ważniejsze zadania rzeczowe przewidziane do wykonania w 2014 roku
1. Rolnictwo i łowiectwo.
Na wydatki związane z rolnictwem i
łowiectwem w 2014 roku planuje się przeznaczenie kwoty 1.500.774,00 zł, z tego na wydatki
inwestycyjne 1.408.874 zł.
W ramach wydatków bieżących planuje się
17.900 zł na utrzymanie studni publicznych na
terenach wiejskich oraz przekazanie 28.000 zł
do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako
2 % wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za
nieterminową wpłatę tego podatku. Ponadto
kwota 45.000 zł zabezpieczona została na opłaty
za zajęcie pasa drogowego. Na zadania
inwestycyjne związane z budową wodociągów
i kanalizacji na terenach wiejskich przeznaczono
1.408.874 zł, z tego 690.347 zł ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
W ramach przewidzianych do realizacji
zadań inwestycyjnych zaplanowano:
- budowę rozdzielczej sieci wodociągowej
w miejscowości Nikielkowo-Wójtowo
– realizacja II, III i IV etapu głównej sieci
magistralnej - ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach Wieloletniej Prognozy
Finansowej do realizacji w latach 2014-2015
wynosi 330.000 zł, z tego w 2014 roku 130.000
zł – wykonanie zadania pozwoli na dokończenie
długotrwałego procesu inwestycyjnego, polegającego na budowie sieci wodociągowej
głównej wraz z siecią rozdzielczą z Olsztyna do
Barczewa. Realizacja zadania pozwoli doprowadzić wodę pitną do terenów o największym
potencjale rozwojowym, które w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego
przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i przemysł. Przewidywany termin
zakończenia prac w 2015 roku. W 2014 roku
planuje się wykonać ok. 1000 mb wodociągu
o średnicy 110 mm lub 160 mm.
- budowa sieci wodociągowej LamkowoRadosty – ogólny szacunkowy koszt zadania
1.333.784 zł, z tego w 2014 roku 1.278.874 zł,
w tym wkład własny 588.527 zł z tego 180.000
zł środków pochodzących z dochodów z tyt. kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku – Prawo
ochrony środowiska. Planuje się wybudowanie
sieci dn 160mm – 2500 mb, dn 110 mm – 1335
mb, dn 90 mm – 475 mb, PE 160 – 297 m i PE 90
– 19 m (bez przyłączy do budynków).
W przypadku przesunięcia realizacji inwestycji
na II półrocze 2014 roku konieczne będzie
zaciągnięcie na ten cel pożyczki z budżetu
państwa, na finansowanie wyprzedzające
działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, której spłata
nastąpi w 2015 roku.
Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych
nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po
przeprowadzeniu przetargów na poszczególne
zadania.
2. Drogi miejskie i gminne.
Wśród dróg przebiegających obecnie przez teren
Gminy Barczewo kategoryzuje się następujące
ich rodzaje: - drogi krajowe – 21,522 km; - drogi
wojewódzkie – 10,909 km; - drogi powiatowe
(łącznie z ulicami w Barczewie) – 133,50 km;
- drogi gminne – o nawierzchni utwardzonej

14,1 km oraz o nawierzchni nieutwardzonej 94,8
km. Zgodnie z uchwałą nr XXVII (195) 08 Rady
Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku,
w projekcie budżetu na 2014 rok uwzględniono
przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg
zaliczanych poprzednio do kategorii dróg
powiatowych. Dotyczy to ulic: Armii Krajowej,
Grunwaldzkiej, Kajki, Kopernika, Kraszewskiego, Lipowej, Mazurskiej, Mickiewicza,
Niepodległości, Nowowiejskiego, Pułaskiego,
Obrońców Warszawy, Kościuszki (dł. 316 m),
Warmińskiej, Wojska Polskiego (do drogi nr 16)
oraz Placu Ratuszowego. Na bieżące naprawy
i remonty dróg gminnych na terenie miasta i wsi
(łącznie z zakupem materiałów do remontu
dróg) przeznacza się 875.962 zł z tego z funduszu sołeckiego 55.960,90 zł .
W ramach prac remontowych przewiduje się
wykonanie między innymi:
- remont ul. Konopnickiej w Barczewie;
- remont drogi dojazdowej przy bloku Nr 4 na
Osiedlu Słonecznym w Barczewie; - remont
drogi gminnej Barczewo-Zalesie; - remont
chodników przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie;
- remont drogi dojazdowej do sklepu przy ul.
Armii Krajowej oraz drogi dojazdowej przy
Placu Pocztowym w Barczewie; - remonty
i profilowanie dróg gruntowych na terenach
wiejskich. Pozostałe środki przeznaczone na
bieżące utrzymanie dróg gminnych i placów
zostaną wykorzystane na: - akcję zimową
i oczyszczanie – 250.000 zł teren miasta,
150.000 zł – tereny wiejskie; - transport
materiałów oraz opracowanie projektów
budowlanych – 70.000 zł; -opracowanie
ewidencji i inwentaryzacja dróg gminnych
wewnętrznych – ewidencja dróg - 10.000 zł.
Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji
otrzymywanej ze Starostwa Powiatowego na
utrzymanie dróg powiatowych, nakłady zaplanowano w wysokości określonej w porozumieniu z 2013 roku tj w kwocie 63.134 zł.
Środki te zostaną wykorzystane głównie na
remonty dróg wiejskich wymienionych w porozumieniu oraz oczyszczanie i bieżące
utrzymanie dróg powiatowych w granicach
miasta. W związku z toczącymi się postępowaniami dotyczącymi wypłaty odszkodowań za
przejęte z mocy prawa grunty, jak również
podziałami nieruchomości, w wyniku których
wydzielane są drogi publiczne przechodzące
z mocy prawa na własność gminy w 2014 roku,
zabezpieczono kwotę 300.000 zł na wypłatę
odszkodowań. Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych objętych postępowaniami na
chwilę obecną wynosi 7,5616 ha (bez
powierzchni gruntów, które przeszły z mocy
prawa na Gminę, a były własnością Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa lub
Powiatu). Przy założeniu, że średnia wartość
rynkowa 1 m2 nieruchomości przeznaczonych
pod drogi kształtuje się na poziomie 15-25 zł,
w trakcie realizacji budżetu w 2014 roku może
zajść konieczność zwiększenia zabezpieczonych na ten cel środków.
W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano do wykonania modernizacje placu przy
ul. Nadrzecznej w Barczewie wraz z budową
odwodnienia – 50.000 zł oraz opracowanie
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projektu i budowa chodnika przy ul. Akacjowej
w Łęgajnach w ramach funduszu sołeckiego –
12.000 zł. Ponadto zabezpieczono 120.000 zł na
rozpoczęcie prac przy budowie drogi WójtowoNikielkowo. W 2014 roku wykonany zostanie
odcinek sieci kanalizacji deszczowej ul.
Wrzosowej w Wójtowie. Wzorem lat ubiegłych,
w przypadku uzyskania dodatkowych nieplanowanych dochodów w trakcie roku, zostaną
one przeznaczone na dodatkowe zadania
dotyczące remontów lub budowy dróg
gminnych. Całość utrzymania oświetlenia
ulicznego na terenie danej gminy należy
wyłącznie do zadań własnych i jest finansowana
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym w budżecie na 2014
rok zaplanowano kwotę 608.000,38 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane
z utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest
opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwacje
oraz bieżące remonty i wymiany żarówek.
W powyższej kwocie ujęto również koszty
utrzymania nowego oświetlenia ulicznego
wybudowanego przy drodze krajowej nr 16 od
Olsztyna do Barczewa oraz oświetlenia przy
drodze nr 16 w kierunku Barczewo-Biskupiec.
W ramach zadań inwestycyjnych kwota 30.000
zł przeznaczona została na budowę oświetlenia
drogi łączącej ul. Kościuszki z blokami 59-62.
3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa,
ochrona środowiska, działalność usługowa.
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
administruje obecnie 13 budynkami na terenie
miasta oraz 26 budynkami mieszkalnymi na
terenach wiejskich, które w 100 % stanowią
własność Gminy Barczewo. Ponadto Zakład
administruje lokalami mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach stanowiących współwłasność gminy. Oprócz zasobów mieszkaniowych Zakład administruje również budynkami
użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami
zabaw. Podstawowym zadaniem Zakładu
Budynków Komunalnych jest utrzymywanie
w stanie niepogorszonym znajdujących się
w administrowaniu zasobów mieszkaniowych
oraz ich modernizacja. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na lata 2011-2015 został zatwierdzony
przez Radę Miejską uchwałą nr LVII (425) 10
z dnia 25 października 2010 roku. Zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy określa uchwała
nr L (311) 06 z dnia 4 maja 2006 roku zmienioną
uchwałą nr LVIII (433) 10 z dnia 10 listopada
2010 roku oraz uchwałą nr XXXVI (220) 13
z dnia 28 stycznia 2013 roku. Na dofinansowanie bieżącej działalności Zakładu Budynków Komunalnych przeznaczono w ramach
dotacji przedmiotowej kwotę 825.000 zł, z tego:
165.000 zł na utrzymanie i remonty budynków
mieszkalnych na terenach wiejskich, 280.000 zł
na utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych na terenie miasta, 70.000 zł na remonty
i bieżące utrzymanie pozostałych budynków na
terenach wiejskich, 105.000 zł na remonty
i malowanie elewacji budynków komunalnych
na terenie miasta oraz 10.000 zł na konserwację
i przeglądy placów zabaw. W ramach wymieCiąg dalszy na str. 18
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nionej dotacji Zakład otrzyma również 195.000
zł na utrzymanie i urządzanie terenów zieleni
w mieście.
Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem
cmentarza komunalnego przy ul. Armii Krajowej przeznaczono kwotę 11.000 zł. Na wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych
zwierząt oraz utrzymanie nowego schroniska dla
zwierząt 50.000 zł. Na utrzymanie targowiska
miejskiego przeznaczono 12.000 zł. Kwota
25.000 zł w budżecie na 2014 rok została
przeznaczona na opracowanie programu
utylizacji azbestu. W ramach wydatków
bieżących budżetu przeznaczono 103.117 zł ( w
tym 47.116,99 zł z funduszu sołeckiego) na
utrzymanie i tworzenie terenów zieleni oraz
dodatkowo 20.000 zł na prace związane
z utrzymaniem nowowybudowanych miejsc
spotkań mieszkańców na terenach wiejskich
(remonty i przeglądy placów zabaw). W przyszłym roku planuje się również przystąpienie do
opracowania zmiany studium i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy. Koszt opracowania dokumentacji
zgodnie z podpisaną umową wynosi 60.000 zł.
Ponadto planuje się zakończenie, na podstawie
zawartych w toku bieżącym umów, prac
związanych ze zmianą miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – 50.000 zł.
Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwalenie lub
zmiana planu miejscowego może skutkować
uniemożliwieniem lub istotnym ograniczeniem
korzystania z nieruchomości. W takim
przypadku właściciel lub użytkownik wieczysty
może żądać od gminy odszkodowania. Analiza
uchwalanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Barczewa
wraz z fragmentami w obrębach Ruszajny i Bark
– Wrocikowo, terenu obrębu Wójtowa i Łęgajn
każe zakładać konieczność zabezpieczenia
środków na ten cel w wysokości minimum 1.000
zł. Z uwagi na toczące się obecnie postępowania
dotyczące wypłaty odszkodowań kwota ta może
ulec zwiększeniu. Z uwagi na nałożenie na
gminy dodatkowego obowiązku wynikającego
z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, w budżecie zaplanowano
po stronie dochodów i wydatków szacunkową
kwotę 1.650.000 zł. W ramach wydatków
zabezpieczono między innymi opłaty za
odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
środki na obsługę administracyjną systemu.
Całkowity koszt zadania będzie znany po
rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów, ogłoszonego obecnie przez
gminę. Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczenie 40.000 zł na
nabycie nieruchomości do zasobu gminnego.
Najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym
w 2014 roku będzie zakończenie budowy
4 budynków socjalnych w miejscowości
Łęgajny. Ogólna wartość zadania szacowana jest
na kwotę 2.299.675 zł z czego 657.055 zł
pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu
państwa. Na wydatki związane z wypłatą
odszkodowań za bezumowne zajmowanie
lokalu przeznaczono 54.000 zł. Do wyliczenia
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tej kwoty przyjęto zgłoszone w latach wcześniejszych roszczenia odszkodowawcze z tytułu
bezumownego zajmowania lokalu po orzeczonym wyroku eksmisyjnym – dotyczy dwóch
budynków mieszkalnych w Barczewku,
budynku w Kromerowie. Kwota 50.000 zł
zabezpieczona została na rozpoczęcie prac
związanych z budową sieci kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej na
osiedlu domków jednorodzinnych.
4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka
wychowawcza.
W budżecie na 2014 rok na zadania bieżące
związane z oświatą i wychowaniem oraz
edukacyjną opieką wychowawczą planuje się
przeznaczenie 18.176.040,20 zł, co stanowi 43
% ogółu planowanych wydatków bieżących.
Z uwagi na brak informacji o wysokości dotacji
przekazywanej gminie z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania
przedszkolnego planowane wydatki bieżące
dotyczące utrzymania przedszkoli publicznych
w zakresie wynagrodzeń oraz dotacji do
przedszkoli niepublicznych zostały pomniejszone o kwotę przewidywanej do uzyskania
dotacji. Zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie
oświaty kwota dotacji na jedno dziecko wynosi
1.242 zł. Kwoty te będą uruchamiane z rezerw
celowych w trakcie roku budżetowego. Wydatki
te będą zwiększane sukcesywnie w miarę
otrzymywania środków z budżetu państwa. Na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
( bez zadań finansowanych z programu Kapitał
Ludzki ) przeznaczono 10.429.460 zł. Kwota ta
zostanie zwiększona w trakcie roku
budżetowego o ok. 432.000 zł z dotacji
otrzymywanej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Wysokość
wynagrodzeń
pracowników administracji
i obsługi zaplanowano na poszczególne
jednostki na podstawie arkuszy kalkulacyjnych
płac sporządzonych na podstawie wynagrodzeń
za wrzesień 2013 roku z uwzględnieniem
zmiany najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia. Płace nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem skutków podwyżki wynagrodzeń od
1września 2012 roku, bez podwyżki płac w 2014
roku. W naliczonych wynagrodzeniach
uwzględnione zostały przypadające w 2014 roku
nagrody jubileuszowe na kwotę 46.200 zł,
odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli na kwotę
62.978 zł, jak również wynagrodzenia
przebywających na urlopach zdrowotnych 4
nauczycieli – 135.392 zł do dnia 31 sierpnia
2014 roku t.j. za 8 miesięcy.
Przewidywana wysokość subwencji oświatowej
na 2014 rok wynosi 9.009.549 zł i jest niższa
o 141.054 zł od subwencji otrzymanej w roku
2013. Realna kwota subwencji, jest znacznie
niższa z uwagi na mniejszą o 70 osób liczbę
uczniów uczęszczających do szkól na naszym
terenie. Z tego największy spadek ilości uczniów
odnotowano w Gimnazjum Nr 1 w Barczewie –
55 uczniów oraz Szkole Podstawowej w Łęgajnach z filią w Barczewku – 17 uczniów.
W Szkole Podstawowej w Barczewie przybyło
3 uczniów. Z uwagi na sytuację finansową
budżetu gminy zmniejszono propozycje
projektów planów finansowych, złożonych
przez poszczególne placówki oświatowe co
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spowoduje konieczność wprowadzenia oszczędności w wydatkach związanych z bieżącym utrzymaniem poszczególnych placówek
jak również dostosowania projektów organizacyjnych szkół do wysokości przyznanych na
ten cel środków. Planowane nakłady na bieżące
działalność oświatową i edukacyjną zostaną
wykorzystane na:
1) utrzymanie szkół podstawowych
– 8.509.553,20 zł, w tym: - dotacje dla szkół
niepublicznych – 2.266.163 zł; - sport szkolny
– 8.000 zł; - projekty realizowane w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
„Zdolne dzieciaki„ – 158.810,20 zł,
„Akademia wiedzy” – 124.992 zł, „ Z inicjatywy
rodziców” – 28.680 zł;
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych – 176.255 zł
(wydatki pomniejszone o przewidywana do
uzyskania dotacje - 65.000 zł);
3) utrzymanie przedszkoli – 2.872.960 zł
(wydatki pomniejszone o przewidywaną do
uzyskania dotację – 580.000 zł), w tym: - zwrot
środków dla Gminy Olsztyn oraz Gminy
Jeziorany za dzieci w wieku przedszkolnym
będące mieszkańcami naszej gminy, a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie –
304.436 zł; - dotacje dla placówek niepublicznych – 742.537 zł;
4) utrzymanie Gimnazjum – 3.542.595 zł,
w tym: - dotacje dla placówek niepublicznych –
354.874 zł; - sport szkolny – 8.000 zł; - projekty
realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: „Innowacje w naszej szkole„
– 134.054 zł;
5) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół
podstawowych oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych – 946.162,00 zł;
6) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty
i Zdrowia – 617.223,00 zł;
7) dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli – 32.761,00zł;
8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.003.014,00 zł;
9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów
– 135.823 zł;
10) utrzymanie świetlicy w Barczewie
– 236.462,00 zł
11) dofinansowywanie wypłaty stypendium
dla uczniów – 80.000 zł;
12) wycieczki edukacyjne dzieci i młodzieży
w ramach funduszy sołeckich – 14.500 zł;
13) stypendia za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę Barczewo – 4.155
zł;
14) dotacja celowa dla Powiatu Olsztyńskiego
na dofinansowanie Filii Szkoły Muzycznej
– 4.577 zł.
Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo – wychowawcze: 1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie - liczba uczniów – 306, liczba oddziałów – 12; 2)
Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 635, w tym 49 dzieci w oddziałach
przedszkolnych, liczba oddziałów – 27; 3)
Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich –
liczba uczniów – 53, 16 dzieci w oddziale
przedszkolnym, liczba oddziałów –7;
Ciąg dalszy na str. 19
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Informacje
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 763
m2,
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 NIEZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
- Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
1. 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.
2. 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.
3. 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.

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ

2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Michała
Kajki.

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).
KW Nr OL1O/000123450/0.

Działka Nr 48/46, pow.0,1643ha.
KW Nr OL1O/00045285/1
Cena wywoławcza nieruchomości: 62 730,00zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).

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.
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNO –USŁUGOWĄ
1. obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Wojska
Polskiego (przy ,,Biedronce”)
Działka Nr 99/9, pow.1008m2, KW Nr
OL1O/00036381/8
Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział
wynoszący 35/100 części w drodze
wewnętrznej (działka Nr 100/5).
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem
w drodze: 96.000,00zł (w tym podatek VAT).
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
PRZEMYSŁOWO - SKŁADOWĄ
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi wojewódzkiej nr 595 BarczewoJeziorany.
Działka Nr 8/8, pow.0,5004ha.
KW Nr OL1O/0012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości
178.350,00zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
Działka Nr 8/9, pow.0,5005ha.
KW Nr OL1O/0012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości
178.350,00zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
Działka Nr 8/10, pow.1,0003ha.
KW Nr OL1O/0012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości
332.100,00zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
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Przetarg odbędzie się 6 marca 2014 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 28 lutego
2014 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie
w gotówce, nie później niż na 3 dni przed
wyznaczonym terminem zawarcia umowy
notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości oraz przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19,
tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Barczewie:
www.barczewo.bip.net.pl i Monitora
Urzędowego: www.monitorurzedowy.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Barczewskie kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 12

1994.02.03 – w 1993 roku w Barczewie zarejestrowano: 220 urodzin, 81 małżeństw i 121
zgonów, 18 rozwodów. Cztery pary obchodziły
50 lecie pożycia małżeńskiego.
1994.02.04 – w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie otwarto wystawę
rysunku i malarstwa Grzegorza Marzewskiego.
1999.02.07 – w Łęgajnach powstał Komitet
Obrony Rolników z siedzibą w Niedźwiedziu.
1999.02.26 – ukazała się w sprzedaży gazeta
samorządowa „Wiadomości Barczewskie”.
1999.02.27 – w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Barczewie odbył się XVI
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.
2004.02.05 – laureatką IV edycji „Barczewianin
2003 Roku” została Krystyna Szter.
2004.02.05 – w Miejskim Ośrodku Kultury
Sportu i Turystyki w Barczewie, zainaugurowano jubileusz 640-lecia Barczewa.
2004.02.05 – w Miejskim Ośrodku Kultury
Sportu i Turystyki w Barczewie, podpisano Porozumienie Stowarzyszeń „Działajmy Wspólnie
- Działajmy Razem”.
W. Zenderowski
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Informacje
REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA PLAKAT Z OKAZJI 650-Lecia Barczewa
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Regulamin określa warunki udziału
w konkursie na plakat, którego celem jest
promowanie Barczewa.
2.Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.Do konkursu można zgłaszać jedynie
plakaty oryginalne, wcześniej
niepublikowane.
4.Organizatorami konkursu są
Stowarzyszenie „DASZ RADĘ” oraz
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
5.Patronat nad konkursem sprawuje
Burmistrz Barczewa.
§2
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 25 lutego 2014 roku do
28 marca 2014 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
4 kwietnia 2014r.
3. Oceny i wyboru nagrodzonych plakatów
na wystawę pokonkursową, której otwarcie
nastąpi podczas Dni
Barczewa, dokona pięcioosobowa komisja
konkursowa. W skład komisji wejdą – jeden
przedstawiciel
Stowarzyszenia „Dasz Radę”, dwóch
przedstawicieli Centrum Kultury i Promocji
Gminy, jeden
przedstawiciel Rady Miejskiej
w Barczewie, jeden przedstawiciel Urzędu
Miejskiego w Barczewie.
§3
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
1.Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatorów przyzna trzy nagrody
rzeczowe i wyróżnienia w kategorii
profesjonalnej.
2.O przyznaniu nagród oraz o wybraniu
plakatów na wystawę pokonkursową autorzy
zostaną powiadomieni przez Organizatorów
e-mailem lub telefonicznie.
4.Ogłoszenie wyników Konkursu oraz
rozdanie nagród nastąpi podczas Pucharu
Polski Sztuki Walki, który odbędzie się 10
maja 2014r.
§4
WYSTAWA
Organizator przewiduje zorganizowanie
wystawy pokonkursowej, na której znajdzie
się nie więcej niż 30 plakatów
zakwalifikowanych przez Komisję
Konkursową, w tym plakaty nagrodzone.
§5
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU
1.Udział w konkursie mogą brać wyłącznie
osoby fizyczne.
2.Konkurs jest skierowany do osób
pełnoletnich. Liczba plakatów zgłoszona
przez jednego autora jest ograniczona –
każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
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3.Warunkiem udziału w konkursie jest
zgłoszenie i przekazanie plakatu o tematyce
konkursowej oraz oświadczenia autora. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do
Regulaminu.
4.Format plakatu: B 3
5.Na plakacie powinno się znaleźć logo
miasta i logo Cittaslow oraz napis: Barczewo
650 lat (logo miasta i
logo Cittasolw do pobrania w Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz
na stronie internetowej:
www.ckipg.barczewo.pl) i dodatkowo mogą
być też daty: 1364-2014. Treść plakatu
powinna być powiązana z historią miasta,
jego kontekstem kulturowym i artystycznym.
6.Plakat powinien być na odwrocie opisany,
ponadto uczestnik konkursu do każdego
afisza powinien
dołączyć kopertę zawierającą:
1) pisemną informację (oświadczenie
stanowiące zał. 1),
2) dane osobowe: imię, nazwisko, wiek,
adres, e-mail i nr telefonu
7.Plakaty z dopiskiem „Konkurs na plakat”
należy doręczać Organizatorowi pocztą,
kurierem lub osobiście
do 28 marca 2014 roku, na adres Centrum
Kultury i Promocji Gmin ul. Słowackiego 5,
11-010 Barczewo.
§6
PRAWA AUTORSKIE
1.Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko
plakaty wykonane samodzielnie, do których
przysługują im autorskie prawa osobiste oraz
całość autorskich praw majątkowych i prawa
zależne.
2.Uczestnik, jako autor plakatu nie może tym
utworem plastycznym naruszać prawa do
wizerunku ani innych praw osób trzecich, za
co ponosi pełną i wyłączną
odpowiedzialność, także w razie roszczeń do
Organizatora w związku z wykorzystaniem
plakatu w sposób opisany w Regulaminie.
3.Uczestnik konkursu przystępując do
udziału w nim wyraża zgodę na oznaczanie
swojego plakatu imieniem i nazwiskiem oraz
na nieodpłatne wykorzystywanie
i publikowanie przez Organizatora
w materiałach promocyjnych,
w wydawnictwach związanych z Konkursem
i jego tematem oraz na stronie internetowej
Organizatora oraz wykorzystywania
- w związku z Konkursem - jego głosu
i wizerunku.
4.Uczestnik konkursu przystępując do
udziału w nim jednocześnie oświadcza, że
w chwili przyznania mu nagrody
nieodpłatnie przenosi na Organizatora,
a Organizator przyjmuje, własność
oryginalnego egzemplarza tego plakatu wraz
z nośnikiem w formie drukowanej i w formie
elektronicznej na płycie CD/DVD oraz
nieodpłatnie przenosi na Organizatora
autorskie prawa majątkowe do tego plakatu
i prawa zależne do jego opracowań na
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następujących polach eksploatacji:
1)utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu
dowolną techniką, w tym drukarską,
cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,
wprowadzanie do pamięci komputera,
2)publiczne wyświetlanie, odtwarzanie,
udostępnianie egzemplarzy plakatu oraz
nadawanie i reemitowanie, także w sieciach
komputerowych,
3)wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub
najem oryginału albo jego kopii,
4)zamieszczanie w wydawnictwach
drukowanych lub multimedialnych oraz
w dowolnych publikacjach, w tym
w materiałach edukacyjnych,
5)wykorzystanie dla celów upowszechniania
tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych
i reklamowych,
6)prawo do korzystania i zezwalania na
korzystanie z utworów zależnych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Plakaty nienagrodzone i
niezakwalifikowane na wystawę
pokonkursową są przechowywane przez
Organizatora przez 6 miesięcy licząc od daty
zakończenia edycji Konkursu (daty otwarcia
wystawy pokonkursowej) i mogą być w tym
czasie odebrane przez ich autorów. Po
upływie tego okresu plakaty nieodebrane
zostaną zniszczone.
2.Regulamin konkursu wraz z załącznikami
jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz
na jego stronie internetowej pod adresem:
www.ckipg.barczewo.pl
3.Podanie danych osobowych przez
uczestnika konkursu jest dobrowolne. Nie
podanie danych osobowych określonych
w Regulaminie Konkursu uniemożliwia
w nim udział.
4.Uczestnik przystępując do udziału
w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych udostępnionych
Organizatorowi na potrzeby związane
z udziałem w konkursie określone
w Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik ma
prawo wglądu do swoich danych oraz
żądania ich poprawienia.
§8
SEKRETARIAT ORGANIZACYJNY
KONKURSU
Informacji dotyczących konkursu udziela
Alina Urbanek – tel. (89) 51-48-281
Załącznik i regulamin dostępne
w sekretariacie CKiPG w Barczewie,
Biurze Informacji, ul. Mickiewicza 13
oraz na stronie www.ckipg.barczewo.pl
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