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WYDARZENIA
Dożynki Gminne
Tegoroczne Dożynki gminne odbyły
się 8 września w Kronowie. Gospodarzy
zaszczycili swoją obecnością między
innymi: posłanka Beata Bublewicz
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Hala na miarę XXI wieku

Czytaj str.5

O Puchar Warmii
W dniach 25-26 sierpnia 2007r., na
terenie miasta i gminy Barczewo,
zorganizowano trzyetapowy
Ogólnopolski Wyścig
Kolarski o
Puchar Warmii
Czytaj str.7
fot. Zbigniew Kozłowski

Perła Barczewa
„Staw po pogłębieniu i wywiezieniu
namułu ma być perłą miasta i będzie”, tak
powiedział Burmistrz Lech Nitkowski
Czytaj str. 4
fot. Zbigniew Kozłowski

Foto Piotr Mostek

Data 21.09.2007 r. pozostanie jedną z
najważniejszych w historii tworzenia
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie, nie tylko dla uczniów i nauczycieli,
ale również dla wszystkich mieszkańców
gminy. W tym dniu nasza placówka zyskała
nowoczesną halę sportową, dzięki której stała
się szkołą na miarę XXI wieku. Proces
powstawania obiektu udokumentowany został
obiektywem aparatu i odtworzony na dużym
ekranie podczas uroczystości otwarcia. O
powadze tego wydarzenia świadczy również
fakt przybycia licznego grona niezwykłych
gości, pragnących razem z nami uczcić ten
ważny dla nas moment.
Pani Krystyna Szter - Dyrektor Gimnazjum,
rozpoczęła uroczystość witając pierwszego
gospodarza Ziemi Barczewskiej Burmistrza
Pana Lecha Jana Nitkowskiego oraz jego
zastępcę Pana Marka Szter, po czym wspólnie
powitali pozostałych, znakomitych gości,
wśród których znaleźli się między innymi:
posłowie Beata Bublewicz i Tadeusz Plawgo,
senator Ryszard Górecki, Jolanta Gregorczuk Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty,
Mirosław Pampuch - Przewodniczący Rady
Powiatu Olsztyńskiego, Dorota Hermanowicz Dyrektor PPP-P w Olsztynie, wójtowie i
burmistrzowie z powiatu olsztyńskiego,
Burmistrz Hagen Dieter Eickholt,
przedstawiciele poprzedniej kadencji władz
miasta: Elżbieta Wąsowska, Mirosław Kuliś,
Janusz Matłoka, Halina Bronka, obecna

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta
Zacharewicz.
W punkcie kulminacyjnym tego ważnego
dnia, Gospodarz Gminy i Gospodarz
Gimnazjum uroczyście przecięli wstęgę na znak
otwarcia naszej hali sportowej. Po uroczystym
poświęceniu nowej części szkoły przez księży:
Marka Paszkowskiego, Krzysztofa Bumbula i
Andrzeja Wiśniewskiego, głos zabrali nasi
szanowni goście, wręczając na ręce Pani
Dyrektor podarunki.
Po części oficjalnej wszyscy mieli
przyjemność wysłuchać występów chórów:
niemieckiego "Shanty Chor Hagen" i lokalnego
"Moderato", pod kierownictwem Pani Danuty
Nowakowskiej. Chór z Niemiec był również
uprzejmy wziąć udział w konferencji prasowej
przygotowanej przez zespół redakcyjny gazetki
szkolnej. Przyjemnych doznań artystycznych
dostarczył także pokaz zespołu gimnazjalnych
cheerliderek. mUroczyste otwarcie hali
sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie zakończył pierwszy
w jej historii mecz między reprezentacją
oldbojów miasta Olsztyn a reprezentacją miasta
Barczewo, z wynikiem 9:7 dla gości. W
podziękowaniu za przybycie wszyscy
uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni do
zwiedzania całego budynku szkolnego, oraz
tradycyjny poczęstunek - "Smaki Warmii".
Agata Łojewska, Renata Kosin
nauczycielki
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej

Informacje
Wykaz przestępstw popełnionych i ujawnionych w sierpniu 2007 r. Na terenie działania komisariatu policji w Barczewie

BARCZEWO

KRONIKA
POLICYJNA
- 05.08.2007 r. w Radostach gm. Barczewo
- dokonano najścia na prywatną posesję,
zniszczenia drzwi wejściowych do budynku
mieszkalnego, pobicia dwóch domowników.
Napastnicy grozili domownikom
pozbawieniem życia.
Sprawcy, wskazani przez pokrzywdzonych,
w wyniku poszukiwań, zostali zatrzymani
przez policję. Przedstawiono im zarzuty
popełnienia w/w przestępstw. Sprawcy
przyznali się do zarzucanych im czynów.
Sprawę skierowano, za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej Olsztyn Północ w
Olsztynie, do przeprowadzenia postępowania
mediacyjnego. Sprawcami okazali się dwaj
mieszkańcy gminy Barczewo.
- 05.08.2007 r. w Barczewie przy ul.
Północnej,
dwaj mieszkańcy gminy
Barczewo dokonali pobicia pokrzywdzonych.
Pokrzywdzeni podali personalia sprawców
a Policja, w wyniku penetracji terenu i
poszukiwań, zatrzymała jednego sprawcę w
jego mieszkaniu, a drugiego na terenie
Barczewa. Przedstawiono im zarzuty
popełnienia w/w przestępstwa. Sprawcy
przyznali się do popełnienia zarzucanego im
czynu. Zastosowano wobec nich środek
zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
- w nocy z 27 na 28. 08.2007 r., w
Niedźwiedziu, z magazynów Firmy PPUH
„Teleinfo” sp. z o. o., skradziono 100 kg
pszenicy i 33 kg nasion trawy.
W wyniku czynności typowo operacyjnych
ustalono i zatrzymano nieletniego sprawcę,
który przyznał się do popełnienia zarzucanego
mu czynu. Odzyskano utracone mienie.
Sprawę przekazano do Sądu Rodzinnego i
Nieletnich w Olsztynie. Sprawcą okazał się
mieszkaniec Niedźwiedzia.
- 29.08.2007 r. dokonano kradzieży w
sklepie spożywczym „U Danusi” przy ul.
Obrońców Warszawy w Barczewie. Sprawca,

wykorzystując nieuwagę sprzedawczyni, zabrał
20 butelek wina o łącznej wartości 260 zł.
Personalia sprawcy ustalono w wyniku
czynności dochodzeniowo
śledczych.
Dokonano zatrzymania, przedstawiono zarzuty
popełnienia w/w przestępstwa. Sprawca,
którym okazał się mieszkaniec Barczewa,
przyznał się do popełnienia zarzucanego mu
czynu.
- 19.08.2007 r. w Biedowie, po uprzednim
wyłamaniu drzwi wejściowych, dokonano
włamania do budynku mieszkalnego a następnie
przywłaszczono kurtkę skórzaną oraz kosiarkę.
W wyniku czynności operacyjnych ustalono i
zatrzymano sprawcę, przedstawiono zarzuty
popełnienia w/w przestępstwa. Sprawca,
mieszkaniec gm. Barczewo, przyznał się do
zarzucanego mu czynu. Mienie odzyskano.
- 13.08.2007 r., w okolicy cmentarza przy ul.
Kościuszki w Barczewie włamano się do
samochodu marki Fiat 126 p, skąd zabrano
portfel z pieniędzmi i dokumentami.
Policja, w wyniku podjętych działań,
zatrzymała dwóch nieletnich wraz z osobą
dorosłą. Sprawcy przyznali się do popełnienia
zarzucanego im czynu, odzyskano utracone
mienie. Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy
Barczewa i jeden mieszkaniec gminy Purda.
- w dniach od 11 do 13.08.2007 r., w
Zakładzie Poprawczym w Barczewie
dokonano włamania do sekretariatu i gabinetu
dyrektora, a następnie zabrano 3.000 zł.
Na miejscu zdarzenia zabezpieczono odcisk
nawarstwiony spodu obuwia i w wyniku badań
porównawczych
ustalono sprawcę.
Przedstawiono mu zarzut popełnienia w/w
przestępstwa. Sprawca przyznał się do
popełnienia zarzucanego mu czynu. Mienie
odzyskano w całości. Pomimo że sprawca
przebywa w Zakładzie Poprawczym, ukończył
już 17 lat i będzie odpowiadać przed Sądem
Karnym jak dorosły.
- w nocy z 1 na 2.08.2007 r., w miejscowości
Niedźwiedź gm. Barczewo,
po uprzednim
odcięciu alarmu oraz wybiciu szyby, dokonano
włamania do sklepu spożywczego, a następnie
zabrał artykuły spożywcze, tytoniowe, wyroby
alkoholowe oraz pieniądze.
W wyniku czynności operacyjnych ustalono
sprawcę, przedstawiono mu zarzut popełnienia
w/w przestępstwa. Sprawca, mieszkaniec

Niedźwiedzia, przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu czynu. Odzyskano w części
utracone mienie.
- w dniach 26-31.07.2007 r., w Barczewie,
sprawcy, grożąc pobiciem, doprowadzili
pokrzywdzonego do stanu bezbronności a
następnie dokonali kradzieży pieniędzy w
kwocie około 2 zł oraz kluczy do mieszkania,
za pomocą których następnie dokonali
włamania do mieszkania pokrzywdzonego i
kradzieży pieniędzy w kwocie 360 zł.
Sprawcy, dwaj mieszkańcy Barczewa,
wskazani przez pokrzywdzonego, zostali
zatrzymani, przedstawiono im zarzuty
popełnienia w/w czynów i tymczasowo
aresztowano.
- 30.08.2007 r., w autobusie MPK na trasie
Olsztyn - Łęgajny sprawca dokonał wybicia
szyby o wartości 591 zł.
Policja, w wyniku typowania i penetracji
terenu, ustaliła i zatrzymała sprawcę,
przedstawiła mu zarzut popełnienia w/w
przestępstwa. Sprawca, mieszkaniec gminy
Barczewo, przyznał się do zarzucanego mu
czynu.
- 26.08.2007r. w Łęgajnach, sprawcy, po
uprzednim pobiciu, doprowadzili
pokrzywdzonego do stanu bezbronności
następnie dokonali zaboru telefonu
komórkowego wraz z ładowarką o łącznej
wartości 800 zł.
Pokrzywdzony wskazał personalia jednego
sprawcy, natomiast drugi został ustalony po
pseudonimie przez Policję. Dokonano
zatrzymania, przedstawiono mu zarzut
popełnienia w/w przestępstwa. Sprawcy,
mieszkańcy gminy Barczewo, przyznali się
do popełnienia zarzucanego im czynu.
Odzyskano utracone mienie. Wobec
sprawców zastosowano środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania.
Wyk./ opr. sierż. Mariusz Szorc.

Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
kom. Mgr Robert Ostaszewski
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Barczewo - Kybartai,
czyli jak rozwija się nasza współpraca
W lipcu 2007 r., przedstawiciele
Samorządów Barczewa i Kybartai,
podpisali deklarację współpracy
pomiędzy Samorządami, która
realizowana będzie poprzez: zacieśnianie
przyjacielskich kontaktów pomiędzy
społecznościami Gminy Barczewo i
Gminy Kybartai, wspieranie współpracy
gospodarczej, społecznej oraz
kulturalnej. Ma temu służyć realizacja
wspólnych projektów w zakresie
wdrażania nowych technologii, promocja
g o s p o d a r c z a , r o z w ó j M S P,
przeciwdziałanie zjawiskom
wykluczenia społecznego, turystyka,
edukacja, kultura oraz rozwój obszarów
wiejskich. Mamy nadzieję, że wymiana
doświadczeń i informacji w obszarach
obustronnego zainteresowania, w tym
szczególnie w obszarze dwustronnej
współpracy w programach pomocowych
i ubieganiu się o środki Unii Europejskiej,
opracowanie i realizację programu
współpracy, opartego na wspólnych
przedsięwzięciach, już wkrótce
zaowocuje pierwszymi
międzynarodowymi projektami.
Kybartai, to miasto na Litwie,
położone w obwodzie mariampolskim,
16 km od Wyłkowyszek. Zamieszkuje je
ponad sześć tysięcy mieszkańców. Wśród
sławnych osób, które urodziły się w tej
miejscowości, możemy wymienić: Emila
Szymona Młynarskiego - skrzypka,
dyrygenta, kompozytora,
współzałożyciela i dyrektora Filharmonii
Warszawskiej w latach 1901-1905,

fot. Zbigniew Kozłowski

dyrektora artystycznego Opery
Warszawskiej w latach 1919-1929, oraz
Izaaka Lewiatana - malarza-pejzażystę
rosyjskiego, pochodzenia żydowskiego.
Ponieważ już w maju bieżącego roku
dyrektor barczewskiego Centrum
Kultury i dyrektor Centrum Kultury w
Kybartai podpisali wstępną deklarację
współpracy, podczas jednej z imprez,
o rg a n i z o w a n y c h w r a m a c h l a t a
artystycznego i uroczystości 60-lecia
OSP, mogliśmy gościć delegację z Litwy.
W tym właśnie czasie, już w sierpniu,
rozmowami z dyrektorem Centrum
Kultury w Kybartai - panem Sauliusem

fot. Zbigniew Kozłowski

Juozapasem Černevičiusem
rozpoczęliśmy
realizację jednego z
zamierzeń deklaracji, dotyczącego
współpracy kulturalnej między gminą
Barczwo i rejonem Kybartai. Efektem
tych rozmów były koncerty i występy na
barczewskiej starówce, które odbyły się
15 września 2007 r. Mieszkańcy naszego
miasta mogli wówczas obejrzeć występy
zespołów : „ŠKAC“ - zespołu
tanecznego, „ŽEMYNA“ - zespołu
ludowego i Żeńskiego zespołu
wokalnego oraz barczewskiej grupy
N.A.Style i zespołu TRANSkabel.
Pomimo iż jak zwykle, kiedy w
Barczewie są zaplanowane występy,
pogoda nas nie rozpieszczała, na
frekwencję nie musieliśmy narzekać.
Zarówno młodym, jak i tym trochę
starszym widzom, szczególnie przypadły
do gustu występy grupy „ŠKAC“. Co
prawda choreograf zespołu ubolewał nad
tym, iż z powodu pokazów w mieście,
dziewczyny nie mogły przedstawić
bardziej wyszukanych układów
tanecznych, jednak te zaprezentowane w
p e ł n i n a s u s a t y s f a k c j o n o w a ł y.
Jednocześnie, dzięki występom grupy
N.A.Style i zespołu TRANSkabel,
Barczewo również mogło przedstawić
próbkę swoich możliwości.Goście byli
zachwyceni, zarówno naszym miastem,
jak i jego mieszkańcami i już
zapowiedzieli, iż są gotowi do dalszej
współpracy i to nie tylko na gruncie
wymian kulturalnych.
red
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Informacje
Bagrowanie zakończone

Perła miasta
„Staw po pogłębieniu i wywiezieniu namułu
ma być perłą miasta i będzie”, tak powiedział
Burmistrz Lech Nitkowski na pierwszym
spotkaniu uczestników zainteresowanych
bagrowaniem stawu przywięziennego w
Barczewie. Jak rzekł, tak słowa dotrzymał. A jak
perła wygląda każdy już widzi. Rzeczą naszą,
mieszkańców jest dbanie aby jej nie zniszczyć,
by mogła służyć wszystkim przez wiele lat.
Bagrowanie zakończone. O wykonanych
pracach rozmawialiśmy z przedstawicielem
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
Rejonowego Oddziału w Olsztynie Panem
Witoldem Kaszyckim - inspektorem nadzoru.
Pan Kaszycki powiedział nam między innymi :
- My, Rejonowy Oddział Melioracji w
Olsztynie, wykonywujemy inwestycje
melioracyjne dla rolnictwa. Są one finansowane
z budżetu państwa i funduszy unijnych. Zakład
nasz działa na terenie całego województwa,
organizacyjnie podlegamy marszałkowi

Sejmiku. Bagrowanie stawu było naszym
własnym zadaniem inwestycyjnym. Zarząd
nasz zlecił opracowanie dokumentacji, opłacił i
zainwestował 390 tysięcy złotych. Projekt był
już gotowy 2005 roku. Przez dwa lata nie
mogliśmy w drodze przetargu wyłonić
wykonawcy. Ostatecznym wykonawcą został
H-BUD Sopot. Pierwotnie przewidywano

Uroczysta odprawa

Pożegnanie ze sztandarem
W piątek, 31 sierpnia 2007r., w Zakładzie
Karnym w Barczewie miała miejsce
uroczysta odprawa kierownictwa, związana z
pożegnaniem dyrektora mjr Andrzeja
Barkiewicza ze sztandarem jednostki.
Odejście dyrektora związane było z
powołaniem go od 1 września 2007 roku na
stanowisko dyrektora Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie.
Przed aktem pożegnania, obowiązującym
w resortach mundurowych, zastępca
dyrektora ppłk Andrzej Kędzierski nadmienił,
że po raz pierwszy w historii jednostki,
uczestniczą w ceremonii pożegnania się ze
sztandarem przez odchodzącego dyrektora.
Nadmienił również, że będący w posiadaniu
sztandar został ufundowany dla jednostki w
roku 2006 przez społeczność Miasta i Gminy
Barczewo. Dodał, że jest to piękna tradycja,
która zostanie zachowana.
Przy dźwiękach hymnu narodowego,
poczet sztandarowy zaprezentował sztandar, a
dyrektor mjr Andrzej Bartkiewicz, oddając
honor, pożegnał się ze sztandarem. Po
ceremonii zwrócił się, za pośrednictwem
kierowników działów, do całej załogi, aby
pełniona przez nich służba nie odbiegała od
symboliki sztandaru, wyrażającej honor,
wierność i oddanie służbie.
Na koniec, odchodzącemu dyrektorowi, za
dotychczasową współpracę i troskę o byłych
f u n k c j o n a r i u s z y, p o d z i ę k o w a ł
przewodniczący Zarządu Koła Emerytów i
Rencistów SW.
Wcześniej, 29 sierpnia, dyrektor Andrzej
Bartkiewicz oficjalnie pożegnał się z załogą.
Podczas pożegnania było wiele miłych
akcentów, wzruszeń i dobrych wspomnień, bo
przez siedem lat pracy uzbierało się ich wiele.

Same dokonania w infrastrukturze jednostki są
znaczne i widoczne, ponieważ to pierwsze, tak
wymierne inwestycje po wojnie. Z chwilą
objęcia stanowiska dyrektora Zakładu
Karnego w Barczewie, związał się ze
Stowarzyszeniem „Każdemu Dać Szansę”.
Nie zapomniał o byłych funkcjonariuszach
Służby Więziennej. Wyróżnił się nie tylko
pracą społeczną i zaangażowaniem w
integrację barczewskiego środowiska
lokalnego, ale również był za włączaniem się
Zakładu Karnego w życie społeczności miasta
i gminy Barczewo, w kreatywny sposób
zarządzał zakładem oraz otworzył wierzeje
kościoła pw. Dobrego Łotra (św. Dyzma
patron więźniów) dla koncertów
towarzyszących Międzynarodowemu
Festiwalowi Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego. Za to wszystko został
trzykrotnie wyróżniony wpisem do
Honorowej Księgi Dokonań. Mówiono o nim
w „przenośni”, że zburzył mury więzienia i
przełamał dawne stereotypy, przez które, od
okresu stalinowskiego, miasto kojarzono z
więzieniem.

W. Zenderwoski

zebranie z dna stawu 1 metr namułu
organicznego. W czasie trwania prac i
stwierdziliśmy, że jest go o wiele więcej i ma
tendencję do puchnięcia, to znaczy zwiększania
objętości. Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w oparciu o ”Pozwolenie prawo
wodne” wystąpił do starosty olsztyńskiego z
wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie o
zmiany rzędnej dna zbiornika. Dokonaliśmy
dodatkowo
zebrania 1,5 metra namułu
organicznego. Ta ilość zebranego namułu może
być ponownie naniesiona do stawu przez wody
Pisy przez około 30 lat. Z punktu widzenia
melioracji i rolnictwa inwestycja jest
zakończona. Otwierają się możliwości
zagospodarowania tego terenu pod względem
rekreacji i wypoczynku. Na stawie była mała
wysepka. Obecnie, w wyniku prac została
sztucznie powiększona, aż dziesięciokrotnie.
Na razie na tej wysepce jest świeży grunt. Nie
można tam zbudować nic trwałego, do czasu
kiedy nastąpi jego stabilizacja. Rozstawić
można ławeczki, kosze na śmieci, latarnie i
stanowiska dla wędkarzy. Pobocze stawu w
80% jest zagospodarowane, już wschodzi trawa.
Do zagospodarowania pozostał teren przyległy
do ulicy Nowowiejskiego. Zbiornik wodny ma
pojemności 25 tysięcy metrów sześciennych
wody. Na terenie barczewskiej gminy Zarząd
nasz wykonał szereg innych robót. Na rzece
Pisie zostało oczyszczone koryto z namułu i
zatorów od elektrowni barczewskiej do jeziora
Wadąg. Skutkować to będzie obniżeniem
poziomu wody w rzece o 0,5 metra. W związku z
tym wszystkie przybrzeżne łąki w okresie
jesieni i wiosny nie powinny być podtapiane. Od
Zakładu Karnego w górę rzeki Pisy na odległość
1 kilometra wykonaliśmy konserwację
gruntową, na tym odcinku został udrożniony
szlak kajakowy. Prace zakończyliśmy przed
wyznaczonym terminem. Piątego września
można uznać za dzień zakończenie inwestycji,
tj. kiedy została włączona do ruchu elektrownia
i zamknięty został jazz w sposób umożliwiający
przepływ biologiczny wód w rzece. Na
zak o ń czen ie ch ciałb y m p o d zięk o w ać
wszystkim, którzy pomogli nam w czasie
wykonywani tych inwestycji. Wyrażam
pochwałę dla władz gminy za koordynacje i
uzgodnienia, Dziękuję za wzorową współpracę
Panu Andrzejowi Lichockiemu kierownikowi
wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Barczewie.

Jan Franciszek Krakowiak
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Wydarzenia
Nagrody, wyróżnienia, puchary i chleb ze smalcem

Gminne Dożynki w Kronowie

Tegoroczne Dożynki gminne
odbyły się 8 września w Kronowie.
Gospodarzy zaszczycili swoją obecnością
między innymi: posłanka Beata Bublewicz,
wicemarszałek Województwa WarmińskoMazurskiego Urszula Pasławska,
wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego Jan
Maścianica. Przybyli także: radny
powiatowy Jerzy Bujnowski, zastępca
burmistrza Marek Szter, dyrektorzy i
kierownicy jednostek organizacyjnych,
szkół i placówek oświatowych gminy,
prezesi firm, organizacji społecznych i
stowarzyszeń oraz przedstawiciele
jednostek działających na rzecz rolnictwa i
wsi, a także sami producenci rolni.
Uroczystość rozpoczęła się polową mszą
świętą, odprawioną przez księży:
Krzysztofa Bumbula, proboszcza parafii w
Wójtowie i Zbigniewa Stępniaka,
proboszcza parafii w Ramsowie. Wiernie
wspomagał ich ks. Andrzej Wiśniewski,
wikariusz parafii św. Anny w Barczewie,
udzielający sakramentu spowiedzi.
W trakcie mszy poświęcono chleb,
którym starostowie dożynek, małżeństwo
Sylwia i Dariusz Trzeciakiewiczowie,
obdarowali burmistrza Barczewa Lecha
Jana Nitkowskiego oraz pozostałych
uczestników.
Podczas oficjalnej części
uroczystości dożynkowej, wyróżniono i
nagrodzono osoby i jednostki, zasłużone w
produkcji rolnej oraz działające na rzecz
wsi i rolnictwa w 2007 r. Przy wręczaniu
wyróżnień burmistrzowi towarzyszyli:
przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta
Zacharewicz i starostwo dożynek.
Najwyższe wyróżnienie – statuetkę

„Anioła” – Przyjaciela Gminy Barczewo,
otrzymało PPUH „TELEINFO” Spółka z
o.o. w Katowicach Oddział w
Niedźwiedziu, za całokształt działalności
rolniczej w 2007 r.
W poszczególnych kategoriach
dyplomy i puchary otrzymali za:
- całokształt działalności rolniczej:
Ryszard Wagner, Stacja Oceny Odmian
Wrocikowo, Gospodarstwo Ogrodnicze
Łęgajny Spółka z o.o.
- wyniki w produkcji urządzeń do
przetwórstwa rolno-spożywczego:
TEWES-BIS Barczewo
- osiągnięte wyniki w produkcji mleka:
Hubert Buchholz, Ryszard Ćwiek, Jerzy
Gucewicz, Konrad Liedman
- wysokie wyniki w produkcji warzyw i
owoców: Joanna i Jarosław Chiliccy, Lidia
i Tadeusz Ćwiek
- wyniki w zakresie agroturystyki:
Danuta i Mirosław Olejnik, Jolanta,
Ewelina i Bogdan Storoniańscy
- wysokie wyniki w hodowli kóz: Helena
Wróblewska
- wyniki w hodowli koni i popularyzacji
jeździectwa: Lucyna i Andrzej Ciesielscy
- całokształt działalności na rzecz
rozwoju wsi i rolnictwa: MBS w Giżycku
Oddział w Barczewie, „POLMLEK”
Olsztyn Spółka z o.o., S.M. „MLEKPOL”
Grajewo
Dyplomami za całokształt pracy
społecznej na rzecz wsi nagrodzono:
Małgorzatę Bałusz, Stanisława
Białoszewskiego, Mariusza
Hiszpańskiego, Helenę Narkun,
Wa l d e m a r a S o ł k i e w i c z a , P i o t r a
Żarczyńskiego.

Podziękowania za wspieranie
rozwoju kolarstwa otrzymał, z rąk prezesa
Klubu Kolarskiego Andrzeja Plewy, prezes
Spółki Tewes-Bis Janusz Skowroński.
Rozstrzygnięto konkurs
plastyczny pod hasłem „O czym szumią
kłosy zbóż?”, którego uczestnikami były
dzieci, biorące udział w wakacyjnych
zajęciach „Letniego Klubu Sukcesu i
Radości”. Wygrał plakat wykonany przez
Filię Biblioteki w Ramsowie. Wybrano też,
spośród 9 pięknych, 4 najpiękniejsze
wieńce dożynkowe. I miejsce i nagrodę
2000 PLN zdobyło sołectwo Kronowo.
Twórcami dzieła jest rodzina państwa Zofii
i Edwarda Styga (córki Mariola, Ania,
Bogusia i zięciowie). Nagrody pieniężne,
w kwocie 500 PLN, powędrowały do
sołectwa Ramsowo (II miejsce),
Ramsówko (III miejsce), Niedźwiedź (IV
miejsce). Lśniły w promieniach słońca
puchary, lśniły w oczach uhonorowanych
wyróżnieniami iskry radości i łzy
wzruszenia z osiągniętego sukcesu.
Wręczenie nagród zakończyło
część oficjalną. Wszyscy mogli oddać się
od tej chwili rozkoszy spożywania
domowych wyrobów, ze smalcem w roli
głównej. Smakosze piękna artystycznego
zaspokajali swoje gusta, biorąc udział w
aukcji obrazów lub kupując wyroby
rękodzieła artystycznego, czekające na
stoiskach.
Zwyczajem bowiem stało się
organizowanie przez sołectwa własnych,
promujących je, stoisk. Miłośnicy loterii
fantowej uszczuplali portfele, wykupując
losy. Od godziny 16.00 trwał blok
konkursów, prowadzonych przez Mariolę
Chwietczuk i Annę Rok, przeplatany
muzyką serwowaną przez D.J.BEER-a
Adama Świdzieniewskiego, a od godziny
19.00 rozpoczęły się koncerty muzyczne.
Najpierw wystąpił młodzieżowy zespół
N.A.Style, gwiazda wieczoru, prowadzony
przez dyrektora CKiPG w Barczewie
Mariolę Łukowską. Następnie bawił
wszystkich, w dyskotekowym stylu, zespół
T A K T
z
O s t r ó d y .
Przygotowanie tak ważnej
imprezy było dużym wyzwaniem, zarówno
dla młodego sołtysa, jak i rady sołeckiej,
jednak dzięki zaangażowaniu,
wytrwałości, dobrej współpracy ze
współorganizatorem, którym było CKiPG,
wyrozumiałości burmistrza i ludzkiej
ż y c z l i w o ś c i u d ź w i g n ę l i c i ę ż a r,
spoczywającego na nich, jako
organizatorach, obowiązku. Gratulujemy.
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Historia
Karty historii

Szkoły w przedwojennym Barczewie
Historia nauczania szkolnego w naszym
mieście na przestrzeni ostatnich wieków
jest podobna do innych miast położonych
na Warmii i równie ciekawa. Pierwsze
wzmianki o szkole, do której uczęszczało
40 uczniów i której nauczyciela opłacało
miasto, pochodzą już z 1565 roku. Szkoła
przy farze była prywatna i jednoklasowa.
Do zaborów, szkoły miały charakter
wyłącznie polski. W roku 1887
odnotowano, że w parafii wartemborskiej
było 9 szkół katolickich. Natomiast w
mieście znajdowały się dwie szkoły
katolickie - męska i żeńska oraz jedna
ewangelicka. Każda z nich miała swego
rektora. Pierwsza, katolicka dla chłopców,
powstała w roku 1821 i mieściła się w
zaadoptowanym budynku dzisiejszej
plebanii kościoła św. Anny przy ul.
Nowowiejskiego. Na początku nauczało w
niej trzech nauczycieli i jedna
nauczycielka. Do tej szkoły, zwanej
wówczas Katholische Volksknabenschule
(Elementarschule), poszedł, w roku 1883,
mały Feliks Nowowiejski. W tym czasie
była to szkoła pięcioklasowa i jak mówią
kroniki uczęszczać do niej mieli chłopcy w
wieku od sześciu do szesnastu lat. Grono
nauczycielskie liczyło pięć osób, a w
szkole obowiązywał język niemiecki.
Kolejną szkołą w tym okresie była szkoła
ewangelicka. Mieściła się przy ulicy
Nowowiejskiego, w najmniej
uszkodzonym po pożarze skrzydle
dawnego zamku biskupiego, którego
adaptacja przypadła na lata 1821-1826.
Budynek posiadał dwa oddzielne wejścia,
dla dziewcząt i chłopców. Uczęszczało do
niej 88 uczniów i nauczało dwóch
nauczycieli. Pierwszym dyrektorem, od
roku 1826 do 1862, był pastor Michael
Arndt. Natomiast szkoła katolicka dla
dziewcząt założona została w roku 1856 i
od początku mieściła się przy dzisiejszej
ulicy Armii Krajowej. Jej prowadzenie
powierzono siostrom zakonnym ze
zgromadzenia sióstr z Wormditt (Orneta).
Nad wejściem do szkoły, w małej niszy,
umieszczono figurkę świętej Katarzyny
patronki szkoły. Kroniki odnotowały, że w
roku 1901 jubileusz 25-lecia
nauczycielskiego urzędowania w tej szkole
miały panny Łukowska i Grabe. W tym
samym roku szkoła otrzymała statut szkoły
katolickiej dla dziewcząt i miała jednego
nauczyciela oraz cztery nauczycielki. W
roku 1873 wycofano ze wszystkich szkół
język polski.
W 1910 roku mieszkańcy dawnego
Barczewa uzyskali zezwolenie na
zorganizowanie w mieście prywatnej
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szkoły z programem klas wyższych. Była
to średnia szkoła męska i żeńska. W roku
1914 miasto wzięło w posiadanie prywatne
szkoły, które w tym samym roku uzyskały
status miejski i w roku następnym
rozpoczęto ich rozbudowę. Szkoła męska
miała sześć klas i charakter
humanistycznego gimnazjum, zaś żeńska,
również sześcioklasowa, charakter
licealny. Był jeden dyrektor. Ponieważ
liczba uczniów obu szkół wzrosła do 192 i
nie mieścili się oni w dwóch starych
prywatnych budynkach, poza tym nie było
boiska, postanowiono wybudować nową
szkołę. W roku 1922 miejscy radni podjęli
uchwałę o budowie, przy dzisiejszej ulicy
Wojska Polskiego, dwóch budynków
szkolnych po obu stronach stojącej już Hali
Miejskiej. Budowa, jak na ówczesne czasy,
była imponująca. Podczas uroczystości w
roku 1924, burmistrz dr Henryk Fligg,
przekazał do użytku pierwszy szkolny
budynek, posiadający 12 klas. Do roku
1936 mieściło się w nim gimnazjum
humanistyczne i mieszkanie woźnego. W
roku 1936 władze zmieniły jego status z
gimnazjum na szkołę średnią.
W wybudowanym w roku 1926, drugim
szkolnym budynku, z którego korzystało
448 uczniów, mieściła się szkoła
powszechna. Było 12 klas sześć dla
dziewcząt i sześć dla chłopców, z
oddzielnym wejściem dla dziewcząt i
chłopców oraz z oddzielnym podwórzem.
Z początku w budynku tym mieściło się
mieszkanie rektora i drugiego woźnego
oraz Miejska Szkoła Zawodowa z klasą
handlową (gospodarczą) i klasą
rzemieślniczą. Po roku 1934 odbywały się
w niej zajęcia w 11 kierunkach
zawodowych, a nauczali ci sami
nauczyciele, co w szkole powszechnej.
Nawet kierownikiem był ten sam rektor.
Klasa handlowa liczyła 24 uczniów, a
rzemieślnicze - 64 uczniów.
Kolejnym oddanym budynkiem była
mała willa - mieszkanie rektora szkoły. W
roku oddania pierwszego budynku
szkolnego, na trzy i pół morgowej
powierzchni za Halą Miejską urządzono
plac sportowy (dzisiejsze boisko szkolne).
Szkoła przy ulicy Wojska Polskiego, od
strony wyznaniowej, była szkołą mieszaną.
W 1927 roku 80 % stanowili katolicy, 16 %
ewangelicy i 4 % wyznawcy religii
żydowskiej. Zajęcia w obu budynkach
szkolnych trwały do 19 stycznia 1945 roku.
Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium

Wrzesień

1. IX. 1722 - administratorem parafii
w Ramsowie został ks. Piotr Franciszek
Bartsch.
1. IX. 1947 - kierownikiem Szkoły
Podstawowej w Wipsowie został
Bernard Szulc.
1. IX. 1952 - naczelnikiem Więzienia
w Barczewie został kpt. Michał
Szulimowski
9. IX. 1997 - w sądzie zarejestrowany
został Warmiński Związek Gmin, w
którego skład weszły gminy: Stawiguda,
Gietrzwałd, Barczewo, Dywity,
Jonkowo, Purda.
12. IX. 1772 - Warmia przeszła pod
panowanie Prus.
12. IX. 1912 - drukarz z Wartemborka,
Leon Zieliński, otrzymał od izby
rzemieślniczej w Królewcu brązowy
medal za 13 lat pracy w drukarni pana
Ehrnigkeita. Medal wręczał mu
burmistrz pan Kwaśniewski.
13. IX. 1973 - zmarła Helena
Zwolińska, jeden z pierwszych
nauczycieli w powojennej historii
Szkoły Podstawowej w Barczewie.
17. IX. 1947 - Instytut Mazurski w
Olsztynie ogłosił konkurs na „Pamiętnik
życiorys Polaka w Prusach
Wschodnich”.
17. IX. 1997 - w Muzeum Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie otwarto
wystawę malarstwa i grafiki Hieronima
Skurpskiego.
18. IX. 1979 - w Szczecinie zmarł
Kazimierz Kowalewski - burmistrz
Barczewa (1945-1948).
19. VIII. 1407 - w opisie terenów
obecnej gminy Purda znalazła się
pierwsza wzmianka o Giławach (dawny
dekanat wartemborski).
23. IX. 1997 - w barczewskim
więzieniu ukazał się, redagowany przez
osadzonych, pierwszy numer gazety
„Aby Do Wokandy”.
26. IX. 1836 zmarł biskup
warmiński Józef von Hohenzollern.
26. IX. 1912 - w wartemborskiej
ewangelickiej szkole odbyła się
konferencja obwodowa nauczycieli, pod
przewodnictwem inspektora
powiatowego pana Fulsta.
28. IX. 1912 - zmarł Carl von der
Groeben, były właściciel Marun, znany
w Prusach z pro polskich postaw.
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Sport
O Puchar Warmii

Ogólnopolski Wyścig Kolarski
W dniach 25-26 sierpnia 2007r., na
terenie miasta i gminy Barczewo,
zorganizowano trzyetapowy Ogólnopolski
Wyścig Kolarski o Puchar Warmii, który
uroczyście został otwarty przez burmistrza
Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego.
Podczas pierwszego dnia zawodów
rywalizowano na jedenastokilometrowej
trasie Barczewo-Prejłowo, drugiego dniaw wyścigu ze startu wspólnego - na
okrężnej trasie Barczewo-Gadyskrzyżowanie Słupy/RóżnowoBarczewko, trzeci etap jazda dwójkami
rozegrany był na rundzie drugiego etapu.
Start i meta znajdowały się w centrum
Barczewa, przy ratuszu.
W wyścigu uczestniczyło 120
zawodników z 20 klubów, w kategoriach
kobiet i mężczyzn.
Wśród kobiet jazdę na czas oraz wyścig
ze startu wspólnego (55km) wygrała,
reprezentantka Polski mieszkająca w
Barczewie, Małgorzata Jasińska.
Natomiast w rywalizacji mężczyzn
najlepszym na czas i ze startu wspólnego
(88 km) był Paweł Czapla z Olimpijczyka
Morąg. Ze startu wspólnego oraz parami
(mając za partnera swego kolegę
klubowego, Karola Krawcewicza) wygrał
Michał Michciński z Parafialnego
Ludowego Uczniowskiego Klubu
sportowego w Kozłowie.
Jedną z najmłodszych i najdrobniejszych

fot. Zbigniew Kozłowski

Andrzej Plewa

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie
uczestniczek imprezy była, mieszkająca w
Rzecku uczennica VI klasy, Ola Stańczyk.
Podczas trzydniowego wyścigu trasę
zabezpieczali funkcjonariusze policji oraz
straży pożarnej i straży miejskiej.
Miejsca startu i mety były udekorowane
elementami reklamowymi sponsorów, w
postaci banerów, balonów i bramy.
Sponsorami zawodów byli: Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, WarmińskoMazurska Federacja Sportu,
Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS,
Z w i ą z e k G m i n Wa r m i ń s k o Mazurskich, Urząd Miejski w
Barczewie, Zakłady Mięsne Potorscy,
f i r m a J u m a r, T S B B a r c z e w o ,
Ubezpieczenia Olsztyn, Sklep Jadwiga
Ulążka.
Wyścig odbył się dzięki dużemu
nakładowi pracy pracowników Centrum

Duma Gimnazjum nr 1 w Barczewie im. Ziemi Warmińskiej

Kolarstwo to nasza pasja

Mateusz Tabaka z klasy 3d, Piotr
Reinert - 1a, Piotr Skrzeszewski - 1e,
Paweł Skrzeszewski - 3e, zajęli grupowo
3 miejsce w turnieju kolarskim “Mini
Tour de Pologne”. Wyścig odbył się
10.09.2007 r. w Olsztynie i był jednym z
ważniejszych w mijającym sezonie.
Jednak to tylko jedno z wielu osiągnięć
reprezentantów naszego miasta.
Wcześniej - w zawodach wojewódzkich i
powiatowych - zajmowali indywidualnie

Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
oraz Działaczy LUKK „Krokus-Mazur”
Barczewo.
Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem kibiców, a nagrody i
puchary zostały wręczone przez władze
samorządowe miasta Barczewo.

1,2 i 3 miejsce. Piotr Skrzeszewski i
Mateusz Tabaka otrzymali nagrody
rzeczowe za zajęcie pierwszego miejsca.
Trenerem gimnazjalistów jest już od 3 lat
pan Janusz Jasiński, jeżdżą w zespole
Krokus - TSB Barczewo. Treningi
odbywają się codziennie i trwają około 4
godzin, ale gimnazjaliści się tym nie
martwią, ponieważ jest to ich pasja, a przy
okazji można otrzymać ciekawe nagrody
indywidualne. W zespole trenują również
d z i e w c z y n y .
Co chłopcy myślą o samym konkursie?
- Jesteśmy dumni ze swoich osiągnięć,
kolarstwo to nasza pasja.
- Czujemy się dobrze, jesteśmy
szczęśliwi, że mogliśmy reprezentować
nasze gimnazjum.
Olga Horba
Monika Parafiniuk
Redakcja gazetki „Bez Nazwy”

JESTEŚMY
MISTRZAMI !

Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Lamkowie, jako Szkoła Promująca
Zdrowie (Certyfikat nadany przez
Kuratora Oświaty w Olsztynie), bierze
udział w różnorodnych imprezach
sportowych, organizowanych w naszym
województwie.
10 września 2007 r. uczniowie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Lamkowie:
Krystian Kowalski, Daniel Kostrzewa,
Klaudia Cygan, Piotr Wiszniewski,
uczestniczyli w „Mini Tour de Pologne”,
zajmując I miejsce w wyścigu szkół
podstawowych.
Uczniowie przygotowywali się do
wyścigu podczas zajęć SKS i Ogniska
Opiekuńczo-Wychowawczego, pod
kierunkiem naszego brązowego medalisty
na Mistrzostwach Europy w kolarstwie
torowym i wielokrotnego mistrza Polski w
kolarstwie szosowym i torowym
Szymona Kurdynowskiego.
Reprezentanci naszej szkoły otrzymali
dyplomy i pamiątkowe koszulki,
natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Lamkowie otrzymał 5 tysięcy złotych na
dofinansowanie zajęć pozaszkolnych,
których głównym celem jest dalszy rozwój
dzieci.
Społeczność szkolna pragnie złożyć
serdeczne podziękowania panu Januszowi
Jasińskiemu, który udostępnił
uczestnikom sprzęt sportowy i zawsze
służy nam szczerą pomocą.
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Społeczeństwo

Na Felka oko

Listy mieszkańców

W Barczewie przy ulicy Kajki
robotnicy pewnej firmy z Ostródy od 11
do 14 września zgodnie z posiadanym
projektem kopali głębokie wykopy, aby
odnaleźć główną rurę wodociągową
zakopaną przed laty w pasie
przydrożnym. Konia z rzędem temu, kto
by im wskazał gdzie owa rura jest
położona. Według projektu miała być
zlokalizowana
bliżej jezdni. W
rzeczywistości położona jest kilka
metrów dalej od miejsca oznaczonego na
mapie tj. około 10 metrów. Lepszym
„dokumentem” okazała się ludzka
pamięć mieszkańców ulicy, którzy
poproszeni o radę przez robotników
bezbłędnie wskazali poszukiwaną rurę.
Autorami mapy są projektanci : technik
oraz pani mgr inż. W opisie zawarli
informację, że jest to rura cementowoazbestowa posadowiona tuż obok
instalacji sanitarno ściekowej, co jest
nieprawdą. Patrząc na mapę odnosi się
wrażenie, że jest to bubel, wykonany na
kolanie. Bo jak inaczej można nazwać
dokument mapę projektu na którym

kreśli się linie oznaczające trasę wodociąg
kilka metrów
dalej niż ona leży w
rzeczywistości. Jak można podać
informację, że jest to rura azbestowa gdy
takiej w ogóle nie ma, tym bardziej, że
zostały one wycofane z produkcji 40 lat
temu. Jest zaś tam rura z p.c.w. o średnicy
10cm położona pod główna rurą
sanitarno-ściekową pełniąca rolę
kanalizacji ciśnieniowej.
Jeżeli
projektanci wykonali swoją usługę
rzetelnie zgodnie z danymi zawartymi w
zleceniu to można domniemać, że to nasi
urzędnicy podali im fałszywą informację.
Można postawić pytanie po co gminie
potrzebna jest dokumentacja, jeżeli w tym
konkretnym przypadku
podłączenie
przyłącza odbyło się na „Felka oko”. Kto
zapłaci wykonawcy za stracony czas w
poszukiwaniu właściwej rury? Dlaczego
swoją niefrasobliwością i nierzetelnością
przysparzają darmowej pracy innym?
Zniszczona została zieleń i młode drzewa,
p o s a d z o n e j a k o s t re f a o c h ro n n a
przepompowni. Jak można poważnie
traktować dokumenty, w których dane

podstawowe wzięte są z sufitu? Projekt
ten przeszedł całą procedurę uzgodnień i
zatwierdzeń. Poprzez analogię można
domniemać, że pozostałe wyliczenia i
przeliczenia dokumentacji są
nierzetelne.
Inna sprawa z niedalekiej przeszłości.
Przepompownia została „oddana” do
użytku jesienią 2006roku. Podłączono
prowizorycznie dopływ prądu. Tysiące
złotych wrzucono w błoto. Miała to być
sztandarowa inwestycja byłych władz,
kiełbasa wyborcza przed zbliżającymi się
wyborami samorządowymi. Latem tego
roku podłączono na stałe dopływ prądu z
innego ujęcia. Prowizorycznego
podłączenia nie rozebrano. Skrzynka
elektryczna
czeka na nowe
przeznaczenie, rozciągnięte przewody
elektryczne dalej wiszą na drzewach,
szpecą krajobraz i źle świadczą o naszej
gospodarności. Z tego artykułu wynika
przekonanie, że najtrwalsze są u nas
prowizorki, w myśleniu i działaniu.

Z żałobnej karty
W piątek, 21 września 2007 roku, na
cmentarzu Komunalnym w Barczewie,
pożegnaliśmy
Śp. CZESŁAWA KOTARSKIEGO
niestrudzonego działacza
samorządowego i społecznika.
Urodził się 21 czerwca 1929 roku we
wsi Doliny na Wołyniu, w rodzinie
Wacława i Marceliny Karczewskiej. W
czasie okupacji mieszkał w
Rożyszczach. W roku 1945 jako
osadnik wraz z rodzicami zamieszkał
we wsi Gortatów koło Łodzi. W roku
1953 zamieszkał w
Sapunach i
pracował w Powiatowej Radzie
Narodowej z siedzibą w Barczewie.
Ponadto w latach 1954-1959 był
radnym Gminnej Rady Narodowej w
Klebarku Wielkim. W roku 1961 na
stałe zamieszkał w Barczewie, gdzie do
1990 roku pracował jako kierownik
magazynu w miejscowej Hurtowni
Wojewódzkiego Związku Gminnych
Spółdzielni „S.Ch”. W latach 19691974 był przewodniczącym Gminnego
Komitetu Blokowego w Barczewie i
przyczynił się do zdobycia I miejsce w
konkursie „Mistrz Gospodarności”. W
latach 1964-1972 pełnił funkcje

8

radnego Miejskiej
Rady Narodowej w
Barczewie, a w
latach 1974-1978 był
radnym Powiatowej
Rady Narodowej w
Olsztynie. W latach
1949-1989 członek
Zjednoczonego
Stronnictwa
Ludowego. Były
Kombatant Związku
Osób Represjonowanych. W Izraelu,
28 czerwca 1988
roku, otrzymał
Dyplom Honorowy i
Medal Sprawiedliwych wśród
Narodów Świata.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem
Zasługi. Zmarł 18
września 2007 roku
w Barczewie.
W. Zenderowski

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 9 ( 176) Wrzesień 2007

Nazwiska do wiadomości redakcji

Informacje
Festyn w Bartołtach Wielkich

Wspólnymi siłami
Dnia 25 sierpnia 2007 r., na terenie przy
kościele św. Jakuba w Bartołtach Wielkich,
odbył się festyn strażacki. Został
zorganizowany przez OSP i Radę Sołecką,
Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Bartołtach Wielkich, dzięki wsparciu
pracowników z MOKSiT w Barczewie.
Festyn rozpoczęto mszą świętą, którą w
intencji strażaków, poprowadził ks.
Proboszcz Paweł Stanisław Ostrowski.
Po uroczystej inauguracji, odbyła się
huczna zabawa i tańce. Kiełbaski,
swojskiej roboty smalec, ciasta, loteria
fantowa, jazda na kucach, przejażdżki
bryczką oraz quadem, to główne atrakcje
naszego festynu. Przeciąganie żuka
strażackiego, bieg z motopompą, ważącą
około 200 kg, zakładanie na czas stroju
strażaka przez panie i rzut butem
strażackim, były konkurencjami bardzo
zabawnymi. Sporo śmiechu wywoływało
obieranie ziemniaków na czas przez
panów, picie piwa przez słomkę, również
na czas, siłowanie się na rękę przez kobiety,
tańce z partnerkami na rękach i
przyczepionymi balonikami do kostek u
nóg.
Podczas przerwy między konkursami
odbył się koncert flecistek z Warszawskiej
Filharmonii. Wystąpiły panie Agnieszka

Prosowska-Iwicka i Elżbieta TurczyńskaDrobnik. Następnie miał miejsce koncert
zespołu muzycznego „ INWERT ” z
Biskupca.
Wspaniała pogoda dopisała, dlatego
goście oraz mieszkańcy chętnie przybyli na
nasz festyn. Zabawa trwała do późnych

godzin wieczornych.
Organizatorzy festynu bardzo dziękują
wszystkim sponsorom, dzięki którym
odbył się festyn.
Rada Sołecka i OSP

Autokarem z „Warmii” nie tylko do Pragi
6 września bieżącego roku, emeryci i
renciści SW przy Zakładzie Karnym w
Barczewie, wybrali się na kilkudniową
wycieczkę do Pragi. Zważywszy, że
odległość do celu była daleka, a na
trasie wiele ciekawych miejsc,
godnych zwiedzania, trasę
wycieczki ułożono tak, aby nie
ominąć tego, co interesujące.
Pierwszym miejscem, było
jedno z najstarszych miast w
Polsce - Płock. Tam, na Wzgórzu
Tumskim, zwiedziliśmy Bazylikę
Katedralną i resztki dawnych
fortyfikacji zamkowych,
znajdujących się na cyplu skarpy
wiślanej. Następnie
przyjechaliśmy do Kudowy Zdrój,
a wieczorem spacerowaliśmy po
Parku Zdrojowym.
Drugiego dnia zwiedziliśmy
unikatowe dzieło kultury
religijnej, zwane Kaplicą Czaszek
w Czermnej. Dalej, Góry Stołowe, a
następnie wjechaliśmy na
Błękitne Skały i przeszliśmy skalny

labirynt. Potem zwiedziliśmy Wambierzyce
z Kalwarią i Sanktuarium Matki Bożej oraz
Bazylikę z cudownym obrazem i unikatową,
ruchomą szopką. Obejrzeliśmy również

kopalnię złota w Złotym Stoku, sztolnie i
podziemny wodospad. W drodze powrotnej
Kłodzko i Kotlinę Kłodzko. Mieliśmy także
zorganizowany „wypad” na czeską stronę i

dopiero wieczorem przyjazd do Kudowy
Zdrój, gdzie na koniec dnia zaplanowano
spotkanie przy ognisku.
Trzeciego dnia, we wczesnych
godzinach rannych, pojechaliśmy
do Pragi, gdzie zwiedziliśmy
Wzgórze Hradczańskie,
spacerowaliśmy po Moście
Karola, zwiedziliśmy Rynek
Staromiejski i Václavské náměstí
oraz spacerowaliśmy po Starym
Mieście. Na koniec, po zachodzie
słońca, obejrzeliśmy spektakl
fontann i wróciliśmy do Kudowy
Zdrój.
Czwartego dnia pojechaliśmy
do Wrocławia, gdzie obejrzeliśmy
Panoramę Racławicką,
spacerowaliśmy po uliczkach
Ostrowia Tumskiego, byliśmy na
placu katedralnym i Rynku
Głównym. Stamtąd, już z bagażem
pełnym wrażeniem, nocą
wróciliśmy do Barczewa.
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Informacje
OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 września 2007 roku
Na podstawie art. 137 ust. 3 i art. 192 ust.5 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1)Państwowa Komisja Wyborcza
podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

WYCIĄG
Okręg wyborczy nr 35 do Sejmu i okręg wyborczy nr 34 do Senatu obejmują ten sam obszar stanowiący część
województwa warmińsko-mazurskiego. W okręgu wyborczym nr 35 do Sejmu wybieranych będzie 10 posłów, w okręgu
wyborczym nr 34 do Senatu wybieranych będzie 2 senatorów.
W skład każdego z tych okręgów wyborczych wchodzą powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki,
olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski
oraz miasto na prawach powiatu: Olsztyn.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Olsztynie przy al. M. J Piłsudskiego 7/9.
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Ferdynand Rymarz
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 roku Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 roku Nr 14,
poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 roku
Nr 25, poz. 219, z 2005 roku Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 września 2007 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 98 ust. 5 w związku z art.. 98 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28,
poz. 319 i z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.1), w związku z uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. w sprawie skrócenia kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi się, co
następuje:
§1
Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 21 października 2007 r.
§3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do
niniejszego postanowienia.
§4
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Lech Kaczyński
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 74, poz. 786 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr
113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr
140, poz. 1173, z 2006 r., Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz.766.
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Informacje
KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

Data wykonania
czynności wyborczych
do dnia 16 września 2007 r.

do dnia 21 września 2007 r.

Treść czynności
- zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:
- przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów lub kandydatów
na senatorów,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o
utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,
- powołanie okręgowych komisji wyborczych
- podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
- zgłaszanie przez pełnomocników wyborczych kandydatów do składów obwodowych komisji
wyborczych

do dnia 26 września 2007 r.
do godz. 24.00

- zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu
zarejestrowania

do dnia 30 września 2007 r.

- powołanie przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji
wyborczych,
- podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

od dnia 30 września 2007 r.
do dnia 7 października 2007 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz
pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających
ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w
obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek
skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o
dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 6 października 2007 r.
do dnia 19 października 2007 r.
do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców
radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 7 października 2007 r.

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

do dnia 11 października 2007 r.

- składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub
wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców,
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w
wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego
zamieszkania,
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o
zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów oraz o zarejestrowanych
kandydatach na senatorów

do dnia 16 października 2007 r.

składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych
organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o
korzystaniu ich okręgowych list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w
art. 133 ust. 1 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej,
zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,
zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu
wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 19 października 2007 r.
o godz. 24.00
w dniu 21 października 2007 r.
godz. 6.00-20.00

- zakończenie kampanii wyborczej

- głosowanie
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Przetargi
BURMISTRZ MIASTA BARCZEWA
ogłasza
I publiczny ustny
przetarg
ograniczony na dzierżawę części
nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 301/108, położonej w
obrębie Łęgajny, gmina Barczewo, na
której zlokalizowane są urządzenia
telekomunikacyjne.
Przetarg
ograniczony jest
do właścicieli
urządzeń telekomunikacyjnych
znajdujących się na gruncie.
Przedmiotem
przetargu
jest
nieruchomość określona w wykazie z
dnia
27-02-2007r. podanym do
publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE
O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 301/108 o pow. 100m2,
sklasyfikowanej jako użytek RV
cena wywoławcza - 48,00 zł (liczona
0,48 zł za 1m2 gruntu w stosunku
miesięcznym)
wysokość wadium
- 4,80 zł
/słownie: cztery złote 80/100/
postąpienie
- 0,48 zł / słownie:
czterdzieści osiem groszy/
Z uwagi na to, że na gruncie istnieją
urządzenia telekomunikacyjne, przetarg
jest ograniczony do podmiotów będących

ich właścicielami.
Przetarg
na
dzierżawę w/w nieruchomości odbędzie
się
dnia
24 października
2007r.
o godz. 13.30, w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy
1 ( pokój nr 19).
Podmioty będące właścicielami
urządzeń telekomunikacyjnych,
zlokalizowanych na działce, będącej
przedmiotem przetargu, zamierzające
uczestniczyć w przetargu, powinny w
terminie siedmiu dni przed wyznaczonym
terminem przetargu, tj. do dnia 17
października 2007 r., w pokoju nr 20 tut.
Urzędu, złożyć dowody potwierdzające
prawo własności urządzeń
telekomunikacyjnych zlokalizowanych na
działce będącej przedmiotem przetargu. Do
czynszu dzierżawnego, osiągniętego w
przetargu, doliczony zostanie podatek VAT
w stawce obowiązującej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium na
rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w
G i ż y c k u
O / B a r c z e w o
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona,
gdy do dnia 18 października 2007 r.
dokonana wpłata będzie znajdowała się na
wskazanym wyżej koncie. Dowód

wniesienia
wadium
przez
uczestnika
przetargu
podlega
przedłożeniu
komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygra, zalicza
się na poczet pierwszej opłaty z tytułu
dzierżawy
gruntów i nie podlega
zwrotowi.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta
na okres 3 lat. Burmistrz Barczewa
zastrzega sobie prawo odwołania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać
w Wydziale
Gospodarki
Nieruchomościami
i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego, pokój nr 20, tel.
(089) 514-84-39 wew. 21 oraz na
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.bip.barczewo.pl.
Niniejsze ogłoszenie podlega
wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, tj. od
dnia 24 września 2007 r. do dnia 23
października
2007 r.
w Urzędzie
Miejskim
w Barczewie, w sołectwie
Łęgajny oraz na stronie internetowej
www.bip.barczewo.pl.
Barczewo, dnia 17-09-2007 r.

BURMISTRZ MIASTA BARCZEWA
ogłasza
I publiczny
ustny
przetarg
nieograniczony na dzierżawę części
nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym jako 36/3, położonej w
obrębie nr 2 miasta Barczewo, przy
ulicy Prostej, przeznaczonej na
prowadzenie działalności gospodarczej
(usługi).
Przedmiotem
przetargu
jest
nieruchomość określona w wykazie z
dnia
26-07-2007 r., podanym do
publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O
PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 36/3 o pow. 180m 2 ,
sklasyfikowanej jako użytek Bp
cena wywoławcza - 234,00 zł (liczona
1,30 zł za 1m2 gruntu w stosunku
miesięcznym)
wysokość wadium - 23,40 zł /słownie:
dwadzieścia trzy złote 40/100/
postąpienie
- 2,34 zł / słownie: dwa
złote 34/100/
Przetarg
na
dzierżawę
w/w
nieruchomości odbędzie się dnia 24
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października 2007 r. o godz. 14 15, w
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
w
Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (pokój nr
19).
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium na
rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w
G i ż y c k u
O / B a r c z e w o
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona,
gdy do dnia 18 października 2007 r.
dokonana wpłata będzie znajdowała się
na wskazanym wyżej koncie.
Dowód
wniesienia
wadium przez
uczestnika
przetargu
podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygra, zalicza
się na poczet pierwszej opłaty z tytułu
dzierżawy
gruntów i nie podlega
zwrotowi.
Pozostałym
uczestnikom
przetargu wadium zostanie zwrócone,
jednak nie później niż przed upływem
trzech dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu
Do czynszu dzierżawnego,
osiągniętego w przetargu, doliczony

zostanie
podatek VAT w stawce
obowiązującej.
Na dzierżawionym terenie zabrania
się wznoszenia budowli na trwałe
związanych z gruntem.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 3 lat.
Burmistrz Barczewa zastrzega sobie
prawo
odwołania
przetargu
z
uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać w
Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego, pokój nr 20, tel.: (089)
514-84-39 wew. 21 oraz na stronie
internetowej www.bip.barczewo.pl.
Niniejsze ogłoszenie podlega
wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, tj. od
dnia 24 września 2007 r. do dnia 23
października 2007 r. w Urzędzie
Miejskim w Barczewie, oraz stronie
internetowej www.bip.barczewo.pl.
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Barczewo, dnia 17-09-2007 r.

Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza
I
publiczny
ustny
przetarg
ograniczony na dzierżawę części
nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 504/3, położonej w
obrębie Bartołty Wielkie, gmina
Barczewo, na której zlokalizowane są
urządzenia telekomunikacyjne.
Przetarg ograniczony jest
do
w ł a ś c i c i e l i u r z ą d z e ń
telekomunikacyjnych
znajdujących
się na gruncie.
Przedmiotem
przetargu
jest
nieruchomość określona w wykazie z
dnia
27-02-2007 r., podanym do
publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O
PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki, oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 504/3 o pow. 30m 2 ,
sklasyfikowanej jako użytek RIVb
cena wywoławcza - 14,40 zł (liczona
0,48 zł za 1m2 gruntu w stosunku
miesięcznym)
wysokość wadium
- 1,44 zł /słownie:
jeden złoty 44/100/
postąpienie
- 0,14 zł / słownie:
czternaście groszy/
Z uwagi na to, że na gruncie istnieją
urządzenia telekomunikacyjne,

przetarg jest ograniczony do podmiotów
będących ich właścicielami.
Przetarg na dzierżawę w/w
nieruchomości odbędzie się dnia 24
października 2007r.
o godz.
1345, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Barczewie, Plac Ratuszowy 1 ( pokój nr
19).
Podmioty będące właścicielami urządzeń
telekomunikacyjnych, zlokalizowanych na
działce, będącej przedmiotem przetargu,
zamierzające uczestniczyć w przetargu,
powinny w terminie siedmiu dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, tj. do
dnia 17 października 2007 r., w pokoju nr
20 tut. Urzędu złożyć dowody
potwierdzające prawo własności urządzeń
telekomunikacyjnych zlokalizowanych na
działce będącej przedmiotem przetargu.
Do czynszu dzierżawnego, osiągniętego w
przetargu, doliczony zostanie podatek VAT
w stawce obowiązującej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium na
rachunek
Urzędu Miejskiego
w Barczewie
MBS w Giżycku
O/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona,
gdy do dnia 18 października 2007 r.
dokonana wpłata będzie znajdowała się
na wskazanym wyżej koncie.

Dowód wniesienia wadium
przez
uczestnika
przetargu
podlega
przedłożeniu
komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygra, zalicza
się na poczet pierwszej opłaty z tytułu
dzierżawy
gruntów i nie podlega
zwrotowi.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 3 lat.
Burmistrz Barczewa zastrzega sobie
prawo
odwołania
przetargu
z
uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe
informacje
można
uzyskać w
Wydziale
Gospodarki
Nieruchomościami
i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego, pokój nr 20, tel.:
(089) 514-84-39 wew. 21 oraz na stronie
internetowej www.bip.barczewo.pl.
Niniejsze ogłoszenie podlega
wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, tj. od
dnia 24 września 2007 r. do dnia 23
października 2007 r. w Urzędzie
Miejskim
w Barczewie, w sołectwie
Bartołty Wielkie oraz na stronie
internetowej www.bip.barczewo.pl.
Barczewo, dnia 17-09-2007 r.

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza
I
publiczny
ustny
przetarg
ograniczony
na
dzierżawę części
nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 132,
położonej
w
obrębie Ramsowo, gmina Barczewo,
na której zlokalizowane są urządzenia
telekomunikacyjne.
Przetarg ograniczony jest do właścicieli
urządzeń telekomunikacyjnych
znajdujących się na gruncie.
Przedmiotem
p r z e t a rg u
jest
nieruchomość określona w wykazie z
dnia 27-02-2007 r., podanym do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O
PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji
g r u n t ó w n r 1 3 2 o p o w. 3 0 m 2 ,
sklasyfikowanej jako użytek B-R IVa
cena wywoławcza - 14,40 zł (liczona 0,48
zł
za 1m2 gruntu w stosunku
miesięcznym)
wysokość wadium
- 1,44 zł /słownie:
jeden złoty 44/100/
postąpienie
- 0,14 zł / słownie:
czternaście groszy/
Z uwagi na to, że na gruncie istnieją
urządzenia telekomunikacyjne przetarg

jest ograniczony do podmiotów będących
ich właścicielami.
Przetarg na dzierżawę w/w
nieruchomości odbędzie się dnia 24
oo
października 2007 r. o godz. 14 , w
siedzibie
Urzędu
Miejskiego
w
Barczewie, Plac Ratuszowy 1 ( pokój nr 19).
Podmioty będące właścicielami urządzeń
telekomunikacyjnych zlokalizowanych na
działce, będącej przedmiotem przetargu,
zamierzające uczestniczyć w przetargu,
powinny w terminie siedmiu dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, tj. do
dnia 17 października 2007 r. w pokoju nr 20
tut. Urzędu, złożyć dowody potwierdzające
prawo własności urządzeń
telekomunikacyjnych zlokalizowanych na
działce będącej przedmiotem przetargu.
Do czynszu dzierżawnego osiągniętego w
przetargu doliczony zostanie podatek VAT
w stawce obowiązującej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu
Miejskiego
w Barczewie MBS w
G i ż y c k u
O / B a r c z e w o
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona,
gdy do dnia 18 października 2007 r.
dokonana wpłata będzie znajdowała się na

wskazanym wyżej koncie.
Dowód wniesienia wadium
przez
uczestnika
przetargu
podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygra, zalicza
się na poczet pierwszej opłaty z tytułu
dzierżawy
gruntów i nie podlega
zwrotowi.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 3 lat.
Burmistrz Barczewa zastrzega sobie
prawo
odwołania
przetargu
z
uzasadnionej przyczyny. Szczegółowe
informacje
można
uzyskać
w
Wydziale
Gospodarki
Nieruchomościami
i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego, pokój nr 20, tel.:
(089) 514-84-39 wew. 21 oraz na stronie
internetowej www.bip.barczewo.pl.
Niniejsze ogłoszenie podlega
wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem przetargu, tj. od
dnia 24 września 2007 r. do dnia 23
października 2007 r. w Urzędzie
Miejskim
w Barczewie, w sołectwie
Ramsowo oraz na stronie internetowej
www.bip.barczewo.pl.
Barczewo, dnia 17-09-2007 r.
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Informacje
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza
I publiczny
ustny
przetarg
nieograniczony na dzierżawę części
nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym
jako
cz.dz. 171/4,
położonej w obrębie nr 3 miasta
Barczewo przy ulicy Traugutta,
przeznaczonej na cele upraw
warzywniczych.
Przedmiotem
przetargu
jest
nieruchomość określona w wykazie
z
dnia 26-03-2007 r., podanym do
publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE
O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji
gruntów nr 171/4 o pow. 600m2,
sklasyfikowanej jako użytek ŁIV
cena wywoławcza - 48,00 zł (liczona
0,08 zł za 1m2 gruntu w stosunku
rocznym)
wysokość wadium - 4,80 zł /słownie:
cztery złote 80/100/
postąpienie
- 0,48 zł /
słownie: czterdzieści osiem groszy/
Przetarg
na
dzierżawę
w/w
nieruchomości odbędzie się dnia 24
października 2007 r.
o godz.

Informacja

Informuję, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie w dniach od
18.09.2007 r. do 08.10.2007 r. i od 25.09. do
15.10.2007 r. podane zostały do publicznej
wiadomości wykazy
nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Wy k a z y d o s t ę p n e s ą n a s t r o n i e
internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie pod adresem:
www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Miejska Przychodnia Zdrowia informuje
W związku z planowanym remontem i
r e o rg a n i z a c j ą p o d s t a c j i P o g o t o w i a
Ratunkowego w Barczewie od dnia 1 lipca
2007 r. lekarz pogotowia nie będzie udzielał
porad ambulatoryjnych w przychodni w
godzinach nocnych i w dniach wolnych od
pracy. Zgodnie z umową z Narodowym
Funduszem Zdrowia, przychodnia w
Barczewie czynna jest od poniedziałku do
piątku w godzinach 8 - 18. W nocy oraz w dni
wolne od pracy pacjentów przyjmuje
ambulatorium internistyczno- pediatryczne w
Olsztynie, ul. Żołnierska (Szpital Dziecięcy).
W uzasadnionych przypadkach będzie
możliwość zamówienia wizyty domowej
lekarza ogólnego. W sytuacji nagłego
pogorszenia stanu zdrowia lub urazu należy
zawsze dzwonić na telefon alarmowy
Pogotowia Ratunkowego 999 lub 112.
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13 00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Barczewie, Plac Ratuszowy 1 ( pokój nr
19).
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego
w Barczewie
MBS w Giżycku
O / B a r c z e w o
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona,
gdy do dnia 18 października 2007 r.
dokonana wpłata będzie znajdowała się
na wskazanym wyżej koncie.
Dowód wniesienia wadium
przez
uczestnika
przetargu
podlega
przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika
przetargu, który przetarg wygra, zalicza
się na poczet pierwszej opłaty z tytułu
dzierżawy
gruntów i nie podlega
zwrotowi.
Pozostałym
uczestnikom
przetargu
wadium zostanie zwrócone, jednak nie
później niż przed upływem trzech dni od
dnia odwołania lub zamknięcia przetargu
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na
okres 3 lat z możliwością dalszego jej
przedłużenia.
Na gruncie będącym

przedmiotem przetargu zabrania się
dokonywania trwałych nasadzeń, tj.
drzew, krzewów, wznoszenia wszelkich
budynków
gospodarczych, altan
i
innych obiektów
budowlanych.
Burmistrz Barczewa zastrzega sobie
prawo
odwołania
przetargu
z
uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe
informacje
można
uzyskać w
Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego, pokój nr 20, tel.: (089)
514-84-39 wew.21 oraz na stronie
internetowej www.bip.barczewo.pl.
Niniejsze ogłoszenie podlega
wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed
wyznaczonym terminem
przetargu, tj. od dnia 24 września 2007 r.
do dnia 23 października 2007 r. w
Urzędzie Miejskim w Barczewie, oraz
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.bip.barczewo.pl.
Barczewo, dnia 17-09-2007 r.

APEL
O WYMIANĘ DOWODÓW OSOBISTYCH
Zwracam się do wszystkich pełnoletnich
osób zamieszkałych na terenie miasta i gminy
Barczewo o zgłaszanie się do Urzędu
Miejskiego w Barczewie w celu wymiany
starego dowodu osobistego (tzw. „zielonych
książeczek").
Stare dowody osobiste zachowują ważność
tylko do 31 grudnia 2007 r.
Pragnę przypomnieć, że dowód osobisty jest
dokumentem stwierdzającym tożsamość,
poświadczającym obywatelstwo polskie oraz
uprawnia obywateli polskich do przekraczania
granic między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej.
Jedynie nowy dowód osobisty po 31 grudnia
2007 r. umożliwi bezproblemowe załatwianie
spraw w urzędach, czy też innych spraw
osobistych w instytucjach.
Wymagane dokumenty do wymiany
dowodu:
 wypełniony druk wniosku o wydanie
dowodu osobistego,
 2 aktualne fotografie
 opłata za wydanie dowodu osobistego w
kwocie 30 zł
uwaga: osoby korzystające z zasiłku stałego
lub renty socjalnej po okazaniu dokumentu z
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Barczewie są zwolnione z opłaty
 odpis skrócony aktu urodzenia dla osób
urodzonych poza gminą Barczewo, które nie

wstąpiły w związek małżeński,

odpis skrócony aktu małżeństwa, w
przypadku gdy małżeństwo zostało zawarte
poza Gminą Barczewo.
Dla sprawniejszej obsługi osób chcących
wymienić dowód osobisty Wydział Spraw
Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Barczewie pokój nr 4 (kamieniczki) pracować
będzie w godzinach od 9.00 do 16.00 w kolejne
niedziele:
7 października 2007 r.
21 października 2007 r.
4 listopada 2007 r.
18 listopada 2007 r.
9 grudnia 2007 r.
16 grudnia 2007 r.
W w/w niedziele będzie można również
skorzystać z usług oferowanych przez Zakład
Fotograficzny przy ul. Mickiewicza 21 w
Barczewie.
Wszelkich informacji udziela Wydział
Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w
Barczewie
pokój nr 4 (kamieniczki)
telefonicznie 089 514 84 39, wewnętrzny 34.

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 9 ( 176) Wrzesień 2007

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Informacje
Burmistrz Barczewa i Rada Miejska w Barczewie ogłaszają konkurs
„ANIOŁ SUKCESU”

Regulamin Konkursu
Cel:
1.
Konkurs jest adresowany do
osób fizycznych i innych podmiotów z
terenu gminy Barczewo.
2.
Konkurs organizowany jest co
roku. Do konkursu mogą być zgłoszone
inicjatywy zrealizowane wyłącznie w
okresie, który podlega ocenie, chyba, że
są to inicjatywy wieloletnie.
3.
Zgłoszeń inicjatyw mogą
dokonywać instytucje, reprezentacje
sektora pozarządowego, osoby fizyczne,
osoby prawne, kościoły oraz związki
wyznaniowe.
4.
Zgłoszenie powinno zawierać
pisemne uzasadnienie. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 31 grudnia danego
roku.
5.
W ramach konkursu przyznana
będzie, co roku statuetka anioła i
honorowe dyplomy w kategorii: kultury,
oświaty, przedsiębiorczości, sportu,
turystyki, wolontariatu i filantropii.
6.
W przypadku, gdy kapituła
uzna, iż żadna inicjatywa nie spełnia
kryteriów wymaganych do przyznania
statuetki, Kapituła przyzna jedynie
wyróżnienia. Każdy nominowany
podmiot zostanie wpisany do Kroniki
Barczewa.
7.
Ocena zgłoszonych inicjatyw
dokonana będzie w oparciu o następujące
kryteria:

„Człowiek jest wielkim nie przez to co ma, ani przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”

1)
w dziedzinie kultury:
osiągnięcia na szczeblu
wojewódzkim, krajowym,
międzynarodowym,
innowacyjność podejmowanych
działań,
2)
w dziedzinie oświaty:
olimpiady, konkursy na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim,
3)
w dziedzinie przedsiębiorczości:
pomoc w różnych dziedzinach
życia społecznego gminy,
szczególne osiągnięcia w
działalności operacyjnej firm i
przedsiębiorstw,
tworzenie nowych miejsc pracy,
4)
w dziedzinie rolnictwa i ochrony
środowiska:
szczególne osiągnięcia w różnych
sferach produkcji roślinnej i zwierzęcej,
stosowanie rozwiązań
proekologicznych,
5)
w dziedzinie sportu:
osiągnięcia na szczeblu
wojewódzkim, krajowym,
międzynarodowym,
promocja zdrowego stylu życia i
aktywnego spędzania wolnego czasu,
6)
w dziedzinie turystyki:
osiągnięcia w rozwoju turystyki,
agroturystyki i rekreacji,
promocja zdrowia,
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promocja regionalnych tradycji,
7)
w dziedzinie wolontariatu:
poczucie odpowiedzialności i
solidarności z innymi,
współpraca przy organizowaniu
różnych imprez,
współdziałanie w zespole,
dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i
umiejętnościami,
8)
w dziedzinie filantropii:
wielkość przekazanej kwoty,
wielkość darowizny materialnej
lub usługi,
osobiste zaangażowanie
darczyńcy, wyróżniające się np.:
zainteresowaniem problemami
organizacji czy instytucji.
10. Kapituła w kolejnych latach może
poszerzyć swój skład o honorowych
członków - zdobywców „Barczewskich
Feliksów”.
11. Decyzje Kapituły podejmowane są
na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego, który został wybrany
spośród członków Kapituły.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu
następuje w lutym każdego roku.
13. Regulamin Konkursu i jego zmiany
zatwierdza Rada Miejska w Barczewie.

„Barczewianin Roku” 2007
Redakcja „Wiadomości Barczewskich” i Kapituła Plebiscytu „Barczewianin Roku”, działająca przy Stowarzyszeniu „Każdemu
Dać Szansę”, ogłaszają kolejną, ósmą już edycję konkursu. Przypominamy, że w konkursie wybierać będziemy najbardziej zasłużonego
i godnego tego zaszczytu mieszkańca Ziemi Barczewskiej.
Konkurs trwa do końca października 2007 roku.
Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasadnieniem) w sekretariacie CKiPG lub przesłanie zgłoszenia na adres Centrum Kultury i Promocji
Gminy, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem „Barczewianin Roku”.
Kapituła

Regulamin Kapituły „Barczewianin Roku”.
Rozdz. II
Zasady wyboru laureata „Barczewianin
Roku”
§9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem,
może zgłosić do Kapituły osoba fizyczna
lub prawna, w terminie do ostatniego
dnia października każdego roku.
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin
Roku” może otrzymać osoba zasłużona i
godna tego zaszczytu, na stałe
zameldowana na terenie miasta lub
gminy Barczewo.

§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin
Roku” jest dwustopniowy.
Spośród nominowanych do konkursu
osób w tajnym głosowaniu nominacji
dokonuje Kapituła.
§ 12
Warunki konkursu zostaną ogłoszone w
prasie lokalnej lub w innej formie, nie
krócej niż 3 miesiące przed upływem roku
kalendarzowego.
§ 13
Laureata wybierać mogą osoby
pełnoletnie, będące mieszkańcami miasta
lub gminy Barczewo.

§ 14
Laureat „Barczewianin Roku” jest
wybierany za życia i tylko raz.
§ 15
Ogłoszenie wyników konkursu na
laureata „Barczewianin Roku” nastąpi do
15 stycznia następnego roku, za
pośrednictwem prasy lokalnej lub innych
środków przekazu.
§ 16
Wr ę c z e n i a h o n o r o w e g o t y t u ł u
„Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły
dokonuje honorowy członek Kapituły
Burmistrz Barczewa.
Barczewo, wrzesień 2007 roku
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PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i Tel. 089 514-70-47
- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
GODZINY PRZYJĘĆ
- strzyżenie i pielęgnacja
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
- diety lecznicze
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe

T
E
V
I
D
E
M

Lek. wet. Monika Jurczak tel. 0604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 0606-114-249

USŁUGI TRANSPORTOWE, ZAŁADOWCZE- MAREK JAKUBIAK RUSZAJNY

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
NA TERENIE GMINY BARCZEWO

www.barczewotransport.webpark.pl

szybki czas realizacji
konkurencyjne ceny

*** zawieramy umowy indywidualne ***
kontakt : 509-305-779, 503-962-304
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