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WYDARZENIA

OPINIE

... w Salonie Muzycznym 3
Po raz kolejny otwarto drzwi Salonu
Muzycznego im F. Nowowiejskiego
dla szerokiej publiczności...

WYWIADY

INFORMACJE

Węgier-Polak dwa bratanki
2 kwietnia 2008 roku ambasador Węgier Robert Kiss,
Peter Bogdal - Węgier mieszkający w Olsztynku,
prezes Andrzej Sasin i członkowie Towarzystwa Przyjaźni
Polsko - Wegierskiej spotkali się z władzami naszego miasta
w barczewskim Ratuszu ..... więcej str. 3.

fot. A.Jasiukiewicz

Galeria SYNAGOGA

4

Wystawą pt. “Co ręce potrafią”,
rozpoczął się nowy sezon artystyczny
w barczewskiej Galerii Sztuki SYNAGOGA...

Prusowie w Barczewku
W Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
odbyła się uroczysta prezentacja przewodnika
archeologicznego „Terra Gunelauke” autorstwa
pana Roberta Klimka. Pracę poświęcono średniowiecznej
ziemi pruskiej, której centrum mieściło się w okolicy
wsi Barczewko .....więcej str.5

fot. A.Jasiukiewicz

Targi w Gimnazjum
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W dniach 9, 10, 11 kwietnia 2008 roku
odbyły się w gimnazjum Targi Szkół
Ponadgimnazjalnych...

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Trzeciego kwietnia na wniosek Burmistrza Barczewa
odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona
projektowi uchwały w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków...... więcej str. 6

fot. archiwum

Informacje
Ogłoszenie

Wiosna po warmińsku

Uprzejmie informuję, że w dniach od
24 – 30 kwietnia 2008 r., w
Urzędzie Miejskim w Barczewie w
pokoju Nr 1 (Biuro Obsługi
Interesanta) zostanie wystawiona
urna, do której wszystkie
zainteresowane osoby mogą składać
zeznania roczne PIT za 2007 rok.
Wystawienie urny umożliwi osobom
zamieszkałym na terenie miasta
i gminy Barczewo złożenie zeznań
bez potrzeby dojazdu do siedziby
Urzędu Skarbowego w Olsztynie.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Zbadaj swoje serce
Serdecznie zapraszamy pacjentów
Miejskiej Przychodni Zdrowia w
Barczewie do przeprowadzenia
specjalistycznych badań układu
krążenia.
Do końca tego roku (2008)
zapraszamy osoby urodzone w latach
1953, 1958, 1963, 1968, 1973, które
dotychczas nie leczyły się z powodu
chorób serca , nadciśnienia. Wszyscy
którzy się zgłoszą będą mieli bezpłatnie
wykonane m. in. badania cholesterolu
dobrego i złego, trójglicerydów, cukru
oraz oceniony stopień ryzyka chorób
serca.
Zapraszamy na badania w Barczewie
od poniedziałku do piątku, w Wipsowie
we wtorki, w Lamkowie w czwartki.
Dyrektor Miejskiej Przychodni

Wiosna zagościła na dobre. Niczym
najwytrawniejszy artysta rozłożyła
świeżą paletę barw na szarej ziemi,
rozświetliła promieniami słońca.
Ogrzała zmarznięte czerwone nogi
bocianów, które zaskoczone ostatnimi
podrygami zimy nie wiedziały, czy aby nie
powróciły do rodzimych gniazd

Podziękowanie
Panu Massimo Carniel
z Firmy ECO-TER
za długotrwałą pomoc okazaną
Niepublicznej Szkole Podstawowej
i Niepublicznemu Przedszkolu
w Kronowie
składa Dyrekcja, Rodzice i Uczniowie.

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

Zapisy do szkoły i przedszkola
Przyjmujemy zapisy uczniów do
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Kronowie i dzieci w wieku 4 – 6 lat do
Niepublicznego Przedszkola w Kronowie.
Szkoła i przedszkole są całkowicie
bezpłatne. Gwarantujemy wysoki poziom
nauczania i małą liczebność klas (do 10
osób).
Dyrektor Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Kronowie
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zbyt wcześnie. Rankiem budzą nas trele
skowronków a wieczory umilają
żabie koncerty. Rozpoczął się odwieczny
rytuał uprawy ziemi. Wiosnę
opisywali różni artyści. Dzisiaj macie
państwo okazję przeczytać wersję
po warmińsku.
Ziosna
Psiankny czas. Ale rety, co to sie nie
dzieje. Wszistko zielune sie
robzi, ksiotki z ziamni swoje łoczka
roztwierajo, a to fein złoczyste
słoneczko usznecho sie z góry, szelma, tak
to roz jednym łokem patrzi,
a roz drugim. Kocury sie marcujo, swoim
bziałkom spsziewajo do łucha.
Ptoszki swoje spsziewy dajo jedne bez
drugiego, a klekoty klekotajo w tych
swoich gnozdach dicht wysoko nad noma.
Pan Bóg to tak fein urichtował,
co to człoźek ne może zgodnąć jek to je,
czy aby to sie ne szniło.
Wszandzie puchne ksiotkami, a naszo
ziamno dicht apart puchne, aż sie
serce raduje a i zić inoczej sie chce.
Baułery szykujo i richtujo swoje
masziny aby ziamno łorać, egować i siać
ziarka, aby znowuj nowy plon
buł. Ej kiedajś sie ludziska narobzili, ne
buło tich źelgich traktorów a
tlo kóne. Neboroki mneli co robzić.
Ludziska chuciuchno swoje uobleki,
jupki zewlekają, bo to i gorąc idzie.
Psianknich ziosernnych dzionków
woma zicze, jek w tej spsześni:
"Dobry dzionek wom, czyśta redzi nom.
Czyśta redzi, czy nie redzi, dobry
dzionek wom."
Zaśpiewojta sobzie, jo z woma tyż.
Anna Gałaburdo
Trudne wyrazy:
klekoty-bociany
egować-bronować
chuciuchno-szybciutko
uobleki-ubranie
jupki-ciepłe kurtki
zewlekają-rozbierają, zdejmują
dzionek-dzień
Współpraca:
Anna Gałaburdo, Małgorzata Duba, Małgorzata
Bronowska - Waliszewska, Lidia Podralska,
Ewa Radzanowska, Piotr Ferenz, Daniel Szkutnik,
Magdalena Łowkiel, Aleksander Jasiukiewicz.

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax 089 514-82-81,
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Wydarzenia
Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
uchwaliły parlamenty obu krajów. Wypada on
23 marca. W ubiegłym roku główne obchody
odbyły się w Przemyślu, w tym – w
Debreczynie. Olsztyńskie dni, przełożone na 1 i
2 kwietnia z powodu Wielkanocy, zostały
zorganizowane z inicjatywy Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, któremu
przewodniczy Andrzej Sassyn oraz starosta
powiatu olsztyńskiego Mirosław Pampuch.

Najważniejsze punkty programu
zaplanowano na pierwszy dzień obchodów w
olsztyńskim starostwie. Uroczystości
rozpoczęła konferencja prasowa z udziałem
ambasadora Węgier w Polsce, podczas której
odbyła się premierowa prezentacja plakatu
„Mieszkańcy Warmii i Mazur pamiętają”.
Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na
wernisaż wystawy zdjęć Wacława Kapusto pt.
„Olsztyn 1956 – pamięć utrwalona”. 52 lata
temu nestor olsztyńskich fotografików,
wówczas pracownik „Głosu Olsztyńskiego”,
uwiecznił przebieg wiecu zorganizowanego
przez olsztyńskich studentów na znak
solidarności z powstańcami. Przypomnijmy, że
52 lata temu (23 października) wybuchło
powstanie węgierskie. Było ono próbą
uwolnienia się narodu węgierskiego spod
sowieckiego jarzma. 4 listopada o świcie 58
tysięcy żołnierzy radzieckich przystąpiło do
tłumienia powstania. Życie straciło co najmniej

fot.A.
A.Jasiukiewicz
Jasiukiewicz
fot.

Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
Spotkanie z ambasadorem Węgier
2500 Węgrów, głównie podczas walk o
Budapeszt.
30 października 1956 roku na pl. Armii
Czerwonej (dziś Bema) w Olsztynie zebrało się
około 20 tysięcy
ludzi. Byli to studenci
ówczesnej Wyższej
Szkoły Rolniczej oraz
mieszkańcy Olsztyna.
Na wiecu wyrazili
swoje poparcie dla
walczącego narodu.
W ciągu kolejnych
dni zbierano
pieniądze, oddawano
krew. Węgrzy byli
wtedy sami, cała
Europa milczała –
mówi Andrzej Sassyn
– z j e d n y m
wyjątkiem: odruch
solidarności wyszedł
fot. Zb. Kozłowski
z
P o l s k i ,
a największe wiece
poparcia dla
„bratanków” odbyły się w Olsztynie.
2 kwietnia ambasador Węgier Robert

Kiss, Andrzej Sassyn, Peter Bogdal – Węgier
mieszkający w Olsztynku oraz przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej,
spotkali się z władzami naszego miasta w sali
konferencyjnej barczewskiego ratusza. Polską
stronę reprezentowali: burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski, przewodnicząca Elżbieta
Zacharewicz i radni Rady Miejskiej w
Barczewie, a także dr o. Honorat Rzepka
gwardian klasztoru franciszkańskiego. Ojciec
gwardian oprowadził gości po poklasztornym
kościele św. Andrzeja, gdzie w kaplicy św.
Antoniego znajduje się pomnik nagrobny
Andrzeja i Baltazara Batorych, przy którym
delegacja złożyła wiązanki kwiatów.
Kończąc wizytę w Barczewie,
ambasador Węgier zapewniał, że zrobi
wszystko, aby w przyszłości rozszerzyć
kontakty polsko-węgierskie z naszym regionem
i wraził nadzieję na to, że kolejne Dni Przyjaźni
zostaną zorganizowane w Olsztynie, co z
pewnością będzie sprzyjało współpracy z
Barczewem, miastem, w którym przebywał, tak
zasłużony dla całej Warmii i Siedmiogrodu,
kardynał Andrzej Batory.
Mariola Łukowska

Czyżby Aria z kurantem?
Tajemnica Salonu Muzycznego
Po raz kolejny otwarto drzwi Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego dla
szerokiej publiczności, wśród której znaleźli się
miłośnicy muzyki klasycznej i sztuki. W
czwartek, 17 kwietnia, Salon zamienił się w salę
koncertową. Wystąpił, operujący pięknym,
ciepłym basem, proboszcz Parafii w Ramsowie
ks. Zbigniew Stępniak, juror kilku edycji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Śpiewał przy akompaniamencie olsztyńskiej
pianistki Lucyny Żołnierek, wykładowcy na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim oraz
nauczyciela w szkole Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Olsztynie. W repertuarze znalazły się
utwory czołowych kompozytorów, wśród nich
m.in. Mozarta, Czajkowskiego i
Nowowiejskiego.
Wielbicieli sztuki i rękodzieła
artystycznego zainteresowały prace wykonane
w ramach VI Gminnego Konkursu
Wielkanocnego, na który napłynęło 55
kompozycji z Barczewka, Łęgajn, Ramsowa,
Lamkowa i Niedźwiedzia. W kategorii prac
indywidualnych nagrody zdobyli: nagrodę
specjalną – Mariusz Pietrzak, wyróżnienia –
Justyna Grzaniewicz i Monika Polewska. W
kategorii prac zbiorowych nagrodę specjalną
otrzymały: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Ramsowie (Piotr Puczel, Bartosz Kulesza),
Świetlica Wiejska w Ramsowie (Patrycja
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fot. A. Jasiukiewicz
Wieczorkowska, Marta Bączek, Sylwia
Kostrubska, Aleksandra Parda), Anna i Rozalia
Wojszel, natomiast wyróżnienie – Ognisko
Opiekuńczo-Wychowawcze w Niedźwiedziu
(Izabela Patyńska, Klaudia Poniatowska,
Martyna Schirsching). Wszyscy laureaci
konkursu otrzymali wartościowe książki.
Wystawa pokonkursowa potrwa do 10 maja
2008 r.
Ciekawostką wieczoru było
zniknięcie bukietu kwiatów sprzed popiersia
Feliksa Nowowiejskiego. Być może opiekuńczy
duch Nowowiejskiego, odwiedzający rodzinne
kąty, krążąc po korytarzu, uniósł bukiet
w zaświaty.
Redakcja
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Akademicki Chór „Bel Canto”
Oszołomieni nagrodami
W ostatnim czasie w lokalnych
olsztyńskich mediach często pojawiały się
informacje o znaczących sukcesach
Akademickiego Chóru „Bel Canto” Wyższej
Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w
Olsztynie. Słuchacze radiowi i czytelnicy gazet
dowiedzieli się o zdobyciu przez ten zespół, w
przeciągu trzech miesięcy, głównych
festiwalowych nagród – Grand Prix. Stało się to
w styczniu na III Ogólnopolskim Festiwalu
Kolęd i Pastorałek w Chełmnie oraz w kwietniu
na V Ogólnopolskim Turnieju Chóralnym „O
wstęgę Drwęcy” w Brodnicy. Piszemy o tym w
naszej barczewskiej gazecie, ponieważ
dyrygentem chóru jest barczewianin – Jan
Połowianiuk, który zresztą otrzymał również
indywidualną nagrodę najlepszego dyrygenta na
festiwalu w Chełmnie. Poprosiliśmy naszego
chórmistrza i jednocześnie dyrektora
artystycznego barczewskiego festiwalu
chóralnego im. Feliksa Nowowiejskiego o
podzielenie się szczegółami tych sukcesów:
„Rzeczywiście, nasz wyczyn jest o
tyle spektakularny, że rzadko zdarza się
zespołom seryjnie zdobywać Grand Prix. W
sumie na naszym koncie konkursowym, w 12letniej historii „Bel Canto”, jest 20 różnych

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy czytelnikom
dwie fotografie. Obie przedstawiają ten sam
obiekt przy ul. Południowej. Na pierwszej
widnieje budynek, który przez wiele kadencji
skutecznie opierał się władzy i rozbiórce.
Druga fotografia pokazuje, że ruderę, która do
tej pory zagrażała przechodniom i swym
wyglądem szpeciła miasto można było
zburzyć.
W. Zenderowski

fot. W. Zenderowski
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nagród laureata, zdobytych w kraju i za granicą,
w tym czterokrotnie właśnie Grand Prix.
Pierwszy raz Grand Prix zdobyliśmy w
czwartym roku istnienia zespołu, a drugi raz w
dziewiątym. Jesteśmy zatem wręcz oszołomieni
tegorocznymi nagrodami. Dodam, że w
pokonanym polu na obu festiwalach
pozostawiliśmy ponad 30 chórów z Warszawy,
Poznania, Łodzi, Krakowa. Naturalnie nie
spoczywamy na laurach i dalej ciężko
pracujemy na próbach, bo przed nami dwa
kolejne festiwale w maju. Zresztą właśnie
ciężka, systematyczna praca i odpowiedzialność
każdego chórzysty za zespół, to recepta naszych
sukcesów. Przy okazji dodam, że w chórze „Bel
Canto” śpiewa liczna, bo 5-osobowa grupa
barczewian.”
Chórowi „Bel Canto” i dyrygentowi
serdecznie gratulujemy zdobytych nagród i
życzymy dalszych sukcesów.
fot. archiwum
Redakcja

Galeria Sztuki „Synagoga”
Otwarcie sezonu
W sobotę, 5 kwietnia, Marian Sawicki
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze”, wystawą pt. „Co ręce potrafią”,
podczas której swoje prace zaprezentowali
nieprofesjonalni twórcy malarstwa, rysunku,
tkaniny, rzeźby, biżuterii, haftu, koronki i
fotografii, otworzył w barczewskiej Galerii Sztuki
„Synagoga” nowy sezon
a r t y s t y c z n y. G o r ą c o
przywitał artystów, którzy
w większości, po raz
kolejny odważyli się
zaprezentować swoje
ulubione dzieła, oraz
miłośników sztuki, licznie
przybyłych do Galerii.
Burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski
przypieczętowując
otwarcie, podziękował
wszystkim za obecność w inauguracji sezonu oraz
tak ogromne zainteresowanie sztuką, którą tworzą
nasi sąsiedzi, przyjaciele i znajomi.
Przed prezentacją wystawców, chór „Moderato” z
Barczewa pod batutą Danuty Nowakowskiej,
swym występem uświetnił, a zarazem wprowadził
we wspaniały klimat spotkania.
Komisarz wystawy – Anna KorybutDziemidowicz – zaprezentowała twórców,
działających amatorsko i profesjonalnie oraz ich
dorobek artystyczny. Przy tej okazji nadmieniła, że
każda zbiorowa wystawa ma na celu przybliżenie
szerszemu odbiorcy tego, co powstaje w zaciszu
domowym. Ponadto dzięki takim spotkaniom
poznajemy się bliżej, szczególnie od strony
twórczej i ludzkiej. Swoje prace wystawiło 23
artystów. Prezentację komisarz wystawy
rozpoczęła od najmłodszej uczestniczki, 12 letniej
Oli Gałas z Biskupca, której pasją jest odważne
malarstwo. W dalszej kolejności zaprezentowała
pozostałych twórców: Władysławę Wrotek z
Barczewa – malarstwo, Grażynę Kowiel z

Prejłowa – malarstwo, Leontynę Sawicką z
Barczewa – malarstwo, Kasię Dowgiałło z
Barczewa – malarstwo, Annę Wojszel z
Wi p s o w a – m a l a r s t w o , Z b i g n i e w a
Kozłowskiego z Barczewa – malarstwo, Teresę
Walczak-Wikiert, Dom Artysty Lamkowo –
rzeźba, Jerzego Markuszewskiego z Barczewka
– rzeźba, Zdzisława Roberta Cieślikiewicza,
Dom Artysty Lamkowo – rzeźba i snycerka,
Janinę Szneider z
Barczewa – tkactwo,
M i e c z y s ł a w a
Dzimidowicz z Barczewa
– malarstwo, Renatę
Kosin z Barczewa –
zdobnictwo przedmiotów
metodą decoupage,
Danutę Kojro z Barczewa
– malarstwo, Andrzeja
Grycko z Barczewa –
fot. A. Jasiukiewicz
fotografia, Ewę Hopfer z
Olsztyna – koronki, Ewę
Bucała z Olsztyna – malarstwo, Ryszarda
Pietrzaka z Olsztyna – rzeźba w drewnie,
Wiesławę Zdaniuk z Barczewa – rzemiosło
artystyczne haft obrusów i serwetek, Elżbietę
Kotlińską z Olsztyna – malarstwo, Kazimierza
Majchrzak z Olsztyna – malarstwo, Antoniego
Wysokińskiego z Biskupca – rękodzieło,
Mariana Zwierkowskiego z Łęgajn – rzeźba i
snycerka. Nie zabrakło na podium naszej
rodzimej artystki Barbary Hulanickiej, której
gobeliny zdobią ściany Galerii Sztuki
„Synagoga”. Wszyscy wystawcy z rąk prezesa
otrzymali tulipany i foldery. Potem był słodki
poczęstunek, a po nim zwiedzanie
wystawionych prac i rozmowy. Przypomnijmy,
że w kosztach wystawy partycypuje finansowo
Samorząd Miasta Barczewo.
Galeria Sztuki „Synagoga” zaprasza od 20
kwietnia na wystawę Izy Jaśniewskiej (artysty
plastyka) pt. „Zatrzymane w...” (malarstwo
i grafika komputerowa).
W. Zenderowski
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Prusowie w Barczewku
Przewodnik archeologiczny „Terra Gunelauke”
W czwartek, 9 kwietnia 2008 r., w
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie odbyła się uroczysta
prezentacja przewodnika
archeologicznego „Terra Gunelauke”
autorstwa pana Roberta Klimka. Projekt,
opracowanie graficzne i skład
przewodnika wykonał pan Zbigniew
Kozłowski, natomiast wydawcą było
Stowarzyszenie Nasze Gady. Przewodnik
powstał jako część projektu pt. „Pruskie
jadło”, finansowanego przez Fundację

Dnia 7 marca 2008 r. minęła 11
rocznica śmierci poetki, autorki tekstów,
reżyserki – Agnieszki Osieckiej. Za życia
była inspiracją i po śmierci nadal inspiruje
młodych ludzi do tworzenia. Jej teksty są
ponadczasowe. Dowodem na to jest fakt, że
wciąż po nie sięgamy, odnajdujemy w nich
cząstkę siebie. Czy czytając teksty
Osieckiej nie mamy czasem wrażenia
jakby pisała o nas? Każde, nawet
przypadkowe, miejsce lub przedmiot
mogło „prowokować” Osiecką do pisania.
Często swoje słowa – chwilowy zryw myśli
– zapisywała na kawiarnianych
serwetkach....
Z jej tekstami spróbowała się zmierzyć
młodzież w spektaklu pt. „Byłam sama”,
który został zainicjowany i stworzony
przez dwa artystyczne serca – reżyser
Krystynę Jędrys, olsztyńską aktorkę,
artystkę oraz Różę Szafranek, licealistkę z
artystyczną duszą. Spektakl wykonuje,
założona ponad 10 lat temu przez panią
Jędrys, olsztyńska Grupa Teatralna
„KOKON”. Sztuka, która w Olsztynie była
już kilkakrotnie pokazywana, wciąż cieszy
się dużą popularnością, a młodzi ludzie –
głównie licealiści – zachwycają i
zdumiewają swoją dojrzałością
interpretacyjną niełatwych tekstów
Agnieszki Osieckiej. ....W atmosferze lat

Wspomagania Wsi. Pracę
poświęcono średniowiecznej
ziemi pruskiej, zwanej
„Terra Gunelauke”, której
centrum mieściło się w
o k o l i c y w s i
Barczewko.
U c z e s t n i c y
spotkania byli
zachwyceni
prezentacją,
podczas
której mogli
u z y s k a ć
informacje na temat
historii Prusów oraz ziem
p r z e z
n i c h
zamieszkiwanych, czy
zobaczyć zdjęcia śladów
kultury i religii tych plemion.
Wielu widzów, oglądając
zdjęcia kamieni i „wzgórz”,
zaskoczona była
wiadomością, iż są to licznie
występujące kamienie
ofiarne, natomiast na pozór
zwyczajnie wyglądające

„wzgórza”, to kurhany lub dawne
grodziska pruskie.
Spotkanie zakończyło
się dyskusją na
t e m a t
przewodnika
i poruszanych
w nim kwestii.
Każdy uczestnik
o t r z y m a ł
egzemplarz książki
wraz z dedykacjami
twórców. Sala była
wypełniona po brzegi.
Większość osób stanowili
goście Stowarzyszenia
Nasze Gady, z czego bardzo
się cieszymy. Organizatorów
zdziwiło jednak, że mieszkańcy
gminy Barczewo, tak chętnie
uczestniczący we wszelkich
inicjatywach kulturalnych, tym
razem nie dopisali.
Wszystkich, którzy nie mogli przybyć na
prezentację, lub jeszcze raz chcą wysłuchać
wykładu pana Roberta Klimka, zapraszamy
na kolejne spotkanie. Odbędzie się ono 6
maja 2008 r., w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Joanna Truszkowska

Międzynarodowy Dzień Teatru w Barczewie
Ponadczasowe teksty Agnieszki Osieckiej
siedemdziesiątych, w małej kawiarence,
spotykają się młodzi ludzie. Uciekają od
samotności, szukają miłości, przyjaźni,
przeżywają rozstania i powroty. Chcą się
bawić i żyć pełnią życia, niezależnie od
otaczającej ich trudnej rzeczywistości. To
oni wpłynęli na jej zmianę.
Teraz to wiemy. Byli tacy
jak niegdyś Agnieszka
Osiecka.
W Międzynarodowy Dzień
Teatru, czyli 27 marca 2008
r., Centrum Kultury i
Promocji Gminy, Salon
Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego oraz
Miejska Biblioteka
Publiczna w Barczewie
zaprosiły na spektakl
mieszkańców Barczewa.
Na deskach sali
widowiskowej wystąpili:
Maria Cupriak, Paula Dmochowska,
Karolina Gromke, Maria Jankowska, Maria
Kochanowska, Anna Moskal, Róża
Szafranek, Łukasz Borkowski, Piotr
Jeżewski, Wojciech Rydzio, Łukasz Eppa
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oraz gościnnie nasza barczewianka
Magdalena Łowkiel. Oprawę muzyczną
zapewnili: Piotr Baranowski – gitara i
Marlena Ewertowska – fortepian. Mimo
późnej pory na sali był komplet widzów, co
jest dowodem na to, że mieszkańcy

Barczewa potrzebują spotkań kulturalnych,
które po całym dniu pracy są chwilą
spokoju i wyciszenia dla naszych dusz.
Redakcja
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Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
Nadzieje, oczekiwania, realia...
Trzeciego kwietnia na wniosek burmistrza
Barczewa odbyła się nadzwyczajna sesja Rady
Miejskiej poświęcona projektowi uchwały w
sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy, a także szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych
zastępstw oraz niektóre składniki
wynagradzania. Nazwa tego regulaminu jest
długa. Jego zapisy ustalenia i postanowienia
regulują część pensji nauczycielskiej, zależnej
i wypłacanej z pieniędzy gminy. W negocjacjach
stronę samorządową reprezentował burmistrz
i dwie komisje Rady Miejskiej, stronę
związkową - NSZZ” Solidarność” i ZNP.
Przed sesją niektórym nauczycielom w
Barczewie zadaliśmy pytanie - Czego oczekują
od nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej ?
Zbigniew Podlaski, zastępca dyrektora
gimnazjum: Mam nadzieję, że władza z naszymi
przedstawicielami dogada się i podejmie
ostateczną decyzję. Najgorszą rzeczą jest brak
decyzji. Gmina co roku ustala regulamin
wypłacania wszystkich dodatków. Pensja
nauczyciela składa się z części zasadniczej,
pochodzącej z subwencji i tej regulaminowej,
wypłacanej ze środków gminy. W ubiegłym
roku był wynegocjowany regulamin, który
satysfakcjonował ogół nauczycieli. Po raz
pierwszy od paru lat odczuliśmy realny wzrost
dodatków. W tym roku stanowisko władz i
przedstawicieli związków jest rozbieżne, mam
nadzieję, że nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
te wątpliwości rozwieje.
Krystyna Żygadło, dyrektor szkoły
podstawowej: Oczekuję, że będą spełnione
postulaty nauczycieli w zakresie zwiększenia
dodatków. W tym roku był negocjowany nowy
regulamin. Jak mnie poinformowały związki
zawodowe jest nadzieja, że te dodatki zostaną
podwyższone. W naszej szkole nauczyciele
zarabiają mało. Małe pensje powodują, że w
szkole występuje duży ruch kadrowy. Z pracy
zrezygnowało dwóch matematyków i pedagog.
Podjęli pracę w Olsztynie, tam gdzie dodatki są
wyższe. Dodatki są bardzo ważnym
argumentem przy zatrudnianiu młodych
nauczycieli. W tym roku miałam możliwość
zatrudnienia stażysty, nauczyciela wychowania
fizycznego, ale on nie podjął pracy ze względu
na niskie wynagrodzenie. Wybrał pracę w innym
zakładzie zmieniając zawód. Poza tym uważam,
że negocjacje są za późno prowadzone. Nie
byłoby tego napięcia gdyby rozmawiano przed
uchwaleniem budżetu.
Janusz Koc, przewodniczący „Solidarności” w
szkole podstawowej: Nasze oczekiwania zostały
skonkretyzowane na spotkaniach stron.
Przedstawiono nam propozycje, których jak
twierdzi burmistrz, zrealizować się nie da. Nie
ukrywam, że my jako związkowcy wykazaliśmy
dobrą wolę. Przystaliśmy wstępnie na warunki,
które nie były maksymalnie dobre dla nas,
mogliśmy oczekiwać więcej. Zdawaliśmy sobie

6

sprawę, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się
gmina. Przystaliśmy na kwoty, które do końca
nie spełniają przepisów oświatowych.
Natomiast zobaczymy jak ten problem
rozstrzygnie sesja, usłyszymy to, co będą mówić
radni.
Remigiusz Marciniak, przewodniczący NSZZ
„Solidarność„ w gimnazjum - wyjaśnienie
redakcyjne - po raz pierwszy w długiej historii
naszej gazety zdarzyło się, że osoba publiczna
odmówiła nam wypowiedzi. Pan
przewodniczący spanikował, kategorycznie
odmówił wywiadu. Oświadczył, że w tej
sprawie powinien wypowiedzieć się rzecznik
prasowy nie podając czyj, jakiego związku i
której instancji.
Ewa Orłowska, dyrektor wydziału oświaty
/wystąpienie na sesji/: Szanowni Państwo, art.30
Ustawy z 26 stycznia 1982 roku, czyli Karta
Nauczyciela, definiuje wynagrodzenie
nauczycieli, które składa się z części
zasadniczej i dodatków. W świetle tego artykułu
kompetencją organu prowadzącego szkołę jest
coroczne ustalanie w drodze regulaminu awansu
zawodowego nauczycieli, struktur zatrudnienia
jak i wysokości stawek dodatków. Przytoczony
art. 30 Ustawy ust. 3 określa wysokość
średniego wynagrodzenia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu
zawodowego. W myśl tego artykułu średnie
wynagrodzenie nauczycieli zależne jest od
kwoty bazowej, która jest określona corocznie
dla pracowników państwowych sfery
budżetowej w ustawie budżetowej państwa. Dla
nauczyciela stażysty 82% kwoty bazowej,
nauczycieli kontraktowych 125%,
mianowanych 175%, dyplomowanych 225%. Z
tych ustaleń wynika, że w Karcie Nauczyciela
utworzono mechanizm corocznej waloryzacji
wynagrodzeń. W 2007 roku kwota bazowa dla
nauczycieli wynosiła 1885,59 zł brutto. W tym
roku została zwiększona o 10% i wynosi
2074,15 złotych brutto.
W poniższej tabeli podaję zestawienie średnich
wynagrodzeń nauczycielskich brutto.
Nauczyciel Średnie w Gminie Średnie w kraju Niedobór
Stażysta
1412 zł
1546 zł
130 zł
Kontraktowy
1759 zł
1933 zł
174 zł
Mianowany
2632 zł
2706 zł
74 zł
Dyplomowany 3330 zł
3479 zł
149 zł

Aby zniwelować te różnice strona
związkowa zaproponowała żeby w regulaminie
zwiększyć dodatki motywacyjne z 70 do 100
złotych oraz dodatki za wychowawstwo w
wysokości zależnej od ilości uczniów w klasie.
W klasie do 16 uczniów wychowawca
otrzymywałby dodatek 50 złotych, w klasie od
16 do 24 uczniów - 80 zł, w klasie powyżej 24
uczniów - 100 zł. Na spotkaniu 31 marca strony
nie uzgodniły wysokości stawek. Spisany został
protokół uzgodnień i rozbieżności. Strona
związkowa stwierdza nierealizowanie przez
gminę wymogów zapisanych w Karcie
Nauczyciela, tj. art.30 ust.3 i 4-tego. Strona
samorządowa oświadczyła, że gmina nie ma w
budżecie środków na pokrycie wzrostu
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wynagrodzeń i spełnienie postulatów
związkowych w 2008 roku. Potrzeba jest
dodatkowo 120 tys. złotych, których w budżecie
nie ma. Kondycja finansowa gminy od lat nie
pozwala na osiągnięcie średnich wynagrodzeń
zgodnych z ustawą.
Tomasz Michałowski, przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej: W lutym tego roku komisja
rozpoczęła prace nad regulaminem. Odbyliśmy
dwa spotkania ze związkowcami, w trakcie
których szukaliśmy obopólnych rozwiązań.
Przed sesją budżetową, która odbyła się 3-go
marca jako komisja otrzymaliśmy propozycje
zmian w budżecie. Naszym zadaniem było
znalezienie pieniędzy na wypłacenie
zwiększonych wydatków płacowych
nauczycieli. Komisja stanęła przed wyborem,
komu ma je zabrać. Były trzy propozycje:
pierwsza - rezygnacja z budowy chodnika przy
ulicy Dębowej w Łęgajnach, druga - rezygnacja
z opracowania dokumentacji na budowę
infrastruktury na Osiedlu Domków
Jednorodzinnych w Barczewie, trzecia zabranie pieniędzy przeznaczonych na remont
szkoły w Bartołtach i Wipsowie. Wszystkie
propozycje zostały odrzucone. Komisja uważa,
że nie należy krzywdzić jednych dając innym.
Negocjacje powinny odbywać się we wrześniu,
przed opracowaniem prowizorium. Moim
zdaniem w oświacie jest nabrzmiały problem
pracowników obsługi. Oni od 2000 roku nie
dostali żadnych podwyżek oprócz regulacji
inflacyjnych. To są nasi ludzie, którzy pracując,
powinni zarabiać i z pracy żyć godnie. Problem
powstał nie z winy naszego samorządu.
W ubiegłym roku zaplanowaliśmy wzrost płac o
3%. Rząd po negocjacjach w 2008 roku zgodził
się na 10% wzrost płac nie gwarantując w
subwencji pokrycia całości podwyżki.
Burmistrz znalazł pokrycie na część wzrostu
płac, rezygnując z realizacji innych celów i
zabierając z budżetu 300 tys. złotych. Chcąc
zrealizować postanowienia regulaminu brakuje
120 tys. złotych. Regulamin został zatwierdzony
przez Radę Miejską bez pokrycia finansowego.
Burmistrz zadeklarował, że jeżeli zwolnią się w
budżecie jakiekolwiek pieniądze, to zostaną one
przeznaczone dla nauczycieli. W Radzie jest
pełne zrozumienie, co do niskich wynagrodzeń
nauczycieli i pracowników obsługi. Zostało ono
wyrażone i głośno wyartykułowane przez
radnych na sesji.
Redakcja
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List do redakcji
Szanowna redakcjo na łamach naszej
samorządowej gazety pragnę zadać publiczne
pytanie wraz z informacją uzasadniającą. Proszę
o zamieszczenie mojej wypowiedzi w
najbliższym jej wydaniu.
Panu Lechowi Nitkowskiemu burmistrzowi
Barczewa stawiam publiczne pytanie i
oczekuję na nie odpowiedzi. Dlaczego on jako
burmistrz nie respektuje i nie wypełnia
wyroku polskiego sądu?
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
15-go listopada 2007 roku rozpatrzył moją
skargę na decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie z dnia 29 września
2006 roku w przedmiocie odmowy umorzenia
zaległości podatkowych z tytułu podatku
rolnego za 2005 rok postanowił:
1.
uchylić zaskarżoną decyzję
2.
określił, że zaskarżona decyzja nie
podlega wykonaniu.
Powyższą decyzję utrzymał w mocy Naczelny
Sąd Administracyjny w Warszawie. Z odpisem
wyroków zgłosiłem się do burmistrza w sprawie
realizacji postanowień sądów. Odbyłem w sumie
dwa spotkania, w drugim towarzyszył mi mój

radca prawny. Od 15-go kwietnia 2007 roku to
jest daty uprawomocnienia się wyroku, w
państwie prawa jakim jest Rzeczpospolita
Polska, burmistrz Barczewa nie jest w stanie
podjąć decyzji.
Barczewo 07.04.2007
Wojciech Stasiak
Barczewo, 17.04.2008
Redakcja
„Wiadomości Barczewskich”
Nawiązując do pisma Pana Wojciecha
Stasiaka zam. Niedźwiedź 1, skierowanym do
Redakcji “Wiadomości Barczewskich”
informuję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie dnia 15 lutego 2007 roku uchylił
zaskarżoną decyzję Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie z dnia 29 września
2006 r. Nr SKO-53-555/06 w przedmiocie
odmowy umorzenia zaległości podatkowych z
tytułu podatku rolnego za rok 2005.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Olsztynie, uwzględniając wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 15
lutego 2007 r, decyzją Nr SKO-53-516/2007 z
dnia 27 listopada 2007 r. rozstrzygnęło – uchylić

decyzję organu pierwszej instancji i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ
I instancji.
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze, przekazując sprawę do
ponownego rozpatrzenia wskazało, aby przy
ponownym rozpatrzeniu sprawy organ I
instancji uzupełnił materiał dowodowy tak,
aby możliwe było dokonanie pełnej analizy
sytuacji materialnej Spółki, a następnie
rozważył wystąpienie indywidualnego interesu
Spółki w przyznaniu ulgi polegającej na
umorzeniu podatku rolnego za 2005 rok.
Z uwagi na powyższe organ podatkowy
kilkakrotnie poprosił o dostarczenie
stosownych dokumentów i złożenie
dodatkowych wyjaśnień w tej sprawie. Ostatnie
wezwanie z dnia 26.03.2008 r. , odpowiedź
wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu
09.04.2008 r. Z udzielonych wyjaśnień przez
pracownika podatnika wynika konieczność
kontynuowania postępowania dowodowego w
celu wydania stosownej decyzji na
w s z e c h s t ro n n i e z e b r a n y m m a t e r i a l e
dowodowym w tej sprawie.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Zakład Usług Komunalnych
Roczne rozliczenie
W ostatni dzień marca, w ratuszu odbyło
się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Zakładu Usług Komunalnych. W zgromadzeniu
oprócz właściciela – Gminy, nota bene jedynego
wspólnika reprezentowanego przez burmistrza
Lecha Nitkowskiego, udział wzięli członkowie
Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki. Prezes
Zarządu Leszek Polak przedstawił rzeczowe i
finansowe sprawozdanie z działalności Spółki za
rok obrotowy 2007. Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej złożyła jej przewodnicząca
pani Halina Włoch. Pozytywnie oceniła
osiągnięcia gospodarcze Spółki i pracę jej
prezesa. Na jej wniosek burmistrz zatwierdził
przedstawione sprawozdania i udzielił
absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej z
wykonywania obowiązków za 2007 rok.
W dyskusji mowa była o szansach rozwojowych
zakładu. Uczestnicy zgromadzenia podkreślali,
że Zakładowi Usług Komunalnych należy
pomóc w uzbrojeniu technicznym i
kapitałowym. Głównym zadaniem Spółki jest
utrzymanie czystości w mieście i na wsiach. Nie
można tego dobrze wykonać, jeżeli się
dysponuje miotłą i szuflą. Niezbędna jest
zamiatarka. Prezes Polak zadeklarował, że
połowę pieniędzy na jej zakup jest w stanie
wygenerować z bieżącej działalności
gospodarczej, spłacając na ten cel zaciągnięty
kredyt. Pozostałą kwotę należy pozyskać z
zewnątrz. Spółka czyni starania, aby poszerzyć
zakres usług. Przymierza się do przejęcia na
terenie gminy remontu i budowy dróg oraz ulic.
Niezbędnym warunkiem powiększenia usług
jest pozyskanie większej bazy produkcyjnej i
lokalowej. Z dobrą nowina naprzeciw tym
oczekiwaniom wyszedł burmistrz L. Nitkowski.
Zaproponował spółce przejęcie placu wraz z

entuzjazmem odnieśli się do propozycji
burmistrza. Na placu, gdzie kiedyś było
składowisko na opał, można urządzić
składowisko kruszywa pod budowę dróg,
natomiast w pomieszczeniach po byłej kotłowni
- sortownię odpadów. W ubiegłym roku
odzyskaliśmy około 38 ton odpadów
segregowanych, w tym: plastyku 16,15 tony,
makulatury 6,37 tony, szkła 16,91 tony, za
utylizację których nie zapłaciliśmy złotówki. W
2007 roku na terenie gminy zebrano 2961 ton
odpadów komunalnych. Dyrektywa Unii
Europejskiej nakłada na nas ograniczenia na
ilość składowanych odpadów biodegracyjnych.
W Polsce, a tym samym w Barczewie, od roku
2010 ilość odpadów ulęgających biodegradacji
musi być ograniczona do 75% w stosunku do
roku bazowego 1995. Jeżeli przyjmiemy, że rok
bazowy i 2010 pod względem ilości śmieci mało
się różnią, to z dyrektywy wynika, że w 2010
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roku 30 % będą to musiały być odpady
segregowane. Z przeliczenia wynika, że za dwa
lata sortownia w Barczewie będzie musiała
odzyskać 603 tony odpadów segregowanych
rocznie, w 2012 r. - 50%, tj. około 1500 ton, a
w 2020 roku 2250 ton. Jeżeli tego nie zrobimy
zrobią to za nas inni. My mieszkańcy za tę robotę
zapłacimy z własnej kieszeni. Rachunek jest
prosty - 603 tony pomnożyć przez 150 złotych za
tonę składowania, to daje 90 tysięcy złotych
oszczędności. Przy wariancie droższym, 300 zł
za tonę, oszczędności mogą wynosić około 180
tysięcy złotych. Do tych kwot należałoby
doliczyć kary za niewywiązanie się z dyrektywy
unijnej. Za te pieniądze można dać dobrze płatną
pracę 6 osobom. Przejęty od starostwa majątek i
przekazany aportem spółce jest pomysłem
trafionym w dziesiątkę.
Rada Nadzorcza i Prezes ZUK
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Historia

Zielony Most
Ks. Walenty Barczewski w „Geografii
Polskiej Warmii” napisał, że w Wartemborku,
dzisiejszym Barczewie, znajdowało się sześć
mostów. Nie miał jednak na myśli dwóch
pierwszych mostów, zbudowanych tuż po lokacji
miasta. Jeden znajdował się przy bramie
południowej, zwanej później Olsztyńską, zaś drugi
– przy bramie północnej, zwanej Jeziorańską. W
późnym średniowieczu, kiedy gród został opasany
murem z basztami, miasto mogło poszczycić się
sześcioma mostami. Były to: most przy bramie
południowej, gdzie do dziś na filarach znajdują się
figury św. Agaty i bł. Rozalii, Piaseczny nad fosą,
który służył zakonnikom, trzeci, zwany Krowim,
położony obok bramy południowej (prowadził do
cegielni po drugiej stronie miasta), czwarty przy
bramie północnej
prowadził do Marun i nie
wiadomo dlaczego ks.
Walenty Barczewski
n a z w a ł
g o
Trzywiertlowym,
podczas gdy miejscowi
od początku zwali go
„Zielonym Mostem”,
p i ą t y, t u ż z a f u r t ą
zamkową, zwany
Czerwonym prowadził do
Ramsowa a dalej do
Gipsowa i ostatni, szósty
zwany Zupuńskim przy
ul. Traugutta, przy dawnej
Młynarzówce – połowa
mostu należała do miasta,
a druga do Zupun. Jak
m ó w i ą ź r ó d ł a
historyczne, w dolinie
dwóch rzek: Pisy
Warmińskiej i wpadającej
do niej rzeki Kiermas,
istniała osada mająca
swoją nazwę. W miejscu,
gdzie obecnie rozlewają
się wody Stawu
Więziennego, znajdowały
się dawniej ogrody
warzywne, a może pole kapusty, które należało do
braci zakonnych. Przed rokiem 1350, w zakolu Pisy
Warmińskiej, na tychże kapuśniakach utworzony
został sztuczny staw. Dokonać tego mieli
zakonnicy. Dalsze prace melioracyjne polegały na
przekopaniu nowego kanału, który pozwolił w linii
prostej płynąć wodom rzeki Pisy Warmińskiej,
omijając jej kręte zakola. Usprawniło to transport
drewna i cegły wypalanej w rejonie „Krzyżowej
Góry”. Cegła, podobnie jak drewno czy torf,
posłużyła do budowy murów obronnych. Tamtędy,
przez furtę zamkową, Czerwony Most i dalej przez
puszczę, prowadził szlak do Gipsowa. Potem
przekopano wzgórze w Rajczuchach i zmieniono
bieg rzeki Kiermas. Nastąpiło połączenie obu rzek.
Dla zapewnienia skuteczniejszej obrony
rozbudowującej się osady, tuż przy murze
obronnym wykopano kolejny kanał, zwany później
fosą. Połączył on wody stawu z rzeką Kiermas. Nad
nim pobudowano most z bramą, zwaną
południową, natomiast tuż przy klasztorze –
drewniany most zwany Piasecznym. „Zielony
Most” początkowo był drewniany i stał w miejscu
obecnego, ceglano-betonowego mostu położonego
w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania ulic Adama
Mickiewicza z Armii Krajowej. Most ten został
pobudowany wraz z założeniem osady i należał do
największych. Przy nim, od strony miasta,
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wybudowano kwadratową wieżę z czerwonej
cegły, a w murze obronnym osadzono drewnianą
bramę, zwaną bramą północną – Jeziorańską.
Zarówno most, jak i brama, pełniły w
średniowieczu rolę obronną. Za dnia wystawiane
były zbrojne straże, a po zachodzie słońca bramy
zamykano. Wody rzeki Pisy Warmińskiej
wypływały ze stawu Młyńskiego i dalej płynęły
przy zamku biskupim, pod „Zielonym Mostem”,
gdzie za miastem łączyły się z rzeką Kiermas. Z
dawnych opisów dowiadujemy się, że nazwa
„zielony” przylgnęła do mostu z chwilą jego
pobudowania. Stało się tak dlatego, że most
wykonany z dębowego drewna, znajdujący się w
północnej części miasta, szybko został pokryty
zielonym mchem. Most pełnił także istotną rolę w
komunikacji miasta. Wychodziło się po nim na
trakt ciągnący przez trzebioną puszczę w kierunku
Jezioran. Potem, na początku XVI wieku, za
murami powstały
p i e r w s z e
zabudowania
gospodarcze.
Wy b u d o w an y
został przytułek i
kaplica pw. św.
Wa w r z y ń c a ,
zniszczone przez
pożar w 1544 roku,
a następnie
przytułek z kaplicą
pw. Świętej Trójcy.
Most przez całe
wieki nieustannie
służył ludziom.
Podążali przez
niego żałobnicy
towarzysząc
zmarłemu w jego
ostatniej drodze na
stary katolicki
cmentarz. Ulicę
przechodzącą przez
„Zielony Most”, w
średniowieczu
zwano traktem
Jeziorańskim, do
roku 1945 nosiła
n a z w ę
Luisenstrasse, od
maja 1945 roku była ulicą płk Prawina, natomiast
w lipcu 1945 roku nazwę zmieniono na Adama
Mickiewicza.
Od początku „Zielony Most” nad rzeką Pisą
Warmińską z bramą Jeziorańską stanowił
integralną część zamkniętego systemu obronnego.
Jako całość przetrwał do XVIII wieku. Począwszy
od drugiej połowy XVIII wieku cały system
średniowiecznych murów obronnych wraz z
kwadratowymi i okrągłymi basztami stopniowo
niszczał i ulegał dewastacji. Z czasem pozostało
jedynie kilka odcinków murów obronnych, filary
bramy Południowej i most zwany „Zielonym
Mostem”. W XIX wieku w miejscu drewnianego
mostu pobudowano nowy, masywniejszy, z
czerwonej cegły i betonu. Początkowo miał
drewniane poręcze, które później, dla poprawy
bezpieczeństwa, zastąpiono betonową balustradą.
Postawiono także betonowy słup ogłoszeniowy na
urzędowe obwieszczenia. Nawierzchnię mostu
stanowiła granitowa kostka, którą pod koniec XX
wieku pokryto masą bitumiczną.

Barczewskie Kalendarium
Kwiecień
1. IV. 1948 – władze miasta Barczewo zniosły
ograniczenia zużycia energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych.
3. IV. 1998 – w Barczewie zmarła Janina
Abramowicz, powojenna nauczycielka i
założycielka szkół w powiecie bartoszyckim.
5. IV. 1998 – w Barczewie zmarła Kazimiera
Kawecka, nauczycielka, jedna z założycielek
pierwszego powojennego przedszkola przy ul.
Niepodległości.
10. IV. 1893 – w Wartemborku odbyło się
zebranie mężów zaufania „Centrum” z okręgu
olsztyńskiego.
12. IV. 1406 – do Barczewa przyłączono
folwark biskupi leżący przy drodze do
Jedzbarka.
12. IV. 1517 – w Wójtowie przebywał Mikołaj
Kopernik, administrator kapituły warmińskiej.
13. IV. 1363 – biskup Jan Stryprock II, nadał
lokację dla wsi Lamkowo.
15. IV. 1953 – dla potrzeb Muzeum
Mazurskiego w Olsztynie dokonano odlewu
gipsowego popiersia kardynała Andrzeja
Batorego z nagrobka znajdującego się w
kościele pw. św. Andrzeja.
16. IV. 1978 – w ramach „Młodzieżowej
wiosny czynu” członkowie barczewskiego koła
ZSMP brali udział w pracach porządkowych na
rzecz miasta.
16. IV. 1980 – decyzją Wojewody
Olsztyńskiego budynek synagogi, znajdującej
się przy ul. Kościuszki, wpisano na listę
obiektów zabytkowych.
17. IV. 1863 – w Barczewku zmarł Mateusz
Grunenberg, zasłużony nauczyciel i zbieracz
polskich pieśni religijnych i świeckich.
17. IV. 1983 – w olsztyńskiej Filharmonii
odbyły się I Dni Muzyki Feliksa
Nowowiejskiego.
18-19. IV. 1993 – na zaproszenie burmistrza
miasta Barczewa gościła delegacja niemiecka z
miasta Hagen.
19. IV. 1994 – poświęcony został nowy krzyż
na „Krzyżowej Górze” koło Barczewa.
20. IV. 1938 – w Wartemborku młodzież
szkolna uczciła uroczystością rocznicę urodzin
kanclerza Niemiec - Adolfa Hitlera.
22. IV. 2006 – w Wipsowie miała miejsce
uroczystość posadzenia dębu papieskiego,
będącego symbolem pontyfikatu Jana Pawła II.
24. IV. 1998 – Gmina Barczewo liczyła 15.861
mieszkańców.
26. IV. 1948 – w Skajbotach zmarł Franciszek
Kwas, działacz warmiński, pisarz ludowy i
zbieracz folkloru.
26. IV. 1998 – odbyła się II Ogólnopolska
Pielgrzymka Funkcjonariuszy Służby
Więziennej na Jasną Górę. W pielgrzymce
udział wzięli funkcjonariusze oraz emeryci i
renciści SW z Barczewa.
27. IV. 1648 – zmarł ks. Jan Lidigk, w latach
1641-1643 proboszcz i dziekan Barczewa.
30. IV. 1373 - została założona wieś Wipsowo.
30. IV. 1373 – biskup Maurycy Ferber wydał
dekret lokacyjny dla wsi Wipsowo.
30. IV. 1948 – w Publicznej Szkole
Powszechnej w Barczewie zorganizowano
„Święto Lasu”.
W. Zenderowski

Wojciech Zenderowski
Słowniczek:
Gipsowo – Wipsowo
Zupuny – Sapuny
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Informacje
Polsko - Niemiecka Wymiana Młodzieży
Barczewo - Hagen
W ramach współpracy między
miastami parterskimi Barczewem i Hagen po raz
kolejny młodzież z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie uczestniczyła w
,,Polsko - Niemieckiej Wymianie Młodzieży".
Partnerem naszego gimnazjum jest niemiecka
szkoła Hagen a. T. W. /DH. Wymiana odbyła się
w dniach 26.03. - 04.04.2008 roku .

fot. archiwum
Uczestniczyło w niej 23 uczniów gimnazjum, 1
uczeń szkoły podstawowej, dyrektor Krystyna
Szter i trzech nauczycieli gimnazjum.
Niemiecką szkołę reprezentowało 18 uczniów i 4
nauczycieli. Polska grupa zakwaterowana była
w Centrum Środowiska Noller Schlucht w
miejscowości Dissen, które dysponuje też bazą
noclegową i kuchnią. Placówka zajmuje się
projektami Ochrony Środowiska organizując
lekcje, zajęcia pokazowe w terenie. Wspólnie z
grupą niemiecką mieliśmy okazję uczestniczyć
w takim przedsięwzięciu. Zajęcia z podziałem na
5 grup odbywały się w pięknej
okolicy Dissen na terenie objętym
rewitalizacją. Dowiedzieliśmy się
wiele na temat ukształtowania
terenu, poznaliśmy roślinność i
zwierzęta zamieszkujące lasy.
Ciekawostką dla naszej młodzieży
było zobaczenie dzikich królików, a
także stad saren. Mieliśmy też okazję
przyczynić się do rozwoju lasu
uczestnicząc w sadzeniu drzewek w
podmokłych biotopach Erlen i
Eschen. Chcąc dowiedzieć się
czegoś o czystości wód – strumieni
płynących przez las – pobraliśmy z
nich próbki wody i po powrocie do
placówki badaliśmy jej stopień
czystości pod lupami mikroskopów.
Zajęcia w placówce to także praca w
zespołach. Młodzież miała okazję tworzyć,
rzeźby w drewnie, według własnego projektu,
projektować i malować torby ekologiczne,
malować obrazy naturalnymi farbami na płótnie.
Warsztaty kończyły się po południu. Wspólna
praca ekologiczna znalazła odzwierciedlenie w
formie ulotki informacyjnej na temat segregacji
odpadów. We wrześniu 2008 roku podczas
planowanego pobytu grupy niemieckiej
młodzieży w gimnazjum w Barczewie projekt

ekologiczny będzie kontynuowany. Środowisko
i ekologia stanowią dla obu szkół bardzo ważną
część współpracy. Patrząc na naszych kolegów z
Niemiec możemy się wiele nauczyć. Nasza
młodzież podczas całego pobytu dbała o
czystość i prawidłową segregację odpadów.
Współpraca między szkołami nie
mogła obyć się bez wspólnych zajęć lekcyjnych.
Polska młodzież razem ze
swoimi niemieckimi kolegami
uczestniczyła w lekcjach
matematyki, chemii, języka
niemieckiego i angielskiego.
Poradzili sobie świetnie, choć
idąc na lekcje byli trochę
zawstydzeni czy poradzą
sobie z komunikacją. W
szkole odbyły się także zajęcia
sportowe – gry w piłkę nożną i
siatkówkę. I tym razem
byliśmy dumni z naszych
uczniów – wygrali oba mecze.
Młodzież uczestniczyła w
w i e l u z a b a w a c h
integracyjnych, dyskotekach,
podczas których świetnie się
bawiła.
Dużym zainteresowaniem
młodzież wykazała się podczas zwiedzania
warsztatów szkolnych: pracowni plastycznej,
metalu, drewna oraz warsztatu mechanicznego.
Zajęcia prowadzone są w nich podczas zajęć
technicznych, a także pozalekcyjnych.
Współpraca młodzieży to również wspólne
zwiedzanie muzeów, poznawanie kultury i
sztuki niemieckich artystów. Mieliśmy okazję
zwiedzić Osnabrück i wpisać się do Księgi
Pamiątkowej w Ratuszu. Wspinaliśmy się też na
wieżę Katedry by podziwiać panoramę miasta.
Odbyliśmy wspólny spacer uliczkami

fot. archiwum
O s n a b r ü c k i e g o Z O O . W B a d I b u rg u
zwiedziliśmy muzeum zegarów –
Uhrenmuseum, a w urokliwym Tecklemburgu
muzeum lalek – Puppenmuseum. Mogliśmy
podziwiać wąskie uliczki niemieckich
miasteczek i zabytkową architekturę.
Wyzwaniem okazało się zwiedzanie Bremen i
słynnego w całej Europie muzeum techniki –
Universum Science Center Bremen.
Zwiedziliśmy także Muzeum Soli, w
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którym jak się okazało znajduje się makieta
tężni z Ciechocinka. Spacer pod tężniami i
pobyt w komorze solnej był chwilą relaksu i
refleksji nad wspólnym projektem.
Obserwacja młodzieży utwierdziła
nas w przekonaniu, że takie projekty są
potrzebne byśmy mogli wspólnie tworzyć
lepsze jutro.
Małgorzata Duba
Dowodem na zadowolenie młodzieży niech
będzie przytoczenie dwóch wypowiedzi :
„Dziś byliśmy w pięknym lesie,
Gdzie wiatr ptasie śpiewy niesie.
I choć bolały nas nogi,
Nikt nie zbaczał z drogi.
Drzewa razem sadziliśmy,
Piękne chwile przeżyliśmy.”
Roxana i Monika
„Było fajnie i przyjemnie. Świetna
atmosfera oraz wiele wspaniałych przeżyć,
wrażeń. Mogliśmy nauczyć się od siebie wielu
rzeczy. Myślę, że to dobry sposób, aby nowe
pokolenie poznawało świat w tak przyjemny
sposób.”
Małgorzata K.

Matematyka w zarządzaniu
Sukces gimnazjalistów
W dniu 12 marca 2008 r. odbył się II
etap VI edycji wojewódzkiego konkursu
„Matematyka w zarządzaniu” dla
uczniów gimnazjum, będący wynikiem
etapu szkolnego, podczas którego
wyłoniono najlepszą piątkę uczniów
reprezentujących swoją szkołę.
W finałowych zmaganiach
uczestniczyło 31 uczniów z 7 gimnazjów
województwa warmińsko - mazurskiego
(Gimnazja olsztyńskie nr 2, 4, 8, 12, 15
oraz Gimnazjum w Stawigudzie i
Barczewie).
Uczniowie reprezentujący
Gimnazjum nr 1 w Barczewie uplasowali
się kolejno na miejscach 2, 7, 9 i 13, co w
klasyfikacji ogólnej dało szkole drugie
miejsce. Zaszczytne 2 miejsce zdobył
Paweł Orłowski. Kolejne miejsca należą
do: Sebastiana Nasiadka, Grzegorza
Kondratowicza i Bartłomieja
Styczyńskiego, przygotowywanych
przez Lidię Podralską oraz Danuty
Bachan, przygotowywanej przez
Elżbietę Jankowską.
Uczniom, rodzicom i nauczycielom
przygotowującym uczniów gratulujemy
serdecznie tak dużego sukcesu.
Małgorzata Bronowska - Waliszewska
Lidia Podralska
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Informacje
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
uczniów gimnazjum, w dniach 9, 10, 11 kwietnia
2008 roku odbyły się w gimnazjum Targi Szkół
Ponadgimnazjalnych. Na imprezę zostali
zaproszeni zainteresowani rodzice oraz uczniowie
klas trzecich gimnazjum.
Tegoroczne targi różniły się znacznie od
ubiegłorocznych – jednodniowych, bowiem
odbywały się przez trzy dni po dwie godziny. Taki
system przekazywania wiedzy zdaje się być
korzystniejszy, gdyż jednego dnia uczniowie

fot. archiwum

słuchali prezentacji kilku, a nie kilkunastu szkół.
W środę prezentowały się:
- Zespół Szkół Budowlanych w Olsztynie;
- Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych
w Olsztynie;
- Zespół Szkół Ekonomiczno - Handlowych
w Olsztynie;
- Liceum Ogólnokształcące nr III w Olsztynie.
W czwartek:
-Zespół Szkół Chemicznych
i Ogólnokształcących w Olsztynie;
- Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych
w Olsztynie;
- Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie;
- Zespól Szkół Rolniczych w Smolajnach.
Piątek był zarezerwowany przez:
- Liceum Ogólnokształcące nr 8 w Olszynie;
- Liceum Ogólnokształcące nr 9 w Olszynie;
-Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych w Olszynie;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Biskupcu;
-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Jezioranach.

IV Targi Szkół Ponadgimnazjalnych
Z Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie...
Szkoły przygotowały plakaty, ulotki
informacyjne, foldery, a także prezentacje
multimedialne. Większość przedstawicieli szkół
stanowili zarówno nauczyciele jak i uczniowie.
Nauczyciele omawiali prezentacje swoich szkół,
kierunki kształcenia, informowali jak i gdzie
należy składać dokumenty. Uczniowie
opowiadali o kołach zainteresowań i atmosferze
szkolnej. Dzięki prezentacjom multimedialnym
gimnazjaliści mieli możliwość zobaczyć jak
wygląda dana szkoła, jakim zapleczem
dysponuje, jak wyposażone są sale lekcyjne,
natomiast w szkołach kształcących w zawodzie –
jak wyglądają, gdzie odbywają się warsztaty i
praktyki zawodowe. Każda szkoła miała swoich
,,fanów”, którzy chcąc dowiedzieć się o niej jak
najwięcej, zasypywali
nauczycieli i uczniów
pytaniami.
Spotkało nas też
wiele miłych
niespodzianek. Szkoła
Gastronomiczno –
Spożywcza przywiozła
ze sobą słodki
poczęstunek,
przygotowany przez
s w o i c h u c z n i ó w.
Szkoła Rolnicza w
S m o l a j n a c h
reprezentowana była
przez uczennice w
strojach jeździeckich, a
ich kolega dzielnie
przedstawiał ważącą
prawie 20 kg, pięknie
oprawioną w skórę –
Kronikę Szkoły. Zespół
Szkół z Biskupca
rozdawał zainteresowanym smycze i długopisy z
l o g o i a d r e s e m s z k o ł y. W s p a n i a ł y m
zakończeniem targów w piątek była prezentacja
filmu przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z
Jezioran. Gościł razem z nimi pan Jan Wołodźko

Oferta barczewskiego gimnazjum
Dzień otwarty
15 kwietnia 2008 r. Gimnazjum nr 1 w
Barczewie im. Ziemi Warmińskiej było
organizatorem Dni Otwartych.
Wydarzenie było adresowane przede
wszystkim do szóstoklasistów, ich rodziców i
wychowawców. Celem było zaprezentowanie
szkoły, przedstawienie tego, co może ona
zaoferować przyszłym uczniom.
Wszystkich przybyłych gości powitała pani
dyrektor Krystyna Szter. W części oficjalnej
gimnazjaliści, korzystając z przygotowanej
prezentacji multimedialnej, opowiedzieli o szkole,
warunkach lokalowych, zajęciach
pozalekcyjnych, imprezach i wydarzeniach
szkolnych. W części artystycznej swoje
umiejętności sportowe zaprezentowali: zespół
cheearlederek, piłki siatkowej dziewcząt i piłki
nożnej chłopców. W drugiej części Dnia

Otwartego goście zwiedzali sale lekcyjne,
pracownie przedmiotowe, bibliotekę i czytelnię z
dostępem do Internetu, audiowizualną salę do
nauki języka obcego, jadalnię, siłownię, salę
fitnessu. Każdy zainteresowany wychowawca
otrzymał płytę z nagraną prezentacją
multimedialną i informator o tworzonych klasach
pierwszych.
Dyrektor Krystyna Szter podkreśliła, że w
najbliższym roku szkolnym zostanie utworzona
klasa autorska z rozszerzonym programem z
informatyki i drugim językiem obcym oraz
rozszerzonym programem z matematyki, biologii i
chemii. Ponadto uczniowie, oprócz
obowiązkowego jednego języka obcego mogą
zapisać się w szkole dodatkowo na drugi – zajęcia
są bezpłatne, przez trzy lata nauki i odbywają się w
formie zajęć pozalekcyjnych. W szkole odbywa się

dyrektor ds. praktyk zawodowych w zakładach
mięsnych ,,Potorscy”, w których młodzież
odbywa praktyki zawodowe.
Podczas targów odwiedziło nas 13 szkół
ponadgimnazjalnych. Uczniowie mieli
możliwość zapoznania się z kierunkami w liceum
ogólnokształcącym, profilowanym, szkołach
technicznych i zawodowych różnych
specjalności. Wiedza przekazana przez
nauczycieli w gimnazjum, informacje od kolegów
i znajomych, rozmowy z rodzicami, wsparte
faktami podanymi przez przedstawicieli szkół,
mają przyczynić się do świadomego i trafnego
wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

fot. archiwum
Oby 13-tka była szczęśliwą liczą i niech
przyniesie wszystkim gimnazjalistom szczęście .
Małgorzata Duba, doradca zawodowy
Ewa Radzanowska, pedagog

wiele kół zainteresowań i konkursów, których
laureaci zajmują wysokie miejsca nie tylko na
szczeblu szkolnym, ale również wojewódzkim czy
ogólnokrajowym.
Szkoła już od kilku lat organizuje tego typu
spotkania dla uczniów kończących szóstą klasę
podstawówki. Sposobem na zachęcenie ich do
kontynuowania nauki właśnie w tej placówce ma
być wizyta tutaj i przekonanie się na własne oczy,
jak wygląda nauka w Gimnazjum.
Zainteresowanych oprowadzali uczniowie
Samorządu Uczniowskiego, którym towarzyszył
zespół młodych reporterów, działający od
niedawna przy szkole. Taki sposób spodobał się
gościom, bo przecież inaczej rozmawia się z
rówieśnikami, a inaczej kiedy oprowadza dorosły
nauczyciel.
Pani Szter zapowiada podobny dzień
otwarty dla rodziców. Zostanie on zorganizowany
prawdopodobnie w maju. Będzie wtedy można
złożyć podanie o przyjęcie dziecka do szkoły.
Małgorzata Bronowska-Waliszewska
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Sport
Mistrzostwa Województwa w Barczewie
Finał w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Podstawowych
W czwartek, 17.04.2008 r., w hali
sportowej Gimnazjum nr 1 w Barczewie odbył
się finałowy turniej Mistrzostw Województwa w
Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół
Podstawowych. Pomysłodawcą i inicjatorem
całego przedsięwzięcia był WarmińskoMazurski Związek Piłki Nożnej, WarmińskoMazurski Szkolny Związek Sportowy oraz
Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu.
Rozgrywki, które rozpoczęły się w listopadzie
2007 r. podzielone były na poszczególne etapy
eliminacyjne (turnieje rejonowe, półfinały
wojewódzkie i turniej finałowy). Do ścisłego
finału awansowało 6 drużyn: SP 7 w Giżycku,
SP w Lipowinie, SP nr 1 w Barczewie, SP 3 w
Gołdapi, SP w Płośnicy i SP w Skarżynie.
Drużyna z Barczewa w drodze do finału wygrała
wszystkie turnieje eliminacyjne (3 turnieje
rejonowe i półfinał wojewódzki).
Organizatorem turnieju finałowego
była Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1
w Barczewie. Rywalizowano w dwóch grupach
eliminacyjnych, z których wyłoniono dwie pary
półfinałowe. Do finału awansowały: drużyna z
Barczewa (po emocjonującym i wyrównanym
meczu z Płośnicą - wygrana 2:1) oraz zespół z
Gołdapi (wygrana ze Skarżynem 1:0 po serii
rzutów karnych). W meczu o 3 miejsce zespół z
Płośnicy wygraną zapewnił sobie dopiero w
końcówce meczu ustalając wynik na 2:1. Finał to
zdecydowana przewaga dziewcząt z Barczewa,
które od początku kontrolowały grę i zakończyły

mecz efektownym zwycięstwem 5:0 z SP
Gołdap.
W zawodach przyznano również
nagrody indywidualne. „Królem Strzelców”
została Justyna Kuzia z
Barczewa (6
strzelonych bramek),
najlepszą bramkarką Iwona Duda z
P ł o ś n i c y , a
najwszechstronniejszą
zawodniczką – Magda
Szaj z Barczewa.
Turniej finałowy i
zawody eliminacyjne
były okazją do
zaprezentowania się
zespołów tańca
sportowego i
cheerleaders z
Barczewa. Wystąpiły:
zespół „SPOX”
prowadzony przez
Joannę Ferenz, zespół
„FUNKY” prowadzony przez Olgę
Połowianiuk oraz zespół cheerleaders z
Gimnazjum nr 1 w Barczewie prowadzony
przez Jolantę Piotrowską.
Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. SP1 Barczewo
2. SP3 Gołdap
3. SP Płośnica

II Wojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej
„Barczewo Cup” Mecze do jednej bramki
Dnia 05.04.2008 r. w hali Gimnazjum
nr 1 w Barczewie odbył się II Wojewódzki
Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W turnieju udział
wzięło 6 drużyn składających się z zawodników
z rocznika 1996 i młodsi. Zespoły zostały
podzielone na 2 grupy eliminacyjne, w których
rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym”.
W pierwszym meczu grupowym
piłkarze LUKS „SURMA” Barczewo nie
dali szans drużynie SP Jeziorany
wygrywając 13:2. W kolejnym meczu
również młodzi piłkarze z Barczewa
dyktowali warunki i kontrolowali
przebieg meczu, wygrywając ostatecznie
z drużyną SP 3 Biskupiec 10:0. Awans do
półfinału turnieju nie zadowolił jednak
naszych zawodników. W walce o finał
zawodnicy „SURMA” Barczewo
zmierzyli się z drużyną Orlika Reszel.
Również ten mecz był meczem do jednej
bramki. Chłopcy od samego początku
postawili wysoko poprzeczkę zespołowi
z Reszla strzelając 11 bramek tracąc tylko
jednego gola. Po pewnym zwycięstwie w
półfinale przyszła pora na mecz finałowy.
W meczu tym przeciwnikiem naszego
zespołu była drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Morągu. Niestety również temu zespołowi nie
udało się przerwać doskonałej passy zespołu z
Barczewa. Mecz zakończył się kolejnym
wysokim zwycięstwem LUKS „SURMA”

Barczewo. Zawodnicy potwierdzili wysoką
formę zwyciężając 10 : 1. Poza zdobyciem I
miejsca, zawodnicy z Barczewa zdobyli również
nagrody indywidualne ufundowane przez firmę
ERIMA (plecak oraz piłka). Królem strzelców
został Sebastian Kornatowski strzelając
przeciwnikom 21 bramek, a najlepszym

4. SP Skarżyn
5. SP Lipowina
6. SP7 Giżycko
Zespół Mistrzyń Województwa reprezentowały:
Ewelina Kozłowska, Martyna Caruk, Justyna
Kuzia, Katarzyna Senkbeil, Magda Szaj,

Roksana Bałabon, Monika Jasińska,
Ewelina
fot. archiwum
Caruk, Marta Chmielewska, Ada Czubkowska,
Karolina Mućka i Edyta Sawoń. Trenerem
dziewcząt jest Piotr Ferenz.
Piotr Ferenz

Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. LUKS „SURMA” Barczewo
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Morągu
3. Orlik Reszel
4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Biskupcu
5. Szkoła Podstawowa w Jezioranach
6. UKS Kozłowo

Zespół z Barczewa reprezentowali:
Mateusz Olbryś, Mateusz Wojniak, Denis Sahan,
Rafał Maciążek, Sebastian Piasta, Adam
Borkowski, Mateusz Dziekan, Adrian
Kaczmarczyk, Sebastian Kornatowski.
Trenerem klubowym jest Daniel Szkutnik.
Chłopcy są uczniami Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie i
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Kronowie, a na co dzień trenują w LUKS
„SURMA” przy SP nr 1 w Barczewie.
Organizatorzy pragną gorąco
podziękować: dyrekcji oraz pracownikom
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji Gminy,
Urzędowi Miejskiemu w Barczewie,
Firmie TEAM SPORT Importerowi i
Dystrybutorowi sprzętu ERIMA, a także
fot. archiwum
panom: Piotrowi Ferenz, Sławomirowi
Długińskiemu, Szymonowi
zawodnikiem turnieju okazał się Sebastian Dobkowskiemu i Piotrowi Balickiemu.
Piasta. Wszystkie drużyny otrzymały Organizatorem turnieju był Ludowy Uczniowski
pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Ponadto, Klub Sportowy „SURMA” w Barczewie.
zawodnicy drużyn, które zajęły miejsca na
podium otrzymali medale.
Daniel Szkutnik
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Społeczeństwo
Kołek w ekonomicznym gardle spółki
Oto historia i dzień dzisiejszy
kolektora sanitarnego, biegnącego od ulicy
Wojska Polskiego poprzez ulicę Kajki i wieś
Ruszajny. Po jego wybudowaniu w 2007 roku
inwestor, czyli władza gminna przekazała go
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Spółka ta
miała na jego eksploatacji zarabiać pieniądze.
Stało się inaczej. Władze gminy (przed 2006
rokiem), mając w zamyśle jego budowę już na
etapie planowania popełniły wiele błędów.
Zaplanowały kolektor bez podłączeń do domów
dostawców ścieków sanitarnych. Pierwszy
odcinek inwestycji obejmujący ulicę Kajki był
budowany w pośpiesznym tempie wyborczym.
W następnym odcinku, oddanym do użytku w
2007 roku, błędy planistyczne można było
usunąć, ale tego nie zrobiono. Inwestycja działa
na ćwierć gwizdka i tylko ćwierć dochodów
dostarcza spółce.
Opinia i sposób myślenia – decydentów
Zbierając materiały do artykułu pytałem wiele
osób z kręgu władzy, dlaczego nie naprawiono
błędu. W czasie rozmowy z trójką ważnych
radnych usłyszałem wyjaśnienie, że wszystko
odbywa się zgodnie z prawem. Prawo nakazuje
budowę podłączenia na koszt podłączającego.
Zapytałem co się stanie jeżeli mieszkańcy nie
podłączą się w najbliższych 10, lub 20-stu
latach?. Usłyszałem - cóż można zrobić, takie
jest prawo.
Pozwolę sobie przytoczyć kolejny przykład
myślenia zgodnego z prawem, pewnego
pracownika ZWiK. Pan inżynier nadzorował
budowę nitki wodno –kanalizacyjnej do
nowego obiektu w budowie przy mojej ulicy. Na
planie planistka błędnie zaprojektowała
lokalizację hydrantu - na środku drogi
dojazdowej do warsztatu. Pan inżynier zgodnie
z prawem, to jest rysunkiem na mapie nie chciał
wyrazić zgody na jego przesunięcie o 1metr w
lewo i 1,5 metra do przodu. Wyjątkowo był
odporny na prośby i uwagi robotników, którzy
ów hydrant montowali. Zmienił upór prawny na
zdrowy rozsądek dopiero po interwencji
burmistrza, nakazującej mu tak zlokalizować
hydrant, aby ludzie tam mieszkający byli
zadowoleni. Innym przykładem prawnego
myślenia jest umiejscowienie skrzynki
energetycznej przez Zakład Energetyczny
centralnie w furtce bramy przejazdowej na
powyższej budowie.
Myślenie mieszkańców, którzy nie podłączyli
się do kolektora. Większość z nich mówi, że nie
stać ich na podłączenie. Wyłożenie 1-2 tysiące
złotych przewyższa ich rodzinne możliwości.
Niektórzy raz już się opodatkowali, wpłacając
na konto Komitetu Budowy Kanalizacji składkę
1000 zł od gospodarstwa domowego, za które
miały być zrobione plany i podłączenie. Inni
mówią, że kolektor został zbudowany za nasze
gminne pieniądze, pochodzące z podatków i
został przekazany firmie, która ma na nim
zarabiać. Pytają retorycznie dlaczego oni muszą
dorabiać firmę prawa handlowego - fundować
kawałek rury. Powiadają, że skończyły się
czasy, kiedy to właściciele posesji w przeszłości
budowali wodociąg lub linię energetyczną, a
następnie pisali podanie do ZGKWiK czy
Zakładu Energetycznego z prośbą ażeby obiekty
te wzięli łaskawie w użytkowanie. Przekazali
swoją współwłasność bez możliwości czerpania
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z niej korzyści. Pytają, od którego miejsca
zaczyna się własność wspólna, a kończy się
prywatna lub wice wersa. Czy tym miejscem jest
granica działki czy fundamenty domu. W obu
przypadkach kolektor może być posadowiony
tuż przy fundamentach jak i na granicy działki,
niejednokrotnie znacznie oddalonej od domu. W
zabudowie zwartej (wsi i ulicy) przyłącze może
wynosić kilka metrów, w luźnej kilkaset. Koszty
podłączenia zależne są od lokalizacji głównej
rury.
Mieszkańcy, którzy mają wybudowane szamba,
doły chłonne Imhoffa, nie śpieszą się z
podłączeniem. Kierownictwo Spółki zamiast
oferować właścicielom domów korzystne i
konkurencyjne warunki podłączenia - śpi. Nie
ma żadnej kuszącej oferty, która przemawiałaby
do mieszkańców za szybkim podłączeniem.
Mieszkanka ul. Kajki dysponująca szambem na
swojej posesji powiedział mi, że zrezygnowała z
podłączenia gdy dowiedziała się, że warunkiem
jest jego zasypanie. Zasypując obecne szambo
uzależniłaby się od nowego monopolisty i nie
miałaby wpływu na wybór usługi. Rolnicy,
mieszkańcy wsi są całkowicie niezależni.
Dysponują własnymi beczkowozami do
wywozu gnojowicy i kloaki. Wywiozą je po
kosztach własnych i zyskują cenny nawóz
rolniczy. Nie muszą inwestować w przyłącze i
ponosić wysokiej opłaty za kubiki rozcieńczonej
uryny.
Jesteśmy mądrzejsi po fakcie
Sama rura kolektora sanitarnego nie daje
korzyści. Potrzebni są dostawcy. Interes robi się
na wodzie, tj. rozcieńczalniku wydalin.
Warunkiem niezbędnym złotego cesarskiego
interesu jest połączenie dwóch systemów rur,
doprowadzających wodę i odprowadzającego
rozwodnione fekalia.
Dobrą przysługę mieszkańcom naszej gminy
zrobiły nasze władze, zbudowały element
infrastruktury, oddały go w zarząd firmie, która
powinna zarabiać pieniądze.W firmie są
zatrudnieni fachowcy znający się na rzeczy. Oni
to swoją radą i opinią oraz oddziaływaniem
powinni uczestniczyć we wszystkich
czynnościach - od pomysłu poprzez planowanie,
wykonawstwo do zarabiania pieniędzy. Źle
zaplanowana inwestycja dzisiaj jest
przysłowiową kulą u nogi, zamiast dochodu
generuje straty. Pozorne oszczędności uzyskane
na środkach inwestycyjnych, które miały
sfinansować przełącza, dzisiaj są kołkiem w
ekonomicznym gardle spółki.
Mój punkt widzenia (jak powiadają Polacy)
zależy od siedzenia. Siedzę pomiędzy ludem i
jego władzą. Sam jestem ich cząstką. Uważam,
że nastał czas przemian i przewartościowania
wcześniej podjętych decyzji. Zasługą byłej
burmistrz Elżbiety Wąsowskiej był fakt, że
zdecydowała się na restrukturyzację
budżetowego zakładu komunalnego. Jej
poprzednicy dużo mówili i na mówieniu
kończyli. Po pięciu latach istnienia obecnych
spółek mamy już pogląd na ich funkcjonowanie.
Wszystkie trzy spółki są małymi słabymi
firmami, ich potencjały gospodarcze nie
przekraczają potencjału wytwórczego zakładu
rzemieślniczego. Żadna spółka nie jest w stanie
samodzielnie się rozwijać i w pełni zaspakajać
potrzeb mieszkańców miasta i gminy. Należy
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szukać nowych dróg wyjścia. Droga pierwsza to
doinwestowanie ich przez właściciela, tj. gminę.
Droga druga a raczej ścieżka to
przeprowadzenie reorganizacji tak, aby same
spółki wypracowały niezbędne środki
inwestycyjne. Dzisiaj trzecią, najkrótszą,
skuteczną drogą jest połączenie przynajmniej
dwóch firm w jedną np. ZUK i ZWiK. W wyniku
fuzji wybitnie potencjalnie dochodowa gałąź
wodno- kanalizacyjna wsparłaby deficytową
gałąź sprzątająco - śmieciową. Za takim
rozwiązaniem opowiadali się byli członkowie
rad nadzorczych ubiegłej kadencji. Można
przeanalizować czy Zakład Energetyki Cieplnej
też nie dołączyć. Zakład Budynków
Komunalnych należy pozostawić jako
budżetowy. Jego działalność ulegać będzie
ograniczaniu w miarę wyczerpania się
komunalnych zasobów mieszkaniowych. Dzisiaj
dodatni wynik finansowy na działalności
gospodarczej spółek warunkują niskie płace jej
pracowników. Za szkodliwą uważam sytuację
kiedy spółka udaje, że płaci robotnikowi za pracę
a robotnik udaje, że pracuje. Pracownicy mają na
utrzymaniu rodziny, pracując nie powinni myśleć
jak dorobić po godzinach.
Problem, który poruszyłem jest mi znany.
Podobnie zostały zaplanowane i wykonane
wodociągi we wsiach Próle, Kronowo, Kierzliny,
Jedzbark i mogły posłużyć mi jako przykład w
opisywanej kwestii.
Według mnie, jeżeli jest takie prawo, które funta
kłaków nie jest warte, to nas wszystkich
obowiązuje zdrowy rozsądek. Zdrowym
rozsądkiem powinni się kierować zarówno ci,
którzy siedzą na piedestale w gminie, jak i ci
którzy kopią rowy.
Jan F. Krakowiak

Komentarz do odniesienia
Kto ma rację?
Odpowiadając, Panu Andrzejowi
Lichockiemu na polemikę do mego artykułu
„Nie będzie zamiatania spraw pod dywan.”
stwierdzam, że to nie jest odniesienie. Cały mój
artykuł stanowi chronologię zdarzeń i faktów.
Każde napisane w nim słowo ma swoje
udokumentowanie na piśnie i taśmie
magnetycznej. Dołożyłem wszelkiej
staranności w zbieraniu materiału prasowego.
W replice nie udowodnił Pan, że to co jest
napisane jest nieprawdą. Broniłem dobra
ogółu.Takim dobrem są drzewa w lesie
miejskim jak i wybudowana droga w
Jedzbarku. Nad tymi dobrami miał Pan
służbowy obowiązek czuwać, kontrolować i
opiekować się tak ażeby nikt tych dóbr nie
czknął. Ja w przeciwieństwie do Pana, w
dochodzeniu do prawdy posługuję się miarką.
Miarka dziennikarska miarkuję prawdę słowem
bez sentymentów i uprzedzeń, prawdę taką jaka
ona jest. Pan ze swojej miarki nie skorzystał.
Tyle mego ad rem co do napisanego
odniesienia.
Do wypowiedzi inspektor Danuta Żuk się
nie odnoszę. Nie wiem o co pani inspektor
chodzi. Słuszność może mieć pani w punkcie 7mym swojej opinii tj nie przeprowadzenia
rozmowy z zainteresowaną. Nie widziałem
takiej potrzeby. Burmistrz udzielając mi
wywiadu powiedział wszystko co myśli o
podległych mu pracownikach. Dalsza dyskusja
nie ma najmniejszego sensu.
Jan Krakowiak

Wydarzenia
WODA - MARNOWANE BOGACTWO
Woda zajmuje 75% powierzchni naszej
planety, ale z tego tylko 3% to woda słodka, którą
pijemy, a 97% to woda słona, która jest niezdatna do
picia. Dostęp do czystej wody jest warunkiem
niezbędnym do godnego życia. Mając na co dzień
wodę w ilości nieograniczonej, nie zdajemy sobie
sprawy, co to znaczy być jej pozbawionym. Szacuje
się, że na świecie około miliarda ludzi nie ma
zapewnionego dostępu do wody zdatnej do picia.
Oznacza to, że w XXI wieku tysiąc milionów ludzi
pije zanieczyszczoną wodę. A tym samym jest
narażone na choroby tzw. brudnych rąk i żyje w
brudzie, albo umiera z
pragnienia. Co na to można
poradzić? Trzeba budować
u j ę c i a w o d y, s t a c j e
uzdatniania, a wreszcie
systemy sieci wodociągowych
rozprowadzających wodę do
odbiorców. Oczywiście takie
działanie wymaga organizacji
i pieniędzy, ale i po prostu
wody. A z tym jest problem i to
coraz większy. Wody zaczyna
brakować tam, gdzie
dotychczas była.
Spowodowane jest to
rosnącym zużyciem wody
przez ludzi, a także
zanieczyszczaniem
istniejących zasobów. Wynika
z tego, że oszczędzanie wody
staje się bezwzględną
koniecznością.
Dlatego też z okazji przypadającego w dniach
1 – 7 kwietnia Tygodnia Czystości Wody w
Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
zorganizowany został konkurs pięknego czytania o
tytuł „Najlepiej czytającego trzecioklasisty” pod
hasłem „WODA MARNOWANE BOGACTWO –

DLACZEGO POWINNIŚMY OSZCZĘDZAĆ
WODĘ?”.
Patronat honorowy nad konkursem objął Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Barczewie.
Przy spadkowej tendencji w zakresie czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży, zanika sztuka czytania.
Chciałyśmy więc zachęcić uczniów do czytania, a
jednocześnie, poprzez dobór odpowiednich
tekstów, zwrócić ich uwagę na ogólnoświatowy
problem racjonalnego gospodarowania wodą oraz
jej zanieczyszczania.
Celami konkursu było więc:

- podniesienie świadomości uczniów w kwestiach
konieczności ochrony jakości i ilości naszych wód,
- kształtowanie zdrowych nawyków w
oszczędzaniu wody.
- zachęcenie do czytania.
W I etapie, klasowym, wszyscy uczniowie klas III,

przygotowywani pod okiem swoich
wychowawców, mieli za zadanie nauczyć się ładnie
czytać opowiadania pt. „Wróżka z kryształowego
jeziora” . W wyniku eliminacji klasowych
wyłonionych zostało z każdej klasy po 3
reprezentantów, którzy przeszli do finału. Byli to:
Sebastain Domin, Bartosz Tereszko, Natalia Weder
Grygielewicz, Sara Łomżyńska, Małgorzata
Tyszka, Dawid Grabowski, Beata Bereznowska,
Mikołaj Jarosiewicz, Anna Kramarczyk, Daria
Jurkiewicz, Aleksandra Siergiej, Alicja Danowska.
W finale, który odbył się 21 kwietnia, uczestników
obowiązywało:
•
piękne czytanie wylosowanego
fragmentu opowiadania pt. „Wróżka z
kryształowego jeziora” (czas czytania 2-3 minuty),
•
przeczytanie nieznanego fragmentu
tekstu, wskazanego przez komisję, na temat źródeł
zanieczyszczenia wody (w konkurencji tej
przewidziano 10 minut czasu na przygotowanie
się),
•
przeczytanie nieznanego fragmentu
tekstu, wskazanego przez komisję, na temat
możliwości oszczędzania wody ( bez
przygotowania),
Ponadto każda klasa miała za zadanie wykonać
plakat nawołujący do oszczędzania wody.
Jury w składzie: Danuta Gnatowska, Elżbieta
Liżewska i Lech Grunwald wyłoniło następujących
laureatów:
I miejsce – Sebastian Domin
II miejsce – Sara Łomżyńska
III miejsce – Dawid Grabowski
Wyróżnienie – Mikołaj Jarosiewicz.
Konkurs na pracę plastyczną wygrała klasa III a, a
wyróżnienie uzyskała klasa III b.
Nagrodzony plakat można obejrzeć na I piętrze w
Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie.
A. Januszewska, I. Tereszko

„Żeby serce biło dłużej”
Pod tą nazwą od roku realizowany jest
„Program budowy infrastruktury dla promocji
zdrowia i prewencji zawałów serca i udarów
mózgu dla gminy Barczewo na lata 2007 –
2009”.
Celem strategicznym programu jest
obniżenie poziomu zachorowalności i
umieralności z powodu zawału serca i udaru
mózgu.
W ramach realizacji programu na
łamach „Wiadomości Barczewskich” ukazało
się kilka artykułów, w których przedstawione
zostały porady lekarskie dotyczące profilaktyki
zawałów serca i udarów mózgu oraz
prozdrowotnego stylu życia.
Aby skłonić mieszkańców do
zwrócenia jeszcze większej uwagi na swoje
zdrowie, zespół programowy ogłasza konkurs
dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo
pt. „Moja wiedza na temat profilaktyki
zawałów serca i udarów mózgu”.
Zasady udziału w konkursie:
1. Konkurs skierowany jest do osób dorosłych.
2. Wypełniamy kupon, w którym zaznaczamy
właściwą odpowiedź.
3. Kupony można wrzucać do skrzynek z
oznaczeniem: „Konkurs – żeby serce biło

dłużej” – w sekretariacie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Barczewie oraz Miejskiej Przychodni
Zdrowia.
4. Termin składania kuponów upływa 1 czerwca
2008 r.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas
„Dni Rodziny”, organizowanych przez Szkołę
Podstawową nr 1 w Barczewie.
6. Na zwycięzcę, którego wyłonimy w drodze
losowania, czeka nagroda o wartości 1.000 zł.

Kupon konkursowy „Moja wiedza na temat zawałów serca i udarów mózgu”
Wskaż prawidłową odpowiedź (tylko jedna jest prawidłowa).

1.Jaka jest graniczna wartość ciśnienia tętniczego
skurczowego i rozkurczowego (w mm Hg),
które uznajemy za prawidłowe?
A - 140/90
B - 150/80
C - 160/100

D a n e c z y t e l n i k a
imię ........................................
nazwisko .................................
adres .......................................

2.Wskaż maksymalną, prawidłową wartość
cholesterolu całkowitego we krwi (w mg %):
A - do 150
B - do 200
C - do 250

4.Zgodnie z zasadami zdrowego żywienia
zalecanym postępowaniem przy zmniejszeniu
masy ciała jest:
A - głodówka
B - dieta kapuściana i wysiłek fizyczny
C - dieta niskokaloryczna i wysiłek fizyczny

3.Najczęstszymi przyczynami zgonów kobiet
w Polsce są:
A - urazy i wypadki
B - choroby nowotworowe
C - choroby układu krążenia

5.Dlaczego Eskimosi nie chorują na zawał
mięśnia sercowego?
A - żyją w zimnym klimacie
B - piją dużo mleka
C - jedzą tłuste ryby
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Przetargi
B U R M I S T R Z

B A R C Z E W A

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości:
1. Obręb B a r c z e w k o, nieruchomość nie zabudowana.Plan zagospodarowania przestrzennego utracił moc.
Zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy, działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.
Rodzaj inwestycji: budynek mieszkalny wolnostojący, jednorodzinny z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku .
Działka NR 285/1, pow. 2099 m2,
KW Nr OL1O/00049931/3.
Cena wywoławcza 37 000,00 zł + podatek VAT (zgodnie z przepisami).
Godzina otwarcia przetargu - 10.30.
Uwagi dotyczące ograniczonego prawa rzeczowego:
- Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd przez działkę Nr 284/4, na której jest ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa.
- Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu części sieci kanalizacyjnej
pasem o szerokości 2 m przebiegającym wzdłuż zachodniej granicy działki Nr 285/1
– na rzecz każdoczesnego właściciela działki NR 284/4.
2. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 23,70 m2 z przynależnym pomieszczeniem toalety o pow. użytkowej 0,5 m2. Lokal usytuowany jest na parterze
budynku Nr 28/3A położonego przy ulicy Mickiewicza w Barczewie (obręb ewidencyjny nr 3). Z lokalem związany jest udział wynoszący 105/1000 w
częściach wspólnych budynku i prawie własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 104/1 o pow. 0,0160 ha .
Lokal wymaga kapitalnego remontu.
KW Nr OL1O/00062921/7
Cena wywoławcza 21 000,00 zł + podatek VAT (zgodnie z przepisami)
Nieruchomość objęta jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wpisana jest do rejestru zabytków i w związku z tym cena sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
Godzina otwarcia przetargu - 12.00.

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości:
1. Barczewo, ulica Warmińska (obr.1) nieruchomość nie zabudowana. Działka NR 107/29 pow. 162 m2, KW Nr OL1O/00035506/4.
Cena wywoławcza: 6 804,00 zł + podatek VAT (zgodnie z przepisami).
Przeznaczenie w planie: Teren istniejącej zabudowy szeregowej.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami
lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości graniczących z działką Nr 107/29.
Godzina otwarcia przetargu - 10.00.
2. Obręb ewidencyjny Kaplityny nieruchomość nie zabudowana. Działka NR 247/43 pow. 276 m2, KW Nr OL1O/000367702/2.
Cena wywoławcza: 6 000,00zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z dniem 1 stycznia 2004 r.
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami
lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości graniczących z działką Nr 247/43.
Godzina otwarcia przetargu - 11.00.
3. Obręb ewidencyjny Klucznik, nieruchomość sklasyfikowana jako użytek rolny Wsr- grunty pod stawami
Działki NR: 68/3, 79, 83 i 85. Powierzchnia łączna : 1300 m2, KW Nr OL1O/00114610/4.
Cena wywoławcza 1 000,00 zł.
Plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.
Ponieważ nieruchomość stanowi teren pod wodami stojącymi jeziora Raks Górny, przetarg jest ograniczony do osób będących właścicielami gruntów pod
tymi wodami, tj. do terenów położonych w granicach działek: Nr 62/2, Nr 77/2, Nr 78, Nr 80, Nr 81/2, Nr 82, Nr 84 i Nr 86, które są działkami
graniczącymi z działkami stanowiącymi przedmiot przetargu.
Godzina otwarcia przetargu - 11.30.
Przetarg na ww. nieruchomości odbędzie się dnia 25 kwietnia 2008 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (pokój nr 19).
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty związane z okazaniem granic, wykonania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej oraz
notarialne i sądowe.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne .
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem bankowym środków pieniężnych lub gotówką na rachunek Urzędu Miejskiego w
Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040 .
Wpłata wadium powinna uwzględniać informację o numerze działki oraz jej położeniu.
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2008 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej
przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym terminie wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Gminy.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później, niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
Uwaga dla uczestników przetargu ograniczonego
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. do dnia 18 kwietnia 2008 r., w pokoju nr 19
tut. Urzędu złożyć dowody potwierdzające prawo własności/użytkowania wieczystego gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu np. odpisu z
księgi wieczystej lub zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Olsztynie.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego,
pokój nr 19, tel: (089)514-84-39 wew. 23.
Pełna treść ogłoszenia o przetargach znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz jest dostępna na stronie internetowej
www.bip.barczewo.pl
Burmistrza Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Konkursy
Uwaga ! konkurs !
Burmistrz Barczewa, Centrum Kultury i Promocji Gminy, Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska
oraz Wiadomości Barczewskie zapraszają wszystkie sołectwa Gminy Barczewo
do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą wieś.

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA BARCZEWSKA WIEŚ 2008”
Konkurs ma służyć systematycznej poprawie wyglądu estetycznego wsi, upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i
obiektów użyteczności publicznej. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich.
KRYTERIA OGÓLNE
§1
1. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie w następujących grupach:
- najpiękniejsza wieś,
- najpiękniejsza zagroda
2. Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa rada sołecka.
3. Warunkiem udziału wsi w konkursie jest pisemne zgłoszenie deklaracji do dnia 21 maja 2008 r. w sekretariacie Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5.
§2
W każdej z grup określonych w § 1 przyznane będą miejsca od I do III oraz nagrody pieniężne (pula nagród w 2008r.
wynosi 7 000 zł)
O podziale nagród i zajętych miejscach decydować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie po jednym
przedstawicielu Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Barczewie, Agencji Doradztwa Rolniczego oraz Wiadomości
Barczewskich.
§3
1. Ocena wyników konkursu obejmować będzie okres od 21 maja do 31 września 2008 r.
2. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2008 r.
3. Oceny wyników konkursu poprzedzone będą, co najmniej trzykrotnym objazdem wsi.
4. O terminach objazdów przewodniczący komisji każdorazowo powiadomi sołtysów poszczególnych wsi, celem
zaprezentowania przez nich dorobku miejscowości.
5. Sołtysi wsi uczestniczących w konkursie będą brać udział w pracach komisji bez prawa oceny.
§4
ZASADY PUNKTACJI I OCENY WSI :
1. Za estetykę poszczególnych zagród wiejskich, opłotowań, porządku wokół obejść, elewacji budynków, zharmonizowanie
terenów zieleni – za każde 20% zagród dobrze utrzymanych – 1 punkt, przyjmując całość jako 100%. 0 – 5 pkt.
2. Za właściwy stan sanitarny i dobre zagospodarowanie i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak:
przedszkola, szkoły, sale wiejskie, świetlice wiejskie, remizy strażackie, przystanki autobusowe itp.
0 – 10 pkt.
3. Za dbałość o ład, czystość i porządek na ulicach, placach, skwerach, utrzymanie kwietników i klombów. 0 – 5 pkt.
4. Za utrzymanie porządku przy drogach prowadzących przez wieś, przyjmując granice ustalone tablicami informacyjnymi,
wykaszanie poboczy dróg i likwidację chwastów. 0 – 5 pkt.
5. Za własny wkład mieszkańców służących podnoszeniu atrakcyjności miejscowości
(komisja zasięga informacji u sołtysa). 0 – 10 pkt.

Barczewskie pejzaże 2008

przyroda ludzie architektura

miasto i gmina Barczewo

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie fotograficznym.
Szczegóły na stronie www.moksit.barczewo.pl i w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
ul. Słowackiego 5, tel. 089 514 82 81. Termin nadsyłania prac do 30.10.2008 r.
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Konkursy
Uwaga ! konkurs !
Burmistrz Barczewa, Centrum Kultury i Promocji Gminy, Komisja Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
Komisja Rolna i Ochrony Środowiska
oraz Wiadomości Barczewskie zapraszają wszystkie sołectwa Gminy Barczewo
do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszą wieś.

REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA BARCZEWSKA WIEŚ 2008”
Konkurs ma służyć systematycznej poprawie wyglądu estetycznego wsi, upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i
obiektów użyteczności publicznej. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów wiejskich.
KRYTERIA OGÓLNE
§1
1. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie w następujących grupach:
- najpiękniejsza wieś,
- najpiękniejsza zagroda
2. Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa rada sołecka.
3. Warunkiem udziału wsi w konkursie jest pisemne zgłoszenie deklaracji do dnia 21 maja 2008 r. w sekretariacie Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5.
§2
W każdej z grup określonych w § 1 przyznane będą miejsca od I do III oraz nagrody pieniężne (pula nagród w 2008r.
wynosi 7 000 zł)
O podziale nagród i zajętych miejscach decydować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie po jednym
przedstawicielu Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Barczewie, Agencji Doradztwa Rolniczego oraz Wiadomości
Barczewskich.
§3
1. Ocena wyników konkursu obejmować będzie okres od 21 maja do 31 września 2008 r.
2. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2008 r.
3. Oceny wyników konkursu poprzedzone będą, co najmniej trzykrotnym objazdem wsi.
4. O terminach objazdów przewodniczący komisji każdorazowo powiadomi sołtysów poszczególnych wsi, celem
zaprezentowania przez nich dorobku miejscowości.
5. Sołtysi wsi uczestniczących w konkursie będą brać udział w pracach komisji bez prawa oceny.
§4
ZASADY PUNKTACJI I OCENY WSI :
1. Za estetykę poszczególnych zagród wiejskich, opłotowań, porządku wokół obejść, elewacji budynków, zharmonizowanie
terenów zieleni – za każde 20% zagród dobrze utrzymanych – 1 punkt, przyjmując całość jako 100%. 0 – 5 pkt.
2. Za właściwy stan sanitarny i dobre zagospodarowanie i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak:
przedszkola, szkoły, sale wiejskie, świetlice wiejskie, remizy strażackie, przystanki autobusowe itp.
0 – 10 pkt.
3. Za dbałość o ład, czystość i porządek na ulicach, placach, skwerach, utrzymanie kwietników i klombów. 0 – 5 pkt.
4. Za utrzymanie porządku przy drogach prowadzących przez wieś, przyjmując granice ustalone tablicami informacyjnymi,
wykaszanie poboczy dróg i likwidację chwastów. 0 – 5 pkt.
5. Za własny wkład mieszkańców służących podnoszeniu atrakcyjności miejscowości
(komisja zasięga informacji u sołtysa). 0 – 10 pkt.

Barczewskie pejzaże 2008

przyroda ludzie architektura

miasto i gmina Barczewo

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie fotograficznym.
Szczegóły na stronie www.moksit.barczewo.pl i w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
ul. Słowackiego 5, tel. 089 514 82 81. Termin nadsyłania prac do 30.10.2008 r.
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