Informacje
Barczewo w obiektywie
„Magiel” miejscowej historii
Po rozbiorach Polski, trakt
Jeziorański nazwano Luisensraße. Tak było do
stycznia 1945 roku. Od maja 1945 ulicę nazwano
ulicą Pułk. Prawina, a od roku 1946 – Adama
Mickiewicza. Jest ona jedną z najstarszych ulic.
W czasach niemieckich stanowiła największy
pasaż handlowo-usługowy. Wśród wielu
kamieniczek, stojących przy tej ulicy jest jedna,
oznaczona numerem 12, niczym szczególnym
nie wyróżniająca się od pozostałych. To typowa
pseudoklasycystyczna, murowana kamieniczka
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
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MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH

z końca XIX wieku. Oparła się wojnie, i w stanie
nienaruszonym, z typową dla tego okresu fasadą,
zachowała swój wygląd po dzień dzisiejszy. Był
to piętrowy budynek z dużym oknem
wystawowym. Po roku 1915 zamieszkiwała w
nim rodzina Foremnych. Starsi mieszkańcy
pamiętali starego Karla Foremnego, organistę,
ojca Stefana, późniejszego wielkiego muzyka.
Karl Foremny był nie tylko piekarzem, ale
uzdolnionym muzykiem. Co niedzielę, do mszy
św., grywał na organach w farze. Był także
zaprzyjaźniony z rodziną Feliksa
Nowowiejskiego, która do roku 1893 mieszkała
naprzeciwko. Rodzina Foremnych mieszkała na
piętrze. Na parterze mieli wychodzący na ulicę
sklep z pieczywem. Na zapleczu – piekarnię i
piękny pokój dzienny. Tak było do stycznia 1945
roku. Przeżyli wojnę i wytrwali najgorsze czasy.
Wraz z nowym – pozbawiono ich praw. Zabrano
im piec piekarniczy i sklep, pozostawiając
mieszkanie na piętrze. Nowym właścicielem
piekarni został piekarz Kazimierz Olszewski,
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którego wypieki konkurowały z piekarnią
Eugeniusza Ropelewskiego. Z piekarni nie
nacieszył się długo. W roku 1948 ówczesne
władze zlikwidowały prywatę, a całe
wyposażenie przejęła Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Barczewie.
Natomiast kiedy i ona chyliła się ku upadkowi, w
pomieszczeniach budynku na parterze
urządzono magazyn należący do Włókienniczej
Spółdzielni Pracy „Warmianka” w Barczewie.
Pod koniec lat sześćdziesiątych rodzina
Foremnych wyjechała z Barczewa do Münster,
Niemcy.
Kolejne losy kamieniczki, oznaczonej
numerem 12, przy ulicy Mickiewicza
dzisiejszym mieszkańcom są znane. Po
rezygnacji z pomieszczeń przez Włókienniczą
Spółdzielnię Pracy „Warmianka”, w roku 1974
urządzono tam magiel i punkt przyjmowania
brudnej bielizny do chemicznego czyszczenia.
W roku 2006 i ta działalność została zaprzestana.
Potem były wielkie plany. Ostatecznie, po
remoncie, jako podległe samorządowi Centrum
Informacji Miasta i Gminy Barczewo,
rozpoczęło służbę nie tylko mieszkańcom, a
nade wszystko przyjezdnym i turystom.
Wojciech Zenderowski

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
informuje, że rusza kolejny nabór wniosków o
udzielanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Barczewo.

Sylwia Kozłowska z Ramsowa
Wnioski o stypendium szkolne są dostępne w
Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1 pokój nr 2.
Do wniosków należy dołączyć wszystkie dokumenty
o dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego datę
złożenia wniosku (tj. z miesiąca sierpnia 2008 r.)

fot. Wojciech Zenderowski

Ważne! Miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być wyższa od kwoty
351 zł.
Wniosek i wymagane dokumenty potwierdzające
uzyskane dochody należy składać w MZOiZ w
Barczewie w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15
września 2008 r.
(art. 90 n pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.)
Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane.
Osoba do kontaktu w Miejskim Zespole Oświaty i
Zdrowia w Barczewie:
Magdalena Sikorska – tel. 089 514 84 39, 514 83 46
wew. 38

olej na płótnie
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Każda zmiana na lepsze w infrastrukturze ul. Mickiewicza,
największej pierzei miejskiej Barczewa, wyzwala
pragnienie na kolejne, które przemienią szarzyznę na
bardziej przyjazne kolory. Dziś prezentujemy czytelnikom
dwie fotografie. Ukazują one obiekt, w którym dziś mieści
się Centrum Informacji Miasta i Gminy Barczewo przed i
po remoncie.
Współpraca:
Aleksander Jasiukiewicz, Ewa Legeżyńska, Marian Sawicki,
Janusz Woźniak, Małgorzata Iwanowicz, Katarzyna Suraj,
Beata Sierpińska-Marcińczyk, Katarzyna Bujna, Piotr Ferenz,
Elżbieta Mackiewicz, Tadeusz Wojczulanis, Janusz Koc,
Małgorzata Bronowska-Waliszewska, Ewa Orłowska.

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax 089 514-82-81,
Druk: Drukarnia “Mazur-PRINT”
Olsztyn ul. Żołnierska
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń i rekalm, nie zwraca tekstów nie
zamówionych oraz zastrzega sobie prawo
skracania i opracowywania tekstów.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia
reklam.
www.gazeta.barczewo.pl
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40 lat stacji doświadczalnej Wrócikowo
Stało się już tradycją, że co roku, w
czerwcu Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
(SDOO) we Wrócikowie organizuje dla
rolników z regionu konferencję informacyjno
poglądową, znaną jako „Dni Pola”. Na
tegoroczne „Dni Pola”, które odbyły się 25
czerwca przyjechało wielu rolników, doradców
rolnych, przedstawicieli instytucji
obsługujących rolnictwo oraz instancji
samorządowych. Urząd Marszałkowski
reprezentowała dyrektor departamentu p.
Bojarska. Nasz barczewski samorząd –
przewodnicząca Rady Miejskiej p. Elżbieta

Zacharewicz i burmistrz Lech Nitkowski.
Obecni byli przedstawiciele: Izby Rolniczej,
organizacji społeczno-politycznych. Widoczni
byli także posłowie i radni wszystkich
samorządów. Z satysfakcją odnotowałem
obecność licznej grupy naszych miejscowych
rolników.
Uczestników tegorocznych „Dni
Pola” powitał dyrektor stacji mgr inż. Henryk
Pastuszek. Zachęcał gości do zwiedzania
poletek doświadczalnych, wystawy sprzętu
rolniczego, zapoznania się z fachową literaturą
wyłożoną do kolportażu i indywidualnych
spotkań z doradcami Warmińsko- Mazurskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
oraz firm chemicznych i nasiennych.
O sprawy kulinarne uczestników zadbała firma
cateringowa serwująca chętnym gorące posiłki i
napoje chłodzące.
Historia stacji
Stacja (SDOO) we Wrócikowie jest
placówką naukowo- badawczą wielce zasłużoną
dla polskiego rolnictwa. W tym roku obchodzi
jubileusz 40 lat istnienia. Czterdzieści lat pracy
na rzecz nauki polskiej to wyróżnienie i
satysfakcja dla ludzi tu pracujących. Do
Wrócikowa, 1-go lipca 1968 roku, została

przeniesiona działalność doświadczalna z
Kunika, pow. Lidzbark Warmiński. Obecnie
SDOO Wrócikowo koordynuje badania w trzech
stacjach (Rychliki, Wrocikowo, Ruska Wieś) i
dwóch jednostkach badawczo-hodowlanych
(Bałcyny Szyldak). „Stacje te uzupełniają się
swoimi badaniami. Aby otrzymać wiarygodne
wyniki badawcze, potrzebne są trzy powtórzenia
badań w różnych punktach terenowych. W tym
roku przypada w stacji wrócikowskiej jubileusz
10-lecia Porejestrowego Doświadczenia
Odmianowego (PDO). Jest to system, który
rozwinął się w szerokim zakresie w minionym

dziesięcioleciu. Nasz system PDO nie ustępuje
systemowi badań w krajach UE” – powiedział w
powitalnym wystąpieniu dyrektor Henryk
Pastuszek.
Cele i korzyści z systemu (PDO)
1. Systematyczny dopływ informacji o
wartościach odmian roślin znajdujących się w

obrocie nasiennym.
2. Ułatwienie rolnikom trafnego wyboru
najwłaściwszych odmian do uprawy w
lokalnych warunkach glebowych.
3. Efektywne wykorzystanie postępu
biologicznego w rolnictwie, które naocznie
można zobaczyć i porównać odmiany stare,
nowe i najnowsze.
4. Regulacja dopływu do rolnictwa polskiego
odmian z Krajowego Rejestru Odmian (KRO) i
Wspólnotowego Katalogu Roślin.
W służbie rolnikom regionu
Z chwilą wejścia Polski do Unii
Europejskiej wszystkie odmiany roślin
dopuszczone do uprawy w państwach
członkowskich mogą być uprawiane w naszym
kraju. Wybór i dobór najwłaściwszej jest trudny
jeżeli uzmysłowimy sobie ogrom odmian, które
oferują hodowcy. Na rynku europejskim mamy
zarejestrowanych np. 1100 odmian pszenicy
ozimej, 4000 odmian kukurydzy, 600 odmian
rzepaku. Do uprawy w naszym regionie
warmińsko-mazurskim
nadaje się kilka.
Odpowiedź na pytanie jakie są to odmiany, które
gwarantują dobre, niezawodne plony, dają
doświadczania w ramach opisanego systemu
(PDO) we wrócikowskiej stacji.
Wiarygodność stacji
Merytoryczny nadzór nad całością
badań w Polsce sprawuje Centralny Ośrodek
Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi
Wielkiej. Stacja jest placówką koordynującą
doświadczenia w województwie. Na szczeblu
województwa powołany jest 20-osobowy
Wo j e w ó d z k i Z e s p ó ł P o r e j e s t r o w e g o
Doświadczalnictwa Odmianowego, który
podejmuje decyzje o wyborze danej odmiany do
badań. Wyniki badań PDO są podstawą w
podejmowaniu decyzji tworzenia „List
Zalecanych Odmian” do uprawy na terenie
województwa. Wyniki badań corocznie są
publikowane w biuletynie informacyjnym,
którego wydawcą jest stacja Wrócikowo.
Merytoryczny nadzór nad jego redakcją
sprawuje pani inż. Regina Wojtach – inspektor
oceny odmian.
Jan Krakowiak

mgr inż. Henryk Pastuszek
Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie
Prosimy przyjąć serdeczne gratulacje z okazji 40-lecia istnienia
Państwa firmy.
Jesteśmy przekonani, że jej działalność przyczyniła się do rozwoju
naszego regionu.
Życzymy, by Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie
przez kolejne dziesięciolecia wyznaczała standardy i była
niedoścignionym wzorem dla innych.
Redakcja Wiadomości Barczewskich
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Kamal
Wszystko wskazuje na to, że nie
będzie już problemu z zamówieniem materiałów
pod budowę chodników, ponieważ w Barczewie
rozpoczęło działalność Przedsiębiorstwo
Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji
Betonów KAMAL Sp. z o.o., istniejące na rynku
polskim od ponad 15 lat. Oficjalne otwarcie
odbyło się 25 lipca b.r.
Od początku swojej działalności firma
utrzymuje pozycję lidera w zakresie jakości,
wzornictwa oraz szerokiego asortymentu
w y r o b ó w. A b y z a d o w o l i ć k l i e n t ó w
wprowadzono system zarządzania jakością
zgodny z normą ISO 900I. W 2001 roku firma
otrzymała Certyfikat Zatwierdzenia z Lloyd’s
Register Quality Assurance Limited.
KAMAL oferuje szeroki asortyment
wyrobów, począwszy od
produkcji płyt
ażurowych, brukowych oraz ściekowych,
krawężników, elementów murów oporowych i
ścian dźwiękochłonnych, po elementy drobnej

fot. ze strony Kamal

architektury ogrodowej i stale go
rozwija.
Powstanie nowego, kolejnego zakładu
produkcyjnego to dla mieszkańców gminy
Barczewo duża szansa i korzyści przejawiające
się przede wszystkim w możliwości
zatrudnienia, ale również w postaci ulg przy
kupnie wyrobów, na które liczymy.
Zakład położony jest niedaleko 16-tki, przy
trasie wiodącej w kierunku Jezioran.
fot. ze strony Kamal

Mariola Łukowska

Co ma Kowal do Barczewa ?
Kilka miesięcy temu telewizja TVN
Style wyemitowała program „Maja w ogrodzie”,
gdzie pokazano tereny zielone w Kowalu
(województwo kujawsko-pomorskie),
rodzinnym mieście króla Kazimierz Wielkiego.
Kowal to małe miasto w centrum Polski,
położone na Kujawach, w sąsiedztwie lasów i
jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku
Krajobrazowego. Znajduje się na południowym
wschodzie województwa kujawskopomorskiego, w odległości 15 km na południe
od Włocławka. Zajmuje powierzchnię 4,7 km2 i
jest zamieszkałe przez 3500 osób.
Wywarło ono tak duże wrażenie na władzach
Barczewa, że wysłano tam delegację. Przyjęto ją
gościnnie.

fot. M. Łukowska

Przywiezione zdjęcia pokazują zadbane
miasteczko z chodnikami z polbruku,
elementami ozdób w mieście na skwerach i w
przydomowych ogródkach. Obejrzeli je
barczewscy radni.
Oczywiście nie wszystko może być przeniesione
na nasz grunt, bo sporo powierzchni miasta ma
charakter zabytkowy. Elementy ozdobne są
przewidziane w obszarach parkowych, dla
których opracowano plan zagospodarowania
miejscowego, przyjęty do realizacji. Warto kuć
żelazo, póki gorące, jednak ze świadomością, że
wszystko co będzie robione w tej strefie musi
być skonsultowane z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Mariola Łukowska

Fundacja im. Maksymiliana Kolbego
„Jesteśmy na polskiej ziemi...”

fot. archiwum

Przez dwa tygodnie na przełomie lipca
i sierpnia, ośrodek w Zalesiu koło Barczewa,
gościł byłych więźniów niemieckich obozów
koncentracyjnych i osadzonych w gettach.
Organizatorem pobytu była Fundacja im.
Maksymiliana Kolbego, polskiego
franciszkanina, zamordowanego w obozie
Auschwitz 14 sierpnia 1941 r., który został
kanonizowany przez Jana Pawła II w 1982 r.
Fundacja istnieje od 1973 r. i od
tamtego czasu pomaga ona na płaszczyźnie
socjalnej, lekarskiej i finansowej ofiarom

hitlerowskich obozów koncentracyjnych i gett,
żyjącym w Polsce i krajach byłego ZSRR.
Utrzymuje domy starców, organizuje pomoc
leczniczą, poradnictwo oraz pobyty wakacyjne
w Niemczech dla byłych ofiar obozów
koncentracyjnych, umożliwiając im wzajemne
poznanie i osobiste kontakty. W tego rodzaju
pobytach uczestniczy rocznie ok. 400 osób.
Pracownicy i wolontariusze Fundacji pomagają
też obłożnie chorym w ich domach.
Grupa, która przyjechała do Zalesia z
Białorusi, liczyła dwadzieścia osób. Program
pobytu gości był bardzo napięty. Pobyt w gminie
Barczewo rozpoczęli od wizyty w ratuszu, gdzie
rozmawiali z burmistrzem na temat samorządu,
gospodarki i możliwości współpracy miast na
Białorusi z gminą Barczewo. Jedna z
uczestniczek spotkania – pani Genowefa
Ostrowska – z dumą zaprezentowała zebranym
Kartę Polaka, otrzymaną kilka dni wcześniej w
konsulacie polskim w Grodnie. Karta Polaka to

dokument potwierdzający przynależność do
narodu polskiego, który może być przyznany
osobie nieposiadającej polskiego obywatelstwa.
Pani Ostrowska powiedziała – Jesteśmy na
polskiej ziemi, jesteśmy Wam wdzięczni.
Powinniśmy dążyć do tego, aby wszystkie
słowiańskie narody zjednoczyły się. Pani
Ostrowska, która jest nauczycielką, trzymając w
ręku Kartę Polaka, wyrecytowała wiersz Adama
Mickiewicza Śmierć Pułkownika, poświęcony
Emilii Plater.
Poza Barczewem, w którym
zachwycił ich m.in. wystrój kościoła św.
Andrzeja, goście mieli zaplanowane zwiedzanie
G i e r ł o ż y, Ś w i ę t e j L i p k i , L i d z b a r k a
Warmińskiego.
Gminę Barczewo polecili Fundacji jej
wolontariusze – pani Ursula Fox wraz z mężem,
którzy związani są z gminą Barczewo i
Olsztynem – stąd ich sentyment do Warmii.
Joanna Truszkowska
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W sierpniu 2007 roku władze
Barczewa i Kybartai na Litwie zawarły umowę o
współpracy pomiędzy samorządami.
Zobowiązano się do współpracy poprzez
realizację wspólnych projektów m.in. w
dziedzinie edukacji i kultury.
Pierwszym krokiem w tym kierunku
było zorganizowanie pleneru malarskofotograficznego na Litwie. W dniach 21-25 lipca
br. 10 osób, zarówno młodzież jak i dorośli z
gminy Barczewo, wyjechało do Vistytis –
miejscowości wypoczynkowej, położonej na
styku granic Obwodu Kaliningradzkiego i
Litwy. Miejsce zakwaterowania stanowił ładny
ośrodek wypoczynkowy (domy z bali
drewnianych), umiejscowiony nad samym
brzegiem dużego jeziora Wisztynieckiego.
Położenie ośrodka oraz piękna okolica bardzo
dobrze wpływały na twórczość młodych
artystów z Polski i Litwy. Odbywające się tam
zajęcia to nie tylko plenery malarskofotograficzne. Część uczestników brała udział w
warsztatach ceramicznych. Oprócz pracy
twórczej plenerowicze mogli skorzystać z wielu
atrakcji towarzyszących całej imprezie, m.in. z
tradycyjnej w tym rejonie sauny oraz jazdy na
rowerze, kąpieli w jeziorze z wykorzystaniem
sprzętu wodnego, kąpieli w basenie krytym ze

Kybartai – Barczewo
Artystyczna współpraca

fot. archiwum Kybertai

Oprócz warsztatów goście z Litwy
mogli wypocząć podczas zwiedzania
olsztyńskiej starówki, galerii oraz muzeów. Na
miejscu zakwaterowania była możliwość
kąpieli w jeziorze, pływania kajakiem, czy jazdy
na rowerze.
Ostatni dzień pobytu gości w naszej
gminie to podsumowanie pleneru oraz wspólny
spływ kajakowy jeziorami Orzyc, Pisz i
kanałami łączącymi oba jeziora.
Jak to zwykle bywa, wszystko co
dobre szybko się kończy, tak i w tym przypadku
plenery na Litwie i w naszej gminie dobiegły
końca. Z nadzieją czekamy na dalszą tak udaną
współpracę.
Aleksander Jasiukiewicz

fot. A. Wojszel

zjeżdżalnią.
W programie wizyty znalazła się
również wycieczka do Kowna. Większe i
mniejsze brukowane uliczki z niezliczoną ilością
galerii, sklepików z oryginalnymi, niebanalnymi

fot. Zb. Kozłowski

pamiątkami, tworzyły specyficzny klimat
starego miasta i wywarły duże wrażenie na
zwiedzających.
Po pięciu dniach owocnej i
przyjemnej pracy artystycznej przyszedł czas na
podsumowanie imprezy i pożegnanie. Rozstanie
z gościnnymi Litwinami nie trwało jednak
długo. 28 lipca do Barczewa zawitała delegacja
młodych twórców z Litwy. Zaplanowane
plenery odbywały się w samym Barczewie i w
Zalesiu, gdzie zakwaterowano gości.
Sprzyjająca pogoda oraz interesująca okolica
zaowocowały ciekawymi pracami. Oprócz
malarstwa, fotografii, plenerowicze mogli
spróbować swych sił w lepieniu garnków na
kole garncarskim podczas wyjazdowych
warsztatów do miejscowości Gady w gminie
Dywity.
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Z gminnego kalendarza imprez...
Krupoliny
Piknik rodzinny
W dniu 5 lipca 2008 r. w godz.
14.00–18.00 w Krupolinach odbył się Piknik
Rodzinny. W imprezie wzięło udział około 70
osób. Podczas zabawy można było zjeść coś
ciepłego z grilla oraz skosztować wyrobów
własnych i zakupionych. W tym czasie
odbywały się również gry i zabawy z udziałem
najmłodszych dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych. Miedzy innymi: kręcenie hula – hop,
rzut piłką do celu, gra w badmintona, w dwa
ognie (dzieci kontra dorośli), w podchody, mecz
piłki nożnej młodzieży i dorosłych oraz wiele
innych. Osoby uczestniczące w grach i
zabawach otrzymały upominki.
Sołectwo Krupoliny – sołtys Janusz Woźniak

ostateczna ilość wszystkich
przyczyniających się do powstania
festynu wraz z gospodyniami
przygotowującymi słodkie wypieki
wynosi 60 osób.
Wszyscy chętni mogli brać udział w
różnorodnych konkurencjach, które
rozpoczęły się o godzinie 15.00.
Podczas realizacji konkursów
znalazło się coś dla najmłodszych,
np. bieg w worku itp. Dorośli także
pokazali na co ich stać, panie mogły
spróbować swoich sił w mocowaniu
się na rękę, a panowie biegali na
czas z motopompą i obierali
ziemniaki.
Wesoły nastrój uprzyjemnił występ

Ramsowo
Wakacyjna przygoda ze strażą
Dnia 12.07.2008 r. odbył się festyn
strażacki adresowany do dzieci i młodzieży wsi
Ramsowo i okolic. Od godz. 16.00 na boisku
wiejskim zgromadziła się znaczna grupa dzieci i
młodzieży. O tej godzinie na boisko, ku radości
zebranych, wjechał na sygnale wóz naszych
druhów OSP przy współudziale Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie oraz
świetlicy i punktu bibliotecznego w Ramsowie
(nieocenionej pomocy pani Wiesławy
Iwanowicz) zgotowało przybyłym wspaniałą
zabawę . Po powitaniu przez naczelnika OSP dha
Dariusza Iwanowicza rozpoczęła się zabawa.
Najpierw odbył się konkurs plastyczny pt.
„Wakacje ze strażą”. W konkursie brały udział
cztery drużyny w różnym przedziale wiekowym.
Jury w składzie: dh Andrzej Łazarski (prezes
OSP) i dh Kazimierz Ochnio (sekretarz OSP)
wyróżniło drużynę „maluchów”. Następnie
odbyły się różne konkurencje sportowe przy
pomocy naszych druhów m.in: przeciąganie liny,
sztafeta z wężami strażackimi, trafianie
strumieniem wody do celu, rzut szyszką do celu,
sztafeta rowerowa. Na zakończenie rozegrano
mecz piłki siatkowej – strażacy kontra reszta
świata. Wynik meczu 3:2 dla reszty świata. W
nagrodę dla uczestników zabawy rozdano
kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek. Nikt nie
odszedł bez nagrody. Mamy nadzieję, że wśród
tych młodych ludzi znajdują się nasi przyszli
druhowie, którzy zasilą w przyszłości szeregi
OSP. Już dziś cieszymy się tą myślą, która jest
dla nas formą nagrody za trud naszej pracy.
OSP Ramsowo – dh Małgorzata Iwanowicz

zespołu „Batumi” z Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, zaś didżej Olek i
prowadzący imprezę Piotr Mostek wprowadzili
uczestników festynu w bardzo miły i taneczny
nastrój, ponieważ komentarze i dobrze dobrana
muzyka to atrybuty przemawiające za magiczną
atmosferą tego miejsca. Przykład stanowić
może aukcja mebli, kiedy napięcie i narastające
emocje wirujące w powietrzu dawały
specyficzny odbiór rzeczywistości. W takiej
atmosferze swojski smalec, ciasta, żurek i
kiełbaski z grilla sprzedawały się w
ekspresowym tempie. Nawet prezenty z loterii
fantowej zostały sprzedane co do jednej sztuki.
Atrakcyjna zawartość fantów złożona z takich
rzeczy jak: ubrania, artykuły spożywcze, AGD,
RTV, piśmiennicze, bony na darmowe zakupy,
usługi fryzjerskie, to nie jedyne atrakcje jakie
można było wylosować.
Katarzyna Suraj

fot. archiwum

konkursie „Aktywna Wieś
Warmii i Mazur” oraz
dzięki Centrum Kultury i
Promocji Gminy w
Barczewie, jak również
sponsorom, nasz festyn
mógł mieć tak ciekawą
oprawę. Odbyły się
konkurencje sportowe, m.in.
mecz piłki nożnej dzieci
kontra tatusiowie (wygrały
dzieci!), wyścigi rodzinne
taczek, konkurs na
najpiękniejszy wianek
świętojański (puchar –
Nagrodę Sołtysa –
fot. archiwum
otrzymała rodzina
Smolińskich z Barczewka).
Na festynie wystapił pan
Edward Cyfus, który przypomniał mieszkańcom
gwarę warmińską.
Druga część festynu przebiegła nad
Jeziorem Wadąg w Barczewku, gdzie
towarzyszyła nam kapela ludowa. Dzieci z
tutejszej szkoły przedstawiły prześmieszną
„Noc Świętojańską”. Do zabawy zachęciły
zebranych gości, nawet pana burmistrza Lecha
Jana Nitkowskiego. Rozegrano wyścigi
czarownic na miotłach, szukano „kwiatu
paproci” (wersja dla dorosłych i dzieci), były
tańce i zabawy. Niewątpliwą atrakcją wieczoru
okazał się pokaz sztucznych ogni, które w
większości zasponsorował pan Piotr Kłosowski.
Festyn był naprawdę udany i doskonale
zorganizowany. Będziemy go długo pamiętać i
oczekiwać następnych.
Sołtys i Rada Sołecka wsi Barczewko pragną
serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy
zaangażowali się w jego przygotowanie.
Beata Sierpińska-Marcińczyk

Bartołty Wielkie
5 lipca 2008 r., w godzinach 15.00–2.30,
odbył się festyn strażacki we wsi Bartołty
Wielkie. Cały dochód z imprezy został
przeznaczony na doposażenie remizy
strażackiej, mieszczącej się w rodzimej wsi.
Celem zabawy była nie tylko zbiórka pieniędzy
na ww. cel, ale także integracja mieszkańców
naszej wioski oraz okolicznych miejscowości.
Festyn
dostarczył okazji do polepszenia
współpracy środowiska lokalnego, szkolnego i
strażackiego. Suma osób biorących udział w
organizacji przebiegu zabawy wynosi 16, a
fot. Zb. Kozłowski
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Barczewko
Wakacje na ludową nutę

Skajboty
Dni rodziny

Pod tym hasłem 22 czerwca b.r.
odbyła się lokalna impreza, której celem było
zintegrowanie środowiska wiejskiego,
przypomnienie tradycji ludowych związanych z
nocą świętojańską, a przede wszystkim
powitanie długo oczekiwanych wakacji w miłej
atmosferze.
Przy wsparciu finansowym Urzędu
Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego, gdzie pozyskano środki w

W miejscowości Skajboty od dwóch
lat, przy współpracy z Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, organizowany
jest cykliczny festyn. Tego roku odbył się 28
czerwca o godzinie 14.30 pod nazwą „Dni
Rodziny”. Zamiarem tego festynu było
zintegrowanie naszej społeczności. W festynie
uczestniczyli goście z Barczewa, Mokin,
Klebarka Wielkiego, Olsztyna oraz licznie
zebrane rodziny mieszkańców Skajbot.
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Z gminnego kalendarza imprez...
Jedną z głównych
atrakcji był pokaz sprzętu oraz
umiejętności ratowniczych
zaprezentowane przez Straż
Pożarną z Barczewa. Na
zakończenie pokazu goście z
Barczewa urządzili dla
najmłodszych uczestników
przejażdżkę wozem bojowym. W
podziękowaniu za czynne
u c z e s t n i c t w o s t r a ż a k ó w,
uhonorowano ich pamiątkowymi
kubkami oraz wielkim
„DZIĘKUJEMY”, wykonanym
przez najmłodszych.
W dalszej części
festynu odbyły się najrozmaitsze
gry, konkursy dla najmłodszych i

Oto trzy zwycięskie układanki mokińskie:

fot. archiwum

najstarszych. Rywalizację i zabawę wśród
zebranych rodzin rozpoczęliśmy od „Triatlonu
Rodzinnego”, w którym uczestniczyły trzy
rodziny, państwo: Bajcer, Bocheńscy, Human.
Następnie p. Zofia Bocheńska prowadziła liczne
konkursy dla najmłodszych, w których można
było wykazać się dobrym wychowaniem oraz
sprawnością fizyczną. Za uczestnictwo w grach i
zabawach każdy z uczestników otrzymywał
drobny upominek.
W przerwie między zabawami
rozstrzygnięto konkurs na „najsmaczniejsze
ciasto”. Za najsmaczniejszy wypiek uznano

fot. archiwum

ciasto p. Marii Bujna.
Po konkursach dla najmłodszych
odbył się turniej siatkówki, w którym
uczestniczyły cztery drużyny. Poziom gry
uczestników był wysoki i przyniósł kibicom
wiele wrażeń. Po wręczeniu pucharu

zwycięskiej drużynie, rozpoczął
się wieczór przy ognisku.
Zaprosiliśmy wszystkich do
wspólnego biesiadowania przy
wiejskim poczęstunku, który
uświetnił Festiwal Piosenki,
przygotowany przez p. Joannę
Tomkowską, Zespół Taneczny z
Klebarka Wielkiego oraz
Kalambury przygotowane przez
p. Zychowicz.
Festyn ten nie odbyłby się bez
pomocy wielu osób, którym
chciałabym podziękować. Rada
Sołecka i mieszkańcy wsi
pomogli przy organizacji i
prowadzeniu festynu.
Dzięki hojności Centrum
fot. L. Sawka
Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie oraz firm: Promet
Stal, Jasam, Agroma, Anitech, Multigrafika,
każdy z uczestników festynu został obdarowany
pięknymi nagrodami i drobnymi upominkami.
Katarzyna Bujna

Mokiny
Warmińska Noc Świętojańska
II Warmińska Noc Świętojańska Mokiny
2008 już za nami. Chciałabym opisać cuda tej
nocy. Edward Cyfus, znany na Warmii
gawędziarz, przepiękną gwarą opowiedział nam
o życiu na Warmii. Właśnie gawęda mistrza
Cyfusa była jednym z cudów. Cudem też była
pogoda – na trzy godziny przed imprezą przeszła
burza i kiedy organizatorzy szukali innych
możliwości przeprowadzenia imprezy, nagle się
wypogodziło. Kolejnym cudem był występ
chóru Moderato z Barczewa.
I niezaprzeczalnym cudem był udział wielu
mieszkańców Mokin i miłych gości. Jak
nakazuje obyczaj puszczano wianki na wodę,
szukano kwiatu paproci a większość „panienek”
ubrała się w białe szaty i włożyła na głowę
wianek. Były też tradycyjne konkursy dla dzieci
i nie tylko. Jednym z ciekawszych był konkurs
pt. „Układanka mokińska” – gdzie oprócz
wierszy o Mokinach znalazł się rebus i rysunki.
Przy okazji warto dodać, że w trakcie
przygotowań do imprezy odkryty został stary,
brukowany podjazd na boisko. Ustawiono tam
symboliczną bramę, na której umieszczono
piękną tablicę z nazwą naszej wsi i to był kolejny
cud.
Elżbieta Mackiewicz

Pamiętajcie Mokiniacy
o swym trudzie i swej pracy
że wioseczka nam pięknieje
że kapliczka nam świetnieje
że wokoło jest tak cudnie
choć już życia popołudnie.
No i któż jest wart orderów?
trudno znaleźć by frajerów
chociaż są mieszkańcy tacy
w których życiu dużo pracy
na ten przykład już wymieniam
Zdzicho, Stasiu się nie lenią
wespół z naszym Sołtysikiem
A więc cóż mieszkańcu drogi
wszystko dzieje się pomału
szkoda tylko że tak wolno
bowiem bez twego udziału!
Trochę głupio trochę śmiesznie
no i całkiem jest pociesznie
choćby oczy od psa pożycz
trzeba będzie zacząć tworzyć
Coby wszystkie wsie dokoła
zazdrościły tego cudu
bo naprawdę nikt nie zdoła
przeobrazić wieś bez trudu.
Ela

Mokiny
Tu II Warmińska Świętojańska Noc,
W Mokinach ma niezwykłą moc.
Ognisko, gadki, już śpiewał nam chór,
a na keyboardzie ktoś zagrał D-dur.
A wianki tutaj puszczamy na wodę,
bo w Mokinach mają taką modę!
Piękna to kraina według nas,
z której szczerze pozdrawiamy Was.
Kamila i Milena

Tu w Mokinach jest wesoło
Czy po szkole, czy przed szkołą
Zaproszę tu swoją klasę
Będziemy mieli uciech masę
Latem zimą czy jesienią
Mokiny w kolorach się mienią
Czasem babci pomarudzę
Ale nigdy się nie nudzę
Bo to kraina wśród lasów i pól
Tu łąki pachnące i drzewa szumiące
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Informacje

Tam-tamy w Skajbotach

Gorące, parne powietrze, palące
słońce, ławki rozstawione na wolnym powietrzu
w trawie, na których zasiadło około 25 uczniów i
nauczyciele: John i Jax z Nigerii, Robert z
Kamerunu i Abe z Ugandy i do tego wibrujący
rytm bębnów. Afryka? Nie, to w Skajbotach
trwają dwudniowe warsztaty bębniarskie 16 i 17
lipca. Zjechali do nas tak niezwykli goście w
ramach projektu Aka-Chukwu, co w języku
Jgbo oznacza ręka boga. W projekt
zaangażowani są przede wszystkim muzycy,
tancerki i tancerze pochodzący z różnych
krajów afrykańskich, którzy od dłuższego
czasu mieszkają w Polsce (Warszawa,
Olsztyn, Trójmiasto), a całość nosi nazwę
Afrykańskie przedsięwzięcie artystycznoedukacyjne.
Na pierwszej lekcji John
powiedział, że kiedy Afrykańczyk jest
smutny lub chory, ma zmartwienie, nie
łyka tabletek, leków antydepresyjnych –
on bębni. Ta muzyka daje radość, dobrą
energię, uspokaja gniew, pozwala
zachować dystans do problemów, budzi w
człowieku moc, ustaje gniew, porusza
ciało i duszę. Goście przywieźli ze sobą 10
bębnów najprawdziwszych, afrykańskich,
niektóre robione osobiście przez Johna, ale w
użyciu były również plastykowe wiadra, miski i
kartonowe pudełka oraz brzękadełka.

Szybko przekonaliśmy się,
że bębnienie wcale nie polega
na waleniu w bęben. To
naprawdę sztuka! – w
nieskończoność musieliśmy
powtarzać najprostsze rytmy,
żeby w końcu usłyszeć: O.K.
Bardzio dobzie! Jedną z
najzdolniejszych uczennic była
Joy goszcząca w Skajbotach,
której rodzice pochodzą z
Ghany. Ale okazało się, że
nasze dzieciaki maja również
bębnienie w genach, na czele z
Sabinką B. Następnego dnia,
kiedy umieliśmy już zabębnić
fot. archiwum
parę kawałków i zaśpiewać
pieśń bojową nigeryjskich
bojowników Zangelewa,
daliśmy mały popis dla mieszkańców Skajbot i
naszych gości, podopiecznych Społecznego
Domu Samopomocy z Klebarka Wielkiego.
Było mnóstwo radości, śmiechu i
rozmów (po angielsku!) oraz wspólnych
fotografii a na deser integracyjny: cukierki
(dziękujemy pani sołtys), niezdrowa pepsi cola i
zdrowy arbuz.
Bocian w gnieździe przy świetlicy
całe to zamieszanie przyjął ze stoickim
spokojem. Słyszał to już jakieś pół roku temu w

fot. A. Jasiukiewicz

Barczewska Synagoga
Spotkania ze sztuką

fot. archiwum

W ramach porozumienia SSK
„Pojezierze” zorganizowało międzynarodowe
spotkania ze sztuką w dwóch terminach. Na
przełomie maja i czerwca prezentowano
wystawę prac Alana Weatherill (malarstwo),
połączoną ze spotkaniem artysty z młodzieżą o
zainteresowaniach artystycznych ze Szkoły
Podstawowej nr 1 wraz z nauczycielami, oraz
drugie spotkanie młodzieży gimnazjalnej. Na
spotkaniach tych o sztuce malarskiej
opowiadali: pan Alan, jago żona Maria i pani
Anna Dziemidowicz. W dniu 26 maja odbył się
wieczór poetycki A. Siłowskiego, który również
para się malarstwem i ma bliski kontakt z panem
Weatherill. Poezję Adama Siwołowskiego
recytowali pracownicy Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. W dniu 29
czerwca 2008 r. zorganizowano koncert muzyki
żydowskiej pana Arona Bluma.
Imprezy rozreklamowano afiszami,
ogłoszeniem w telewizji kablowej i prasie
olsztyńskiej. Oba spotkania malarsko –
poetyckie uświetnił chór Moderato. Imprezy
skupiły tłumy miłośników sztuki z Barczewa,
okolic oraz Olsztyna. Obecnie wystawa Alana
Weatherill gości w galeriach Olsztyna.

Afryce, tylko tam dzieci były bardziej
opalone...

Marian Sawicki
Prezes SSK „Pojezierze”
Oddział w Barczewie

Ewa Legeżyńska

Z życia emeryta
Wycieczka do Pragi
23 czerwca bieżącego roku, emeryci i
renciści SW przy Zakładzie Karnym w
Barczewie wybrali się na kilkudniową
wycieczkę do Pragi. W kraju zwiedzili wiele
ciekawych miejsc, w tym m.in. unikatowe
dzieło kultury religijnej, zwane Kaplicą
Czaszek w Czermnej, Góry Stołowe i Błędne
Skały, następnie: Wambierzyce z Kalwarią i
Sanktuarium Matki Bożej, Kłodzko i kopalnię
w Złotym Stoku.
W Pradze uczestnicy wycieczki mogli
zobaczyć m.in. Wzgórze Hradczańskie i
obowiązkowo pospacerować Mostem Karola.
Zwiedzili Rynek Staromiejski i na koniec, po
zachodzie słońca, obejrzeli spektakl fontann.

8

W drodze powrotnej podróżnicy z Barczewa
zatrzymali się we Wrocławiu, gdzie obejrzeli
Panoramę Racławicką, następnie spacerowali
po uliczkach Ostrowia Tumskiego, byli na placu
katedralnym i Rynku Głównym. Stamtąd, już z
bagażem pełnym wrażeń, wrócili do Barczewa.

Uczestnicy wycieczki statkiem po Kanale Elbląskim. Fot. Jerzy Biniecki

Rejs po Kanale Elbląskim
19 lipca podobna grupa rencistów i
emerytów wybrała się w rejs po Kanale
Elbląskim. Wielu spośród uczestników
powyższych letnich wycieczek miało okazję
poznania nie tylko zabytków południowych
sąsiadów, ale także atrakcje turystyczne Warmii
i Mazur.
W. Zenderowski
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Historia
Wieś Mokiny (niem. Mokainen)
Historia jednej wsi
Pierwsze wzmianki źródłowe
dotyczące Mokin sięgają XIV wieku. W
źródłach, początkowo, wieś wymieniana była
jako Gruenenwald, Mockin i Muckyn, w innych
również Mochainen. Pierwsza lokacja wsi
Gruenenwald, zwaną Mockin, na prawie
chełmińskim, dokonana została 25 maja 1364
roku przez biskupa warmińskiego Jan II
Stryprocka. Nazwa wsi wywodziła się z języka
pruskiego. Na założenie wsi, biskup warmiński
nadał rodzonym braciom Sanglobe i Nicte oraz
ich spadkobiercom 40 włók ziemi znajdującej
się między Jeziorem Umląg, a granicami zamku
w Jedzbarku. Z czasem, do sołectwa dodano 4
wolne włóki ziemi, oraz przyznano małe sądy i
trzecią część wielkich. Kolejne przyległe do
sołectwa 4 włóki ziemi otrzymali na prawie
pruskim bracia Koytike i Buto oraz ich
spadkobiercy. Tych
ostatnich zobowiązano
do wystawiania służby
na jednym koniu,
pomoc przy budowlach
warownych i zwykłych
oraz do regularnego
płacenia czynszu. Mieli
też prawo do
rybołówstwa w jeziorze
Swintinge. Łowili, przy
użyciu małych narzędzi,
na własne potrzeby oraz
do sprzedaży. Natomiast
pogłówne wynosiło 30
grzywien. W naprawach
dróg i mostów podlegali
rozkazom sołtysa.
Pozostałe włóki miały
15 lat wolności. Po tym
terminie bracia Koytike
i Buto, czy ich
spadkobiercy, mieli
płacić na św. Marcina po
pół grzywny i 2 kury.
Nie wiadomo,
czy w czasach
plemiennych, w miejscu lokowanych Mokin
zamieszkiwali Prusowie. Natomiast wiadomo,
że w pobliżu wsi, tam gdzie jest bagno
Sampłatkowe, przebiegał szlak, którym
litewscy książęta – Kiejstut i Olgierd –
zapuszczali się na nasze ziemie, pozostawiając
za sobą zgliszcza. Prawdopodobnie nowo
lokowana wieś została zniszczona. Świadczyć o
tym może fakt, że pierwsze zabiegi osadnicze
wsi nie powiodły się. Potwierdza to dokument
na prawie lokaty, który 9 grudnia 1394 roku
podpisał biskup warmiński Henryk III Sorbom.
Na jego podstawie Piotr Syndel i jego syn Jan
otrzymali 60 opuszczonych włók ziemi celem
założenia nowej wsi na prawie chełmińskim, z
połową czynszu karczmarnego, z małym
sądownictwem i ½ kar pieniężnych zapadłych
na większych sądach. W dokumencie
wymieniona jest nowa nazwa wsi – Muckyn,
pod Wartemborkiem. Biskup nadał im także 6
włók wolnych i prawo rybołówstwa w jeziorze
Swynteyn, za pomocą małych narzędzi tylko dla
własnej potrzeby. Natomiast posiadacze reszty
włók mieli płacić na św. Marcina pół grzywny i

po 2 kury od włóki.
Wojna, zwana głodową (1414),
oszczędziła Mokiny. Te jednak ucierpiały w
czasie trwania wojny trzynastoletniej 14541466. Natomiast epidemia dżumy, trwająca w
latach 1709-1711, nie spowodowała znaczącego
zubożenia wśród mieszkańców.
13 lipca 1542 roku biskup warmiński
Jan Dantyszek nadał swojemu bartnikowi
mieszkającemu we wsi, 10 mórg ziemi. Zgodnie
z przywilejem z 1649 roku, wystawionym przez
b i s k u p a w a r m i ń s k i e g o Wa c ł a w a
Leszczyńskiego, mieszkańcy Mokin mieli
dostarczać rocznie 2 korce żyta, 3 korce
jęczmienia, 12 owiec, 2 tłuste świnie, 3 łaski
masła, 6 kóp sera, 6 miar miodu, 20 kręgów
wosku, 90 kur i 9 gęsi dla klasztoru w
Wartemborku (Barczewie). Na podstawie spisu

z roku 1656, w Mokinach na 60 włókach ziemi
gospodarowało 16 gburów (chłopów). Wieś
miała 2 sołtysów i karczmę – własność
pierwszego sołtysa. Ponadto był 1 wolny z jedną
służbą. Natomiast posiadacze włók
czynszowych dawali dla biskupa 1 łaszt i 21
korce owsa, 1 funt wosku oraz 215 florenów, 7
groszy i 9 fen oraz wymienione wcześniej 90 kur
i 9 gęsi dla klasztoru. W 1702 roku, Mokiny
podawana jest jako wieś osadników. Ostatni raz
przywilej wsi Mokiny potwierdzony został 20
lutego 1771 roku przez biskupa warmińskiego
Ignacego Krasickiego.
W czasach, gdy biskupi warmińscy
byli udzielnymi książętami swego dominium,
dokonywał się ich wielce uroczysty ingres
Traktem Biskupów Warmińskich do stolicy
diecezji Lidzbarka Warmińskiego. Biskupi
orszak przemieszczał się przez Mokiny.
Wówczas cała wieś witała biskupa, a on
błogosławił mieszkańców.
Po rozbiorze Polski (1772) rząd
pruski cofnął wieczystą dzierżawę i sprzedał
Mokiny. Stały się własnością prywatną. Kroniki

nie wymieniają nazwiska nowego właściciela. W
1833 roku, w dokumentach, Mokiny
wymieniono jako królewską wieś z drewnianą
kaplicą (brak daty zbudowania) oraz z 69
domami i 495 mieszkańcami (494 katolików i 1
ewangelik, w tym 485 Polaków i 10 Niemców).
W 1882 roku we wsi urodziło się 73 dzieci,
zmarły 42 osoby, zawarto 16 małżeństw.
W roku 1887, w ramach Towarzystwa Czytelni
Ludowych, w Mokinach założono polską
biblioteczkę, która funkcjonowała do 1891 roku.
Bibliotekarzami byli Józefa Paulina i Jan
Kołakowski kolektor z Mokin. W roku 1924, w
ramach Towarzystwa Szkolnego, powstała
biblioteczka, którą kierowała Maria Kojtkówna.
Na podstawie spisu z 26 stycznia 1920 roku, w
Mokinach zamieszkiwało 511 Polaków. Podczas
plebiscytu, na Niemców oddano 240 głosów, na
Polaków 100. W latach 19221939 we wsi działał Związek
Polaków w Niemczech, z
mężem zaufania IV
Dzielnicy Augustynem
Kiwittem.
W roku 1935, na ziemi
należącej do Wagnerów
zbudowano murowaną
kaplicę pw. Najświętszego
Serca Jezusowego.
Odprawiano w niej msze św.
Tam, przy ołtarzu, miały
zachować się dwie tablice
upamiętniające dwudziestu
mieszkańców Mokin,
poległych w czasie I wojny
światowej.
Druga wojna światowa
rozpoczęła się dla Mokin 22
stycznia 1945 roku i w
najnowszych dziejach wsi ten
miesiąc zapisał się tragicznie.
Z chwilą zbliżania się frontu,
miejscowa ludność
wyruszyła w kierunku
Zalewu Wiślanego. Dowódca
9 Pułku Grenadierów z 23 Dywizji Piechoty płk.
Rudolf Trittel i jego adiutant kpt. Richard von
Weizsacker (późniejszy prezydent Republiki
Federalnej Niemiec), otrzymali rozkaz wsparcia,
czołgami z Korpusu Pancernego
„Grossdeutschland” i jednostkami z 24 Dywizji
Pancernej, odcinka Mokiny-Barczewo, gdzie z
radzieckimi czołgami walczyły dwie kompanie z
I Batalionu 9 Pułku Grenadierów. Podając za
źródłami radzieckimi, 24 stycznia 1945 roku do
Mokin wkroczyć miały wojska Armii
Czerwonej. W rzeczywistości, był to 25 stycznia
1945 roku. W działaniach wojennych zginęło 17
mieszkańców Mokin. Potem, wielu
deportowano w głąb Związku Radzieckiego.
W Mokinach zachował się zabytkowy
dworek, kaplica i stara warmińska zabudowa z
murowanymi chatami z początku XIX i XX
wieku oraz przydrożna kapliczka. Ze wsi
wywodzi się Jan z Mokin – zasadźca Biskupca.
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Historia
Ruszajny (niem. Reuschhagen)
Mały Jubileusz
Wieś leżąca na szlaku wiodącym do
1872 zatrzymał się pierwszy pociąg osobowy.
dosięgła również cholera, czego dowodzić mają
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, z ciekawą
Dopiero w 1932 roku część gminy Ruszajny,
zapomniane mogiły w pobliskich lasach.
przeszłością i licznymi, do końca nie spisanymi,
leżąca bliżej miasta Wartenburg, została
Od samego początku zabudowa
ciekawymi miejscami, od zarania wśród wielu
włączona do Polizeibezirke Wartenburg. Z tą
charakteryzowała się regularnym układem pól,
wzbudzała zainteresowanie. Pierwsza
datą, zmieniła się nazwa stacji kolejowej z
podzielonych na łany, a w wiosce później
wzmianka o osadzie pochodzi z 10 maja 1336
Wartbór na Wartenburg.
występowała murowana zabudowa, w tak
roku, z chwili lokacji. W dokumencie widnieje
W historii Ruszajn, okres międzywojenny nie
zwanym układzie „ulicówki”. Źródła z roku
Henryk de Luterm, który pełniąc urząd syndyka
należał do łatwych. W pierwszej wojnie wieś nie
1660 podają, że większość domów pokrytych
stolicy biskupiej z prawem do założenia wsi na
ucierpiała. W plebiscycie (1920 r.) w
było dachówką. Funkcjonowała kuźnia i
prawie chełmińskim, dokonał lokacji osady na
Ruszajnach za Niemcami głosowało 420 osoby,
karczma. Mieszkańcy wsi, która od początku
40 włókach (652 ha) – stanowiła własność
za Polską – 20. Po plebiscycie, do wybuchu
należała do parafii wartemborskiej, żyli z
biskupów warmińskich. Dziesiąta część wraz z
drugiej wojny, wielu mieszkańców należało do
rolnictwa. We wsi znajduje się murowana
sołectwem i prawem trzymania karczmy
organizacji Związek Polaków w Niemczech,
kapliczka z dzwonniczką z roku 1876 i druga
przypadła zasadźcy, który miał
gdzie Mężem Zaufania IV Dzielnicy
również prawo sprzedaży w karczmie
był Paweł Kiwitka. W roku 1936, na
mięsa i chleba. Sprowadzeni przez
Kolonii Ruszajny, pod lasem stanął
niego karczownicy, z tytułu prawa
tartak, który do roku 1945 pracował
otrzymali 17 lat wolnizny. Dopiero od
również na potrzeby frontu
osiemnastego roku płacili roczny
niemieckiego. W tartaku, podobnie
czynsz wynoszący ½ marki. Sołtysowi
jak w lesie i w samej wsi, pracowali
wolno było także na własny stół łowić
niewolnicy i jeńcy francuscy. Ich los,
ryby w jeziorach Dobrin, Pisse, Worit i
30 stycznia 1945 roku, podczas
rzece Dobring.
wkraczania do Ruszajn radzieckich
Kolejna wzmianka o osadzie pochodzi
żołnierzy, był tragiczny.
z 25 stycznia 1337 roku, kiedy to
Po wojnie większość rdzennych
Mikołaj (Rutheno) Ruthenus otrzymał
mieszkańców opuściła Ruszajny.
10 włók ziemi leżącej między osadą –
Począwszy od maja 1945 roku wieś i
strażnicą Wartberg (Barczewko),
pobliskie gospodarstwa zasiedlano
znacznie bliżej przy lokowanej
osadnikami z Wołynia, następnie
osadzie. Od roku 1338, lokowaną
zdemobilizowanymi wojskowymi,
osadę zwano Ruszajnami – nazwa
później z Akcji „Wisła”. Wykaz z dnia
wywodzi się z od nazwiska Ruthenus
12 października 1945 roku zawierał
(Rusin). W latach następnych, pomimo
56 nazwiska Niemców
zbudowanej leśnej przesieki,
przeznaczonych do wysiedlenia.
stanowiącej przeszkodę trudną do
D z i a ł a ł a j u ż Wi e j s k a S t r a ż
przebycia dla najeźdźcy, podczas
Porządkowa. Po wojnie Ruszajny
najazdów Litwinów wieś wielokrotnie
stały się wsią sołecką, a pierwszym
ucierpiała. Wkrótce, prawdopodobnie
sołtysem był Warmiak o nazwisku
po którymś z kolejnych napadów
Piwek. We wsi był sklep, poczta i
oddziałów litewskich, Mikołaj
jednoklasowa szkoła powszechna,
Ruthenus opuścił swój majątek.
którą zorganizowała i prowadziła od 2
Wynika to z innego dokumentu
czerwca 1945 roku do 1 marca 1948 r.,
stwierdzającego, że biskup warmiński
Józefa Furmanowa, nauczycielka i
Herman z Pragi nadał opuszczone 10
działaczka społeczno-oświatowa. Za
włók ziemi Prusowi Merunowi Nakie.
jej sprawą 22 lutego 1946 roku we wsi
Tenże Merun Nakie (także zasadźca
otwarto świetlicę, a w kwietniu
Marun), poza tym co zapisano w
powstał amatorski chór regionalny i
przywileju, otrzymał w formie nadania
zespół teatralny. Chór oraz zespół
20 włók ziemi, które przedtem Kapliczka przy ul. Wojska Polskiego, znajdująca się bliżej stacji kolejowej, zbudowana
teatralny działały krótko. Potem za
posiadali jacyś Polacy, nie wymienieni została w roku 1898, w stylu neogotyckim przez gospodarza Liedtke. Wcześniej
sprawą młodych inicjatorów
w żadnych źródłach z nazwiska. znajdowała się w granicach wsi Ruszajny. Również ona ma swoją historię.
kulturalnych, w latach 1962-1966,
Niedługo wieś, prawdopodobnie Fot. W. Zenderowski
funkcjonował zespół teatralny, w
wyniszczona przez Litwinów, kolejny
którym przeważnie występowała
mniejsza z 1895 roku. Ta pierwsza ma swoją
raz opustoszała. Dlatego 25 stycznia 1482 roku
młodzież.
historię i nie jest jedynym chrześcijańskim
biskup warmiński Mikołaj Tungen, Ruszajny z
Ruszajny, to również miejsce urodzenia Stefana
elementem we wsi. Od początku w środku wsi
54 włókami jako wieś miejską zapisał miastu
Foremnego, wybitnego muzyka, nauczyciela w
znajduje się mały staw, a przy nim metalowy
Wartenburg (dzisiejsze Barczewo), na prawie
olsztyńskiej szkole muzycznej, kompozytora i
krzyż.
chełmińskim, za roczny czynsz wynoszący 14
dyrygenta oraz założyciela parafialnego chóru
Mieszkańcy Ruszajn pokazali wielki
marek. Z tą datą, tj. od 1482 roku, przez kolejne
w Barczewie. W Ruszajnach urodził się także
patriotyzm, kiedy w grudniu roku 1863 udzielili
stulecia wieś Ruszajny stanowiła osobną gminę
Andrzej Kruk, który pochodził ze znanej
schronienia Powstańcom Styczniowym. We wsi
wiejską. Ponieważ nie leżała w granicach
warmińskiej rodziny, zasłużonej w krzewieniu
przebywali: Stanisław Paremba (Poręba?),
Stadtgemeinde Wartenburg, we wsi wybierano
polskości i od wczesnych lat związany był z
Hipolit Lipowski, Antoni Gołubiński, Józef
wójta. W dawnych dokumentach zapisano
polskim ruchem narodowym. Należał do
Parwowski. Jednak okres świetności Ruszajn
także, że Ruszajny miały być wsią kościelną z
czołowych działaczy polskich na Warmii. Z
przypadał na XIX i XX wiek. W roku 1863
własną legendą oraz podziemnym tunelem,
Ruszajnami związanych jest wiele innych osób,
pobudowano szosę, a w listopadzie 1872 roku,
wiodącym do zamku biskupiego w dzisiejszym
których życiorysy na stałe wpisały się w historię
w granicach gminy Ruszajny, stanął dworzec
Barczewie. W swej historii wieś była świadkiem
Ziemi Barczewskiej.
kolejowy zwany Wartbór, na którym 1 grudnia
burzliwych dziejów, natomiast mieszkańców
Wojciech Zenderowski
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Społeczeństwo
...by robiąc jedno nie szkodzić drugiemu...
Drogowy galimatias
Dzięki Bogu już niedługo zakończy się
przebudowa krajowej szesnastki.
Być może skończą się koszmary mieszkańców
Barczewa, wynikające z konieczności
pokonywania objazdów, niejednokrotnie
kilkukilometrowych (vide mieszkańcy
Barczewskiego Dworu, którzy jadąc do domu z
Barczewa muszą jechać przez Łęgajny,
Barczewko, a także użytkownicy ogrodów
działkowych „Sami Swoi”). Przyznać trzeba, że
zarówno projektanci inwestycji, jak i wykonawca
wcale się tym nie przejmowali. Brak jest
zainteresowania wykonawcy robót by
maksymalnie je przyśpieszyć, by ulżyć
mieszkańcom. Dotyczy to również zamkniętej
ulicy Wojska Polskiego.
Chociaż od dobrych dwóch miesięcy, oczywiście

Zapomniany szlak Karola Wojtyły
Witam Państwa serdecznie.
Chciałbym podziękować za artykuł o
zapomnianym szlaku Karola Wojtyły. Dzisiaj
właśnie kolejny odcinek tego szlaku udało mi
się pokonać (dosłownie) od Tylkowa do rzeki
Kośna. „Strumyk od wsi Tylkowo – cytat
z artykułu – do Strugi” okazał się
„trzcinoterapią”, jak to nazwali inni
kajakarze. Ale udało się!
W tym roku, w sierpniu mija
dokładnie 50 lat, gdy Karol Wojtyła wraz ze
swoimi przyjaciółmi przepływał tymi
okolicami. Ciekawe czy kajakarze to
uczczą?
Pozdrawiam serdecznie
ks. Andrzej Adamczyk
z Pasymia

przy dobrej woli wykonawcy można byłoby
uruchomić ten jakże ważny wyjazd z Barczewa.
Trzeba przyznać, że prace przy tych wiaduktach
posuwają się w iście żółwim tempie. Wykonawca
ma swój termin i tyle, a że istnieje uciążliwość,
nie jego zmartwienie. Dotyczy to również
mieszkańców Ruszajn, którzy nie zgodzili się na
propozycję wykonawcy – puszczenia ruchu z
zamkniętej „szesnastki” przez ich wieś – i za to
zostali przykładnie „ukarani”. Od ponad roku
jedynym dojazdem do ich miejscowości jest
prowizoryczna droga przez ul. Miłą bądź przez
„meliorację”. Tak sobie myślę, gdzie był gminny
drogowiec, gdy podejmowano te decyzje? Nie
przeczę, że „szesnastka” jest dla Barczewa i
Gminy bardzo potrzebna. Jednak uważam, a
chyba poprą mnie wszyscy użytkownicy tych
„objazdów”, że przy
podejmowaniu takich
decyzji należy myśleć
o dobru wszystkich
mieszkańców,
r ó w n i e ż
zmotoryzowanych i
tych którzy muszą coś
do domu dowieźć.
S ą s p o s o b y
wykonywania
prowizorycznych, ale
bezpiecznych
fot. A. Jasiukiewicz

fot. A. Jasiukiewicz

objazdów. Nie można odcinać miejscowości od
świata bądź nakazywać mieszkańcom
pokonywania wielokilometrowych objazdów.
Żyć trzeba wszędzie i starać się, by robiąc jedno
nie szkodzić drugiemu.
Słowa te nabierają znaczenia szczególnie wobec
powtarzających się głosów, że tuż po
zakończeniu tego etapu budowy „szesnastki”,
rozpocznie się drugi etap jej przebudowy,
polegający na „dołożeniu” drugiej jezdni.
Przy podejmowaniu decyzji o przekazaniu placu
budowy, pamiętajmy o tym, o czym wyżej
wspomniałem.
Tadeusz Wojczulanis

Młodziczki Mistrzyniami Polski
Rozgrywki o Puchar Kazimierza Górskiego
Wspaniały sukces odniosła
reprezentacja województwa młodziczek w piłce
nożnej. Piłkarki z Warmii i Mazur wygrały
rozgrywki o Puchar Kazimierza Górskiego. W
finale, który został rozegrany 14.06.2008 r. w
Kutnie, pokonały rówieśniczki z Lubuskiego 2:1.
Nasza reprezentacja nie była
faworytem rozgrywek, które są traktowane jako
Mistrzostwa Polski do lat 13. Niewielu dawało im
szansę na wyjście z makroregionu. Tymczasem
dziewczyny prowadzone przez Andrzeja
Konopkę i Krzysztofa Suchwałko z Białej Piskiej
oraz współpracującego z nimi Piotra Ferenza z
Olsztyna, sprawiły miłą niespodziankę, zajmując
pierwsze miejsce. W pokonanym polu drużyna
WiM zostawiła mocne ekipy Mazowsza i Łodzi
oraz Podlasia. Nasza
reprezentacja odniosła
p i ę ć z w y c i ę s t w,
przegrywając tylko
jeden mecz (z Łodzią
0:1). W półfinale, który
odbył się 22.05.2008 r.
w Gostyninie, zespół
WiM pokonał w
k a r n y c h 3 : 1
rówieśniczki z Kujaw i
P o m o r z a
(w regulaminowym
czasie był remis (0:0).
Bohaterką meczu była
bramkarka Sokoła
Biała Piska Kamila
Koźlińska, która
fot. archiwum

obroniła dwa karne. Dramaturgii nie brakowało
również w finale, w którym rywalem było
Lubuskie. Ekipa WiM wygrała 2:1, zdobywając
zwycięską bramkę w ostatniej minucie. Jej
autorką była Monika Kurgan (SP Lipowina).
W pierwszej połowie na listę strzelców wpisała
się Aleksandra Grajko z Pisza. W całym cyklu
rozgrywek w kadrze WiM występowały
zawodniczki LUKS „SURMA” Barczewo: Edyta
Sawoń, Monika Jasińska, Magdalena Szaj,
Katarzyna Senkbeil, Justyna Kuzia. Dziewczęta
w każdym meczu występowały w pierwszym
składzie, co świadczy o dużych umiejętnościach i
przydatności dla zespołu.
Dodajmy, że to pierwszy medal
Mistrzostw Polski w historii województwa,
zdobyty przez reprezentację dziewcząt
(wcześniej żadnej z drużyn nie udało się wyjść z
grupy).
Kadra Warmii i Mazur:
Edyta Sawoń, Monika Jasińska, Magdalena Szaj,
Katarzyna Senkbeil, Justyna Kuzia (wszystkie
LUKS Surma Barczewo), Adriana Brodowska,
Marlena Brodowska, Kamila Koźlińska, Paula
Mikicin (wszystkie LUKS Sokół Biała Piska),
Zuzanna Rutkowska (SP Iłowo), Małgorzata
Oleksik (SP Bisztynek), Lucyna Trzczak, Emilia
Żokowska (obie SP Reszel), Anita Gach (SP
Lutry), Aleksanda Grajko (Gminny Zespół Szkół
w Piszu), Katarzyna Olender (SP 2 Pisz), Monika
Kurgan (SP Lipowina), Monika Płoska (SP
Olsztynek).
Piotr Ferenz
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Przygoda nie tylko wakacyjna

Lipiec i sierpień

Prawo niczego nie wybacza...
Działo się to 24 lipca o godzinie 10 z
minutami podczas kontroli biletów pasażerów
autobusu na trasie linii 14-stki.W tym czasie na
odcinku miedzy Barczewem a Wójtowem do
autobusu wsiadł starszy pan, lat około 80. Tuż
przed rogatkami Olsztyna w autobusie została
p r z e p r o w a d z o n a k o n t r o l a b i l e t ó w.
Kontrolujących było trzech. Bardzo długo
rozmawiali z owym panem. Prawdopodobnie
chodziło o bilet na przejazd. Kontrolerzy nie
doszli do porozumienia z pasażerem. Polecili
kierowcy zjechać z trasy i zajechać na komisariat
policji. Do autobusu weszło dwóch policjantów,
prosząc zdziwionego pasażera o udanie się do
komisariatu.
Zasłyszana rozmowa – Policjant: Pan z nami
pójdzie do komisariatu. Starszy Pan: Po co ? Ja
chcę dojechać do domu. Policjant: Pojedzie. My
pana zawieziemy. Starszy Pan: To dobrze.
Postronni obserwatorzy przyglądający się
zajściu odnieśli wrażenie, że ten starszy
człowiek, schludnie ubrany z laską w ręku
podczas rozmowy z kontrolerami i policjantami
do końca nie był z świadomy o co w tym zajściu
chodzi. Tyle razy jeździł autobusem i nikt się go
o bilet nie pytał. Pasażerowie 14-stki,
mieszkańcy Barczewa, komentując zajście
zauważyli, że w tym roku kontrolerzy upodobali
sobie tę linię i bardzo często, skrupulatnie
kontrolują starsze osoby – mieszkańców naszej
gminy.

Zakaz

Do stycznia 2008 roku osoby, które
ukończyły 70 rok życia z mocy lokalnego prawa
mogły za okazaniem dowodu osobistego jeździć
bez biletu autobusami komunikacji miejskiej. W
tym roku z prawa tego mogą korzystać
mieszkańcy gminy olsztyńskiej. Ona to
ryczałtowo od przewoźnika wykupiła bilety dla
swoich seniorek i seniorów. Wykupu nie
dokonały gminy ościenne sąsiadujące z
Olsztynem. Dlatego też nasi emeryci po 70-tce,
którzy przyzwyczaili się do jazdy bez biletu po
Olsztynie i na trasie 14-stki, muszą jeździć z
ważnym biletem. W przypadku stwierdzenia
jego braku traktowani są jak gapowicze.
Był to żenujący incydent, który dotknął
starego człowieka nie znającego aktualnie
obowiązującego lokalnego prawa. Pikanterii
całemu zajściu dodawał fakt siłowej interwencji
podczas wyprowadzania z autobusu staruszka –
brało w nim udział trzech kontrolerów, dwóch
policjantów i kierowca pojazdu.
Wszystkich mieszkańców gminy, którzy
zwyczajowo korzystali z prawa bezpłatnego
przejazdu informujemy, że takiego prawa już nie
mają. Jednorazowa wpadka podczas jazdy na
„gapę” może kosztować tyle, ile kosztują bilety
na cały rok.
Na litość, wyrozumiałość w nieznajomości
prawa i korzystania z utraconych przywilejów u
kontrolerów nie możecie Państwo liczyć.
Obserwator

O tym, że zabudowania gospodarcze
państwa Chodorowskich od dawna znajdują się
nad jeziorem Orzyc wiedzą wszyscy, nie tylko
mieszkańcy Zalesia. Przez podwórze
gospodarstwa, do ośrodka leżącego nad
jeziorem, przemieszczali się nie tylko
pracownicy byłego Przedsiębiorstwa Obróbki
Drewna Nr 1.
Dziś nie ma już ośrodka, a kogoś
jeszcze tam niesie. Także woda w jeziorze, od
tamtego okresu, znacznie opadła. To nie
przeszkadzało władzom w postawieniu na
prywatnej posesji tablicy – jak można się
domyślać – zakazującej państwu
Chodorowskim (no bo komu?) używania
jednostek pływających z silnikiem spalinowym.

1. VII. 1968 – Spółdzielnia „Mewa” w Barczewie,
po uruchomieniu produkcji konserw mięsnych,
zatrudniała blisko 50 kobiet.
2. VII. 1933 – w Wartemborku odbyło się zebranie
Trzeciego Zakonu im. Franciszka.
4. VII. 1364 – biskup Jan II Stryprock nadał dla
Barczewa prawa miejskie.
5. VII. 1748 – w Lamkowie biskup Adam Stanisław
Grabowski, konsekrował czwarty z kolei kościół
zbudowany ku czci św. Mikołaja i św. Augustyna.
10. VII. 1968 – w wieku 95 lat zmarł ks. kan. Jan
Hanowski, wikary parafii św. Anny w
Wartemborku, późniejszy zarządca diecezji
warmińskiej.
11. VII. 1920 –odbył się plebiscyt na Warmii i
Mazurach.
11. VII. 1926 – w Winogradzie (ZSRR) urodził się
Henryk Klepacz – działacz spółdzielczości
wiejskiej.
11. VII. 1993 – zmarła Wiesława Grono,
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Barczewie.
12. VII. 1948 – w więzieniu w Barczewie
przebywało 3587 więźniów.
15. VII. 1910 – w Krakowie, podczas obchodów
500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem, odbyło się
premierowe wykonanie „Roty”, skomponowanej
przez Feliksa Nowowiejskiego do słów Marii
Konopnickiej.
17. VII. 2003 – w Barczewie, na wieży kościoła św.
Anny umieszczono nową iglicę, krzyż i odnowioną
kulę.
20. VII. 1953 – do Barczewa przyjechała muzealna
wystawa objazdowa „Sztuka ludowa Warmii i
Mazur”.
20. VII. 1983 – z okazji 35 rocznicy zjednoczenia
młodzieży i powstania ZMP, członkowie Rejonowej
Komisji Historycznej przy ZSMP w Barczewie
udali się na Zlot do Wrocławia.
22. VII. 1948 – w Barczewie utworzono Komendę
Powiatową Powszechnej Organizacji „Służba
Polsce”.
22. VII. 1983 – w Barczewie odbył się Festiwal z
okazji Święta Odrodzenia Polski.
24. VII. 1873 – w Prusach Wschodnich wycofano
język polski z nauczania w szkołach.
27. VII. 1908 – urodziła się Marta IndrunasNarusewicz, jedna z pierwszych nauczycielek
Szkoły Podstawowej w Barczewie.
6. VIII. 1933 – urodził się ks. Hubert Meik, w latach
1957-1963 wikary przy kościele pw. św. Anny.
9. VIII. 2003 – w Dobrym Mieście zmarł ks. Józef
Walski, pierwszy proboszcz parafii w Wipsowie.
10. VIII. 1993 – w Barczewie, działalność
rozpoczęła Telewizja Kablowa „Macrosat”.
15. VIII. 1953 – na terenie więzienia w Barczewie,
w rocznicę „Cudu nad Wisłą” Józef Tomaszewski
zainicjował demonstrację.
15. VIII. 1958 – w Olsztynie zmarł Wiktor Krakor,
ksiądz pallotyn.
15. VIII. 1993 – minęło 100 lat od konsekracji po
rozbudowie kościoła w Barczewku.
20. VIII. 1538 – w Wartemborku przebywał Mikołaj
Kopernik. Asystował nowo obranemu biskupowi
warmińskiemu Janowi Dantyszkowi w czasie
odbioru przysięgi od poddanych komornictwa
wartemborskiego.
26. VIII. 1993 – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie zwiedzała Oddziałowa Komisja
Opieki nad zabytkami z Poznania.
28 na 29 VIII. 1993 – w Barczewie, z kościoła pw.
św. Andrzeja zostały skradzione dwa obrazy. Jeden z
nich przedstawiał św. Bonawenturę, natomiast drugi
św. Annę z Marią i Dzieciątkiem Jezus na rękach. W
późniejszym okresie obrazy zostały odzyskane.

Wojciech Zenderowski
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Szkoły Gminy Barczewo. Dzień „Szkoły bez przemocy”

5 czerwca o 12.00 uczniowie i nauczyciele
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, podobnie jak uczniowie
z innych szkół w całej Polsce, wypuścili w niebo
czerwone balony, odcinając się w ten sposób od agresji
i przemocy.
Program społeczny „Szkoła bez
przemocy” zainicjowało i prowadzi od wiosny 2006
roku 16 dzienników regionalnych dwóch grup
wydawniczych – Media Regionalne i Polskapresse .
Od września 2006 do grona Organizatorów dołączyła
Fundacja Grupy TP.
Celem Programu jest przeciwdziałanie
przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie
świadomości problemu, zmianę postaw wobec
przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego
wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo
zwalczałyby to zjawisko. Program jest prowadzony
pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę. W
działaniach Programu brały udział wszystkie szkoły,
które do niego przystąpiły.
Gimnazjum w Barczewie było jedną z
dwóch szkół w województwie warmińskomazurskim, które włączyło się w tę akcję. Tego dnia w
szkole nie było lekcji, uczniowie od samego rana
wzięli udział w szkoleniowym apelu na temat
przemocy, obejrzeli inscenizację, pt.: „Sąd nad
papierosem”, tworzyli obrazy do poszczególnych

Absolwent – Najlepszy Absolwent – Anna Połowianiuk,
nie tylko wzorowa uczennica, ale również
osoba bardzo zaangażowana w życie szkoły.

Sportowiec – Najlepszym Sportowcem została Monika Jasińska.
W tej wyjątkowej chwili towarzyszą jej nie tylko rodzice,
ale również trener.

punktów realizowanego programu oraz wzięli udział
w sportowych zmaganiach. Chwilą przeznaczoną na
odpoczynek było wspólne grillowanie oraz
delektowanie się różnorodnymi sałatkami. Produkty
na smakołyki podarowali miejscowi przedsiębiorcy.
Punktem głównym podczas obchodów był przemarsz
gimnazjalistów ulicami miasta pod ratusz z
transparentami, na których widniały hasła przeciw
przemocy. Punktualnie o godzinie 12.00
przy
dźwiękach syren strażackich uczniowie, podobnie jak
ich rówieśnicy w całej Polsce, wypuścili w niebo
czerwone balony – symbol tegorocznej akcji,
odcinając się w ten sposób od agresji i przemocy.
Koordynatorem wydarzeń w gimnazjum była Jolanta
Piotrowska, nauczycielka szkoły, która w imieniu
społeczności szkolnej złożyła serdeczne
podziękowania za pomoc w organizacji tego
wydarzenia Jednostce Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej i Komendzie Policji w Barczewie oraz
wszystkim firmom, które przekazały artykuły

żywnościowe do przygotowania poczęstunku dla
młodzieży.
Małgorzata Bronowska-Waliszwska,
nauczycielka gimnazjum
Człowiek jest wielki przez to kim jest...
21 czerwca we wszystkich szkołach
zabrzmiał ostatni dzwonek. Dla społeczności szkolnej
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
nie było to zwyczajne zakończenie roku. Uczniowie
wprawdzie odebrali świadectwa i dyplomy, a
nauczyciele kwiaty i podziękowania. Przede
wszystkim jednak był to dzień, w którym pożegnano
panią Krystynę Szter dyrektora Gimnazjum, która
stworzyła i ugruntowała pozycję i prestiż tej szkoły,
przyczyniła się do wybudowania nowej siedziby
gimnazjum, walczyła o to, by zapewnić uczniom,
nauczycielom i wszystkim najlepsze warunki pracy.
Nieprzypadkowo podczas pożegnania zostały
przytoczone słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z
innymi”. Pani dyrektor całe serce, cały swój czas i
wysiłek poświęcała Gimnazjum, uczniom i
pracownikom, za co otrzymała serdeczne
p o d z i ę k o w a n i a o d u c z n i ó w, n a u c z y c i e l i ,
pracowników i rodziców związanych ze szkołą.
Małgorzata Bronowska-Waliszewska

Prymus – W tym roku statuetkę Prymusa Szkoły odebrała Aleksandra Zakrzewska, która osiągnęła średnią 6,0
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...ciąg dalszy ze str. 13
To był dobry rok!
20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1
w Barczewie uroczyście został podsumowany rok
szkolny 2007/2008. Rok, który dzięki ogromnej
pracy i zaangażowaniu całej społeczności szkolnej
obfitował w sukcesy, dostarczył wielu wzruszeń i
radości.
W ciągu minionych dziesięciu miesięcy
w barczewskiej podstawówce uczniowie nie tylko
zdobywali wiedzę i umiejętności z poszczególnych
przedmiotów, ale też mieli sposobność rozwijać
własne pasje, uczestnicząc w pracach 25 kół
zainteresowań. W tym czasie w szkole
przeprowadzono również 70 konkursów oraz
realizowano kilka interesujących projektów. Do
najważniejszych z nich zaliczyć należy udział w
międzynarodowym projekcie „Comenius”, w
ramach którego podjęta została współpraca ze
szkołami z Czech i Węgier (w maju 10 uczniów i 8
nauczycieli odwiedziło szkołę w czeskim Breslav)
oraz przynależność do Krajowej Sieci Szkół
Promujących Zdrowie (aktualnie nasza szkoła
stara się o przyznanie Krajowego Certyfikatu
Szkoły Promującej Zdrowie). Uczniowie szkoły
im. Feliksa Nowowiejskiego zdobyli główną
nagrodę w województwie w Ekozespołach,
zajmowali czołowe lokaty w wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach
matematycznych („Kangur”, „Kwadratura Koła”,
OXFORD) języka angielskiego i niemieckiego,
konkursach plastycznych, przyrodniczych,
Olimpiadzie Języka Polskiego. Ogromne sukcesy
odnieśli również nasi sportowcy – dziewczęta
wygrały Ogólnopolski Turniej Halowy Piłki
Nożnej, natomiast chłopcy zajęli II miejsce w
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej w
Hagen.
Dyrekcję i nauczycieli, a zapewne również
rodziców, cieszą najwyższe od kilku lat wyniki
klasyfikacji rocznej. W klasach IV-VI średnią 5,0 i
powyżej osiągnęło aż 82 uczniów, a ogółem ponad
220 osób wyróżniało się w nauce. Chociaż w tym
roku szóstoklasiści sprawdzian zewnętrzny
napisali nieco gorzej niż ubiegłoroczni absolwenci
(do powtórzenia wyniku zabrakło im 0,4 punktu),
to rezultat sprawdzianu zewnętrznego
przeprowadzonego w klasach III napawa
optymizmem, gdyż nasi uczniowie osiągnęli
wynik znacznie powyżej średniej krajowej.
O wysokich wynikach świadczy również fakt, iż
uczniowie, którzy otrzymali w tym roku
stypendium za wyniki w nauce osiągnęli średnią co
najmniej 5,9! Oprócz Najlepszego Absolwenta –
Anny Połowianiuk i Prymusa Szkoły – Aleksandry
Zakrzewskiej oraz Najlepszego Sportowca –
Moniki Jasińskiej, stypendium otrzymali: Alan
Bolanowski, Agata Domalewska, Astrid Gędas,
Marcin Kajzer, Zuzanna Kowalczyk, Aleksandra
Łuba i Aleksander Marzewski.
Podsumowując rok szkolny 2007/2008
warto wspomnieć również o aukcji
bożonarodzeniowej i festynie rodzinnym –
imprezach, które od kilku lat są organizowane w
barczewskiej podstawówce. Imprezach, które
dzięki niezwykłemu klimatowi w pewnym sensie
stają się świętem szkoły. Z jednej strony wysiłek
organizacyjny dyrekcji, nauczycieli, rodziców i
uczniów, z drugiej obecność władz miasta i coraz
liczniejszy udział mieszkańców Barczewa,
pozwalają stwierdzić, że szkoła jest bardzo
ważnym, wyjątkowym miejscem dla tego miasta.
Miejscem nie tylko chętnie odwiedzanym i ciepło
wspominanym, ale również, miejmy nadzieję,
darzonym właściwą troską.
Janusz Koc
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Z sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Przystąpienie do spółki 40 gmin
Na sesji Rady Miejskiej w dniu 19
czerwca radni podjęli uchwałę o przystąpieniu
naszej barczewskiej gminy do spółki z firmą
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi z
siedzibą w Olsztynie przy ulicy Lubelskiej 43d.
Dziewięć miesięcy trwały dyskusje, procedury,
narady, wspólne ustalenia, z kim idziemy razem
w sprawie utylizacji śmieci. Po konsultacjach,
jako gmina złożyliśmy deklarację, że
przystępujemy do systemu olsztyńskiego,
współfinansowanego przez 40 gmin
województwa. System ten zakłada budowę
spalarni odpadów komunalnych, przejęcia
istniejących składowisk wraz całą
infrastrukturą, będących własnością
przystępujących do spółki gmin i związków.
Nasz udział finansowy w tym przedsięwzięciu
wynosić będzie 2,4 miliona złotych. Wspólny
wkład finansowy 40 gmin w nowym podmiocie
gospodarczym wynosi 67 milionów 650 tysięcy
złotych. Wokół tej inwestycji było wiele
kontrowersji i wątpliwości.
Pierwsza wątpliwość dotyczyła
sposobu wzajemnego rozliczania się gmin jako
współudziałowców. Ostatecznie przyjęto
wariant mieszany zaproponowany przez
przedstawicieli gmin wiejskich i miejskowiejskich. Zakłada on, że wielkość wkładów
poszczególnych gmin w latach 2008-2012
zostanie określona na podstawie wagi
wyznaczonej liczbą mieszkańców oraz ilością
odpadów na terenie danej gminy. Jest to wariant
niekorzystny dla gminy Olsztyn oraz dla
większych gmin miejskich.
Druga wątpliwość, która będzie
musiała być wyjaśniona na najbliższym
spotkaniu konwentu wójtów i burmistrzów z
zastępcą prezydenta Olsztyna to określenie
przyszłych partnerskich stosunków w spółce.
Chodzi o to, że miasto Olsztyn mające ponad
50% udziału w spółce może przegłosowywać
pozostałych udziałowców i arbitralnie
decydować o losach firmy. Aby zabezpieczyć
interesy małych gmin w planowanym
przedsięwzięciu należy w umowie zawarować
takie zapisy, które gwarantowałyby partnerstwo
w podejmowaniu decyzji.

W uzasadnieniu do uchwały o
przystąpieniu naszej gminy do wspólnego
przedsięwzięcia radni wyrazili pogląd, że
uczestnictwo gminy Barczewo w realizacji tego
projektu ma na celu wypełnienie zadań
własnych w zakresie zorganizowania systemu
gospodarki odpadami. Wiąże się to z
koniecznością stworzenia spójnej struktury
organizacyjno–własnościowej, która
gwarantuje jego trwałość oraz właściwą
eksploatację wytworzonego majątku.
Stworzenie jednego wspólnego systemu
gospodarki odpadami na terenie objętym
wspólnym przedsięwzięciem jest uzasadnione.
Inicjatywa ta charakteryzuje się wieloma
korzyściami i przejrzystością działania pod
względem prawnym, organizacyjnym oraz
ekonomicznym. Wspólne przedsięwzięcie ma
szansę na dofinansowanie z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
Nowo powołana spółka Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Olsztynie nie rozwiąże w naszej gminie
wszystkich problemów śmieciowych. Nasze
śmieci musimy sami zebrać, przesortować i
zagospodarować. Te czynności mogą za nas
wykonać inni, ale wówczas będziemy musieli za
to słono zapłacić. Odpady komunalne
niesortowalne są drogie w utylizacji i co roku
będą droższe. My jako gmina musimy zadbać o
rozbudowę naszej gminnej spółki – Zakładu
Gospodarki Komunalnej – powiększając jej
bazę, majątek i zakres usług. O problemach tej
firmy kilkakrotnie pisałem na łamach gazety.
Jan Krakowiak

Barczewskie pejzaże 2008
Zapraszamy
do wzięcia udziału
w kolejnym konkursie
fotograficznym.

fotokonkurs
miasto i gmina Barczewo

Szczegóły na stronie
www.moksit.barczewo.pl,
w sekretariacie
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
oraz w Centrum Informacji
w Barczewie, ul. Mickiewicza 12
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Społeczeństwo
Porządkowanie gospodarki mieszkaniowej
Raport z sesji
Dyrektor Zakładu Budynków
Komunalnych p. Mirosława Jasińska
przedstawiła Radzie do akceptacji projekt
uchwały podwyższającej wartość
odtworzeniową budynków komunalnych o 0,1%.
Projekt zyskał poparcie Komisji Gospodarczej i
Mieszkaniowej Rady Miejskiej. Należy
powiedzieć, że wartość odtworzeniowa budynku
decyduje o wysokości naliczonego czynszu dla
lokatora. Obecne stawki odtworzeniowe
wynoszą 1,5 złotego za metr kwadratowy lokalu.
Projekt uchwały zakładał, że w roku 2008 stawka
odtworzeniowa wynosić będzie 1,6 zł/m2, w
2009 – 1,8 zł/ m2, a 2010 roku – 2,0 zł/m2.
Podwyższenie wartości odtworzeniowej o 0,1%
będzie miało przełożenie na wzrost czynszu o 19
groszy za m2 powierzchni w lokalach
komunalnych przy tzw. 100% standardzie.
100%-wy standard oznacza, że mieszkanie jest
wyposażone w centralne ogrzewanie, instalację
kanalizacyjną i ciepłą wodę. Wzrostem czynszu
w lokalach komunalnych w budynkach, które są
zarządzane przez wspólnoty mieszkaniowe
gmina chce minimalizować różnice jakie
występują w opłatach pomiędzy właścicielami a
lokatorami. Dzisiaj dochodzi do paradoksu, np.
na jednej klatce schodowej za takie samo
mieszkanie właściciel ponosi wyższe opłaty niż
najemca komunalny. Radni podawali przykłady
tego stanu rzeczy – „Właściciel, za utrzymanie
lokalu i części wspólnych budynku, płaci 350 zł
miesięczne, najemca 300 zł”. O słuszności tego
wniosku decyduje ekonomia.
Radni w trosce o interes gminy pytali
wnioskodawczynię czy proponowana podwyżka
o 0,1% wartości odtworzeniowej nie będzie zbyt
mała aby urealnić czynsze lokatorskie. W
odpowiedzi dyrektor p. M. Jasińska powiedziała
– W niektórych przypadkach jest mała. Na
komisji mieszkaniowej przeanalizowaliśmy
skutki zastosowania wyższej stawki. Ze
społecznego punktu widzenia wyższa kwota
czynszu mogłaby się okazać niemożliwa do
zapłacenia przez lokatora. Pogląd ten poparł
burmistrz Nitkowski. Zauważył, iż są przypadki,
że kogoś nie stać na utrzymanie lokalu. Ten ktoś i
tak idzie do gminy po pieniądze, aby pomóc mu w
trudnej sytuacji mieszkaniowej.
Dzisiaj do gminnych lokali
administrowanych przez wspólnoty
mieszkaniowe o 100% standardzie gmina
dopłaca za najemcę 0,6 zł /m2. W lokalach o
niższym standardzie różnica jest większa,
dochodzi nawet 2,1 zł/m2. Należy przypuszczać,
że rosnące czynsze zmuszą obecnych najemców
do wykupu tych mieszkań.
Przewodnicząca Rady Miejskiej p. Elżbieta
Zacharewicz zaapelowała, aby mieszkańcy
wykupywali mieszkania lokatorskie przy
zastosowaniu przez gminę 95% bonifikaty. Być
może taki stan prawny nie będzie trwał wiecznie.
Okazja zakupu własnego mieszkania za 5%
wartości po raz drugi w historii miasta się nie
powtórzy.
To, że nasze miasto z roku na rok
pięknieje jest między innymi zasługą właścicieli,
którzy wykupili od gminy lokale i mieszkania.
Oni to, w ramach wspólnot mieszkaniowych,
podejmują działania restaurujące, modernizujące
i konserwujące swoją własność. Wspólnoty
rozwijają się prężnie, zaciągając na te cele

kredyty. Same określają sobie wysokość
funduszu remontowego. Są samorządne,
prowadzą niezależną politykę remontową.
Podobnych wpłat na fundusz remontowy, na
konto wspólnot, za najemcę dokonuje Gmina,
która z urzędu, obligatoryjnie, wnosi na fundusz
remontowy składkę uchwaloną przez wspólnotę
na corocznym zebraniu – powiedział w dyskusji
burmistrz Nitkowski.
Zgodnie z ustaleniami polityki mieszkaniowej,
przyjętej na poprzedniej sesji, lokale mieszkalne
w kamienicy przy ulicy Mostowej będą
sprzedane w przetargu nieograniczonym.
Ogłoszony przetarg ograniczony nie odbył się z
braku chętnych. Decyzję w sprawie dalszego
postępowania z lokalami podejmie Rada Miejska
na sesji wrześniowej.
Suplement do raportu, czyli moje redakcyjne
zdanie o problemie.
Całkowicie zgadzam się z poglądami radnych,
którzy zastanawiali się czy nie należałoby
uchwalić wyższych stawek odpisów wartości
odtworzeniowej, które gwarantowałyby
naliczanie normalnych czynszów, likwidujących
dopłaty gminy. Dziwi mnie tylko ich pasywność
w braku własnych propozycji i inicjatywy
uchwałodawczej Rady.

fot. archiwum
Blok nr 28 przy ul. W. Polskiego, administrowany przez ZBK.

Nie zgadzam się z poglądem
wyrażonym na sesji przez burmistrza i dyrektora
ZBK, wnioskujących uchwalenia wyższych
tylko o 0,1% odpisów wartości odtworzeniowej
ze „względów społecznych”. Swoją tezę
postaram się wesprzeć argumentami.
W każdym mieście, w wielu krajach, w różnych
ustrojach od starożytnego Rzymu do
nowożytnego Barczewa, była, jest i będzie grupa
ludzi w społeczeństwie, która żyła, żyje i żyć
będzie na garnuszku gminy. Dostosowywanie
stawek czynszów mieszkaniowych do tej grupy
ludzi jest nieporozumieniem. W grupie
lokatorów, którzy obecnie płacą czynsze
uchwalone ze względów „społecznych” jest
sporo osób, które nie są biedne, a mieszkają w
lokalach komunalnych o dużym metrażu i
wysokim standardzie. Rodziny te do dzisiaj nie
wykupiły mieszkań, nie dlatego że są „biedne”,
tylko z prostej kalkulacji i wyrachowania. Jako
właściciele łożyliby na mieszkanie więcej, a jako
lokatorzy płacą niski czynsz. Przed czynszowymi
domami, na wsi i w mieście stoi ich „bieda”
mercedesik i bemwuszka. Młodzi
współlokatorzy częściej rozmawiają o urlopie
czy wczasach za granicą niż o wykupie przez
rodziców czynszówki. W biznesie a raczej w

przedsiębiorczości stosuje się 3-5% stawkę
odpisów amortyzacyjnych, od wartości
nieruchomości. Odpisy w takiej wysokości
pozwalają odtworzyć zdekapitalizowany
majątek. Proponowanie niższej niż 3% wartości
odtworzeniowej obiektu jest błędem i nijak się
ma do normalnej gospodarki. Efekt a raczej
skutek tej nijakości widać wyraźnie gdy spojrzy
się na elewacje i klatki schodowe kamienic
domów oraz bloków administrowanych przez
ZBK i porówna się z administrowanymi przez
wspólnoty mieszkaniowe. Widz nie ma
wątpliwości kto jest ich właścicielem.
Komunalna własność ma kruszące się elewacje,
pamiętające czasy Wilhelma Keizera,

fot. archiwum
Jeden z budynków będący własnością gminną (w zarządzie ZBK),
przeznaczony do sprzedaży.

przeciekające dachy, zniszczone klatki
schodowe. W ostatnich latach coraz częściej
dosięga ją pożar. Jeżeli p. burmistrz i dyrektor
ZBK chcą naprawdę dbać o dobro gminy, to
muszą przewartościować swoje poglądy
dotyczące polityki czynszowej. Gmina ma do
dyspozycji wszystkie narzędzia instytucjonalne
aby uchwalać czynsze z gospodarczego, a nie
tylko społecznego, czy politycznego punktu
widzenia. Czynsze, które pozwoliłyby odtworzyć
niszczącą się substancję materialną. Przez długie
lata nasza władza samorządowa remontowała i
dalej chce remontować domy komunalne z
podatków a nie z czynszów. Obecne myślenie o
polityce czynszowej ze względu na „sytuację
społeczną” musi odejść do lamusa historii.
Uważam, że interes społeczny dotyczy zawsze
większości społeczeństwa a nie jego wąskiej
grupy. Uzasadnienie wniosku dyrektor Jasińskiej
jest to kombinacja poplątania zasad ekonomi z
pomieszaniem idei miłosierdzia i filantropii.
Dla ludzi słabych, niedołężnych i nieporadnych
życiowo, wymagających pomocy, stanowiących
znikomy procent społeczeństwa, gmina ma
instytucję zwaną MOPS-em.
Wspólnoty mieszkaniowe, które uchwaliły sobie
4% stawkę funduszu remontowego, dzisiaj za
gminne pieniądze odnawiają swoje domy. Lepiej
liczą i kalkulują niż urzędnicy w ratuszu. Gmina
powinna być im wdzięczna za ich skromność,
mogli bowiem uchwalić odpisy nie 4% a 8%.
Na koniec chciałbym podzielić się uwagą
pozamerytoryczną, odnosząca się do niektórych
sformułowań i pojęć słownych używanych w
dyskusji, nie zawsze trafnie przytaczanych. Nie
jest prawdą, że właściciele płacą wyższy
„czynsz”. Oni ponoszą wyższe opłaty związane z
utrzymaniem swego mieszkania lub domu. O tej
zasadniczej różnicy, jaka istnieje pomiędzy
czynszem a nakładami, powinni wiedzieć
wszyscy, zwłaszcza radni i urzędnicy
dyskutujący na sesji o czynszach.
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Informacje
Pomoc ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych
Gmina Barczewo została zakwalifikowana do realizacji Programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.
Celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących:
1) gminy wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie,
2) gminy miejsko – wiejskie, na terenie których znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców.
Program „UCZEŃ NA WSI” realizowany będzie od dnia 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2010 r.
Informacje ogólne:
1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
1) posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
2) pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej),
3) posiada stałe zameldowanie na terenie wiejskim w Gminie Barczewo.
Uwaga! W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w
ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
2. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu nie może ubiegać się osoba, która:
1) w przeszłości, była stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie,
2) posiada wymagalne zobowiązania wobec PFRON (tj. zobowiązanie, którego termin zapłaty upłynął),
3) posiada średnie miesięczne dochody brutto przekraczające 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym, tj. kwota 1078,92 w roku 2007.
Zgodnie z postanowieniami programu „UCZEŃ NA WSI”, przez „najniższe wynagrodzenie” należy rozumieć wynagrodzenie, o którym mowa w art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.
zm.), tj. minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.
3. Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
1) zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2) uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3) związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
Uwaga! W ramach programu wykluczona została możliwość zakupu sprzętu komputerowego
4) kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem
zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5) wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych.
4. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1) opłaty za naukę (czesne),
2) zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3) dojazdów do szkoły.
5. Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
1) w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum – kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
2) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego – kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
3) w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) – kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku
szkolnego.
Tryb składania wniosków
1. Wnioskodawca (tj. pełnoletni uczeń niepełnosprawny lub w przypadku dzieci i młodzieży do lat 18 jego rodzic lub opiekun prawny) składa wniosek o
dofinansowanie kosztów nauki w nieprzekraczalnym terminie do 30 września każdego roku realizacji programu.
2. Wniosek razem z załącznikami o dofinansowanie kosztów nauki, sporządza się na gotowym formularzu. Wnioski są dostępne w Miejskim Zespole
Oświaty i Zdrowia w Barczewie, adres: Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, pokój nr 2 (parter) oraz na stronie www.pfron.org.pl.
3. Wniosek o dofinansowanie należy składać w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, adres jw. do 30 września 2008 r.
4. Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosku o dofinansowanie składanego drogą pocztową,
datę stempla pocztowego.
5. Wniosek o dofinansowanie stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom kodeksu postępowania
administracyjnego.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie wszelkie informacje o zmianach mogących mieć wpływ na wysokość przyznanej pomocy
finansowej.
7. Podanie informacji niezgodnych z prawdą eliminuje wniosek o dofinansowanie z dalszego rozpatrywania.
8. Szczegółowe informacje o zasadach składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu, zgodne z celami
i zasadami programu, uzyskać można w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, adres: Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo,
tel. 514 84 39, 514 83 46, 514 85 89. Osoba do kontaktu: Ewa Orłowska, dyrektor MZOiZ – tel. wew. 39, Magdalena Sikorska – tel. wew. 38.
9. Umowa o dofinansowanie, zawierana pomiędzy Gminą Barczewo a Wnioskodawcą, określa wysokość przyznanego dofinansowania, sposób
przekazania środków oraz termin i sposób ich rozliczenia a także obowiązki oraz uprawnienia stron i stanowi zobowiązanie do ich przestrzegania.
10. Wnioskodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów, potwierdzających wysokość poniesionych wydatków (faktury VAT wystawione
na Wnioskodawcę za zakupione towary lub usługi a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT – innych dokumentów wraz z
dowodami zapłaty) przez okres 5 lat od daty ich uzyskania.
11. W przypadku, gdy Wnioskodawca, po raz kolejny ubiega się o dofinansowanie, w ramach programu, warunkiem przyznania kolejnego
dofinansowania jest rozliczenie całości środków finansowych uzyskanych w poprzednim roku i uznanie tego rozliczenia przez Gminę.
Dyrektor MZOiZ w Barczewie
Ewa Orłowska
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barczewo:
1.Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Ramsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 119 o pow. 1900m2
KW NR OL1O/00019242/7
Cena wywoławcza w zł: 56 300,00 zł /+ VAT zgodnie z przepisami/
Wysokość wadium: 8 000,00 zł Minimalne postąpienie: 570,00 zł
Godzina otwarcia przetargu 10.00
Nieruchomość położona jest na terenie nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Rodzaj inwestycji: zabudowa domem mieszkalnym jednorodzinnym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Ramsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 120 o pow. 2400m2
KW NR OL1O/00019242/7
Cena wywoławcza w zł: 71 200,00 zł /+ VAT zgodnie z przepisami/
Wysokość wadium: 10 000,00 zł Minimalne postąpienie: 720,00 zł
Godzina otwarcia przetargu 10.30
Nieruchomość położona jest na terenie nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Rodzaj inwestycji: zabudowa domem mieszkalnym jednorodzinnym.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
3. Nieruchomość zabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Skajboty, gmina Barczewo składająca się z działek NR 234/1 i 234/2 o łącznej pow.
2643m2
KW NR OL1O/00046382/8
Cena wywoławcza w zł: 70 000,00 zł /zwolniona od podatku VAT/
Wysokość wadium: 10 000,00 zł Minimalne postąpienie: 700,00 zł
Godzina otwarcia przetargu 11.00
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 11 o powierzchni użytkowej 78,75m2.
Budynek nie podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, wybudowany pod koniec XIX w.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2008 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 (pokój nr 19).
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży, do której zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie z przepisami). Nabywca nieruchomości ponosi w
całości koszty związane z okazaniem granic, wykonania dokumentacji geodezyjnej i szacunkowej oraz notarialne i sądowe.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 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 14 sierpnia 2008 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronie internetowej www.bip.barczewo.pl
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel.:
089 514-83-46 w. 23.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 173, położonej w obrębie Radosty
gmina Barczewo, przeznaczonej pod uprawy rolne.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 18-10-2007 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 173 o pow. 900m2, sklasyfikowanej jako RVI- 900m2.
cena wywoławcza – 13,50 zł (liczona 1,50 zł za 1ar gruntu w stosunku rocznym)
wysokość wadium – 1,35 zł /słownie: jeden złoty 35/100/
postąpienie – 0,14 zł /słownie: czternaście groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 9.30 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Dzierżawiony teren powinien być wykorzystywany wyłącznie na cele upraw rolnych bez możliwości dokonywania trwałych nasadzeń, tj.
drzew, krzewów. Na dzierżawionym terenie zabrania się wznoszenia wszelkich budynków gospodarczych, altan, wiat i innych obiektów budowlanych
oraz ogrodzeń. Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca
zobowiązany jest zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego. Dzierżawca
zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia 2008 r. do dnia 2 września
2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w sołectwie Radosty oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
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Przetargi
BURMISTRZ MIASTA BARCZEWA ogłasza:
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 66/9, położonej w obrębie
nr 2 miasta Barczewo, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (usługi).
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 27-03-2008 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
2
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 66/9 o pow. 600m , sklasyfikowanej jako RVI
2
cena wywoławcza – 780 zł (liczona 1,30 zł za 1m gruntu w stosunku miesięcznym)
wysokość wadium – 78,00 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem złotych 00/100/
postąpienie –
7,80 zł /słownie: siedem złotych 80/100/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Na dzierżawionym terenie zabrania się wznoszenia budowli na trwałe związanych z gruntem. Dzierżawca ma prawo czynić nakłady na
przedmiot dzierżawy jedynie pod warunkiem uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Wydzierżawiającego, co do zakresu i wartości nakładów.
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 259/50, położonej w obrębie
nr 3 miasta Barczewo, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (usługi).
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 10-01-2008 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/50 o pow. 250m2, sklasyfikowanej jako Bi
2
cena wywoławcza – 325,00 zł (liczona 1,30 zł za 1m gruntu w stosunku miesięcznym)
wysokość wadium – 32,50 zł /słownie: trzydzieści dwa złote 50/100/
postąpienie – 3,25 zł /słownie: trzy złote 25/100/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 12.00 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Na dzierżawionym terenie znajduje się budynek użytkowy, który w chwili obecnej jest użytkowany na podstawie umowy najmu
spisanej przez ZBK w Barczewie. Jeżeli w wyniku przetargu zostanie wyłoniony inny dzierżawca, umowa najmu zostanie rozwiązana z obecnym
najemcą w terminie jednego miesiąca zgodnie z umową najmu. Dzierżawca ma prawo czynić nakłady na przedmiot dzierżawy jedynie pod
warunkiem uzyskania każdorazowo pisemnej zgody Wydzierżawiającego, co do zakresu i wartości nakładów.
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
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Przetargi
BURMISTRZ MIASTA BARCZEWA ogłasza:
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 259/44, położonej w obrębie
nr 3 miasta Barczewo, przeznaczonej na postawienie garażu (typu blaszak) oznaczonego numerem 2.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 27-03-2008 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
2
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/44 o pow. 20m , sklasyfikowanej jako B
2
cena wywoławcza – 31,00 zł (liczona 1,55 zł za 1m gruntu w stosunku miesięcznym)
wysokość wadium – 3,10 zł /słownie: trzy złote 10/100/
postąpienie – 0,31 zł /słownie: trzydzieści jeden groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 11.30 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Na dzierżawionym terenie dzierżawca zobowiązany jest do ustawienia nowego garażu typu blaszak, ze względu na estetykę terenu
(zabudowa wielorodzinna).
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany
jest zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 259/44, położonej w
obrębie nr 3 miasta Barczewo, przeznaczonej na postawienie garażu (typu blaszak), oznaczonego numerem 1.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 27-03-2008 r., podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/44 o pow. 20m2, sklasyfikowanej jako B
cena wywoławcza – 31,00 zł (liczona 1,55 zł za 1m2 gruntu w stosunku miesięcznym)
wysokość wadium – 3,10 zł /słownie: trzy złote 10/100/
postąpienie – 0, 31 zł /słownie: trzydzieści jeden groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 11.00 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Na dzierżawionym terenie dzierżawca zobowiązany jest do ustawienia nowego garażu typu blaszak, ze względu na estetykę terenu (zabudowa
wielorodzinna).
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych, związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
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Przetargi
BURMISTRZ MIASTA BARCZEWA ogłasza:
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 81, położonej w obrębie
Bartołty Wielkie, gmina Barczewo, przeznaczonej pod uprawy rolne.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 27-03-2008 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 81 o pow. 600m2, sklasyfikowanej jako RV- 600m2.
cena wywoławcza – 9,00 zł (liczona 1,50 zł za 1ar gruntu w stosunku rocznym)
wysokość wadium – 1,00zł /słownie: jeden złoty 00/100/
postąpienie – 0,09zł /słownie: dziewięć groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 10.30 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Dzierżawiony teren powinien być wykorzystywany wyłącznie na cele upraw rolnych bez możliwości dokonywania trwałych nasadzeń,
tj. drzew, krzewów.
Na dzierżawionym terenie zabrania się wznoszenia wszelkich budynków gospodarczych, altan, wiat i innych obiektów budowlanych oraz
ogrodzeń.
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w sołectwie Bartołty Wielkie oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. 75/113 położonej w obrębie
nr 2 miasta Barczewo, przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (usługi).
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 17-03-2008 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 75/113 o pow. 5,5m2, sklasyfikowanej jako B, na której posadowiony jest kiosk „RUCH”
cena wywoławcza – 7,15 zł (liczona 1,30 zł za 1m2 gruntu w stosunku miesięcznym)
wysokość wadium – 0,72 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa grosze/
postąpienie – 0,07 zł /słownie: siedem groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 13.30 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Dzierżawca ma prawo czynić nakłady na przedmiot dzierżawy jedynie pod warunkiem uzyskania każdorazowo pisemnej zgody
Wydzierżawiającego, co do zakresu i wartości nakładów.
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany
jest zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.

20

GAZETA SAMORZĄDOWA 7(186) lipiec-sierpień 2008

Przetargi
BURMISTRZ MIASTA BARCZEWA ogłasza:
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 172, położonej w obrębie
Radosty, gmina Barczewo, przeznaczonej pod uprawy rolne.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 18-10-2007 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
2
2
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 172 o pow. 2600m , sklasyfikowanej jako RVI- 2600m .
cena wywoławcza – 39,00 zł (liczona 1,50 zł za 1ar gruntu w stosunku rocznym)
wysokość wadium – 3,90 zł /słownie: trzy złote 90/100/
postąpienie – 0,39 zł /słownie: trzydzieści dziewięć groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 10.00 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Dzierżawiony teren powinien być wykorzystywany wyłącznie na cele upraw rolnych bez możliwości dokonywania trwałych nasadzeń, tj.
drzew, krzewów.
Na dzierżawionym terenie zabrania się wznoszenia wszelkich budynków gospodarczych, altan, wiat i innych obiektów budowlanych oraz
ogrodzeń.
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w sołectwie Radosty oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
I publiczny ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym dz. Nr 167, położonej w obrębie
Radosty, gmina Barczewo, przeznaczonej pod uprawy rolne.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość określona w wykazie z dnia 18-10-2007 r. podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
2
2
2
2
2
działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 167 o pow. 6 700m , sklasyfikowanej jako RV-1600m , RVI-2700m , B-RVI-900m , ŁV-100m , PsV2
2
900m , N-500m .
cena wywoławcza – 100,50 zł (liczona 1,50 zł za 1ar gruntu w stosunku rocznym)
wysokość wadium – 10,00 zł /słownie: dziesięć złotych 00/100/
postąpienie – 1,00 zł /słownie: jeden złoty 00/100/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie się dnia 4 września 2008 r. o godz. 9.00 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/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia 1 września 2008 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.
Dzierżawiony teren powinien być wykorzystywany wyłącznie na cele upraw rolnych bez możliwości dokonywania trwałych nasadzeń, tj. drzew,
krzewów.
Na dzierżawionym terenie zabrania się wznoszenia wszelkich budynków gospodarczych, altan, wiat i innych obiektów budowlanych oraz ogrodzeń.
Z chwilą upływu terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem, Dzierżawca zobowiązany jest
zwrócić teren wolny bez prawa do odszkodowania za poniesione nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o 5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
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 4 sierpnia
2008 r. do dnia 2 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie, w sołectwie Radosty oraz stronie internetowej .
Barczewo, dnia 30 lipca 2008 r.
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Społeczeństwo

INFORMACJA
Informuję, że Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w Olsztynie, postanowieniem z
dnia 23 czerwca 2008 r., umorzyła śledztwo 2 Ds. 37/08 w części dotyczącej zaistniałego w
2006 roku w Barczewie w związku z pełnieniem funkcji inspektora w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Barczewie przyjęcia przez
Danutę Żuk korzyści majątkowej od Prezesa Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
Sp. z o.o. w Ostródzie, tj. o przestępstwo z art. 228 § 3 kk i art. 229 § 1 kk – wobec braku
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Centrum Kultury i Promocji Gminy,
Miejska Biblioteka Publiczna Oddział dla Dzieci w Barczewie
zapraszają już od 15 września na zajęcia:
muzyczne, plastyczne, wokalne, taneczne,
teatralne, fotograficzne i inne...

Szczegółowa oferta na www.moksit.barczewo.pl

Barczewo, ul. Słowackiego 5, tel. 089 514 82 81
Polecamy: powiększenia foto do A4, znaczki, kubki, obrazy, decoupage...
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