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IV Zimowy Powiatowy Spływ Kajakowy
Zmoczeni ale szczęśliwi...
Foto Piotr Mostek

82 osoby wzięły udział w kolejnym już
IV Zimowym Powiatowym Spływie
Kajakowym, który zorganizowała
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie. 1 marca br. o godz. 10.00
wszyscy uczestnicy imprezy spotkali się na
odprawie w jednostce OSP, gdzie
szczegółowo omówiono regulamin po
czym dwoma autokarami udano się na
Barczewianin i Anioły Sukcesu
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Reprezentanci świata biznesu,
p o l i t y k i , k u l t u r y, o r g a n i z a c j i
pozarządowych, oświaty a także
pozostali mieszkańcy miasta i gminy
Barczewo spotkali się 22 lutego 2008 r.

Foto Piotr Mostek

Piłka wpadała do warszawskiej bramki

15

Wynik 4:1 dla Barczewa skutecznie
wybił z głowy warszawiankom grę w
piłkę nożną.
fot. archiwum

C a m p i n g w Tu m i a n a c h . P o
skompletowaniu sprzętu i krótkim
wywiadzie dla TVP 3, 39 kajaków
ruszyło przez jezioro Pisz w stronę
Barczewa. Mimo padającego lekko
deszczu udało się pokonać pierwszy
odcinek drogi i przepłynąć do ujścia
rzeki, gdzie zrobiono pamiątkowe
zdjęcie. Następnie wszystkie kajaki
ruszyły za przodownikami spływu,
którymi byli Piotr Szczyglak oraz strażak
pseud. „Tofik” z Jednostki RatowniczoGaśniczej nr 3 Państwowej Straży
Pożarnej w Biskupcu. Całość
zabezpieczały dwie łodzie ratownicze z
jednostki w Barczewie.
Podczas dwugodzinnego wiosłowania
wielu turystów z Polski zachwycało się
pięknem rzeki oraz otaczającej przyrody.
Na trasie można było spotkać żeremie
bobrów zbudowane z drzew, gałęzi oraz
mchu.
Mimo lodowatej wody nie zabrakło
amatorów zimowej kąpieli. Jedną z
pierwszych osób, która wpadła do wody
był 10-letni Kamil Nowak. Zdobył tym
samym tytuł twardziela spływu. Pod
czujnym okiem i przy pomocy innych
uczestników wydostał się z wody
fundując przymusową kąpiel swojemu
tacie. „Było zimno i na pewno nie

zapomnę tego do końca życia” stwierdzili zarówno syn jak i ojciec.
Około godz. 14.00 pierwsze kajaki
pojawiły się na stawie w Barczewie, gdzie
była meta kolejnego, ostatniego już,
odcinka. Szkoda tylko, że aura pogodowa
nie pozwoliła członkom z Olsztyńskiego
Klubu Morsów wskoczyć do wody.
Po wyjściu i złożeniu sprzętu wszyscy
zmoczeni i zziębnięci turyści udali się do
remizy straży pożarnej gdzie czekała kawa,
herbata i przepyszna grochówka
ugotowana przez panią Ewę Pietkiewicz z
Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Składniki ufundowała Chłodnia Olsztyn,
za co serdecznie dziękujemy. Po posiłku
regeneracyjnym organizatorzy wręczyli
pamiątkowe puchary i statuetki dla
twardzieli spływu oraz najstarszego
uczestnika ( Andrzej Jaświn - 70 lat ) oraz
najmłodszego uczestnika ( Michał Bajor 10 lat ).
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy pomogli
w organizacji spływu, tj. członkom Klubu
Turystyki Kajakowej PTTK
„KORMORAN” przy Michelin, strażakom
z OSP w Barczewie, Centrum Kultury i
Promocji Gminy, pani Ewie Pietkiewicz
oraz Chłodni Olsztyn.
Piotr Mostek

Informacje
Wiesław Chodorowski - człowiek wielkiego formatu
W pierwszą rocznicę śmierci
“Dałem wam przykład byście i wy czynili,
jak Ja wam uczyniłem” (Jan 13,15)
Siódmego
m a r c a
2008 roku
minęła
pierwsza
rocznica
śmierci śp.
Wiesława
Chodorow
skiego,
mieszkańc
a Zalesia.
Człowieka
zacnego i
szanowan
ego. W
ostatniej
fot. archiwum drodze na
cmentarzu
komunaln
ym w Barczewie towarzyszyły mu tłumy ludzi,
rodzina, przyjaciele, znajomi, przedstawiciele
władzy gminnej. Tak liczny udział
społeczeństwa barczewskiego w pogrzebie był
hołdem, złożonym skromnemu człowiekowi,
który dobrze zapisał się w pamięci żyjących.
Wszyscy pamiętamy Go i pamiętać będziemy
jako wspaniałego człowieka, który swoją pracą
i chęcią niesienia dobra innym zasłużył sobie
na wdzięczność i pamięć.
Wiesław Chodorowski urodził się 12
grudnia 1937 roku w Futorze Szlacheckim w
powiecie Równe, obecnie Riwne na Ukrainie.
Rodzice pana Wiesława byli rolnikami. W
ramach akcji przesiedleńczej w 1945 roku

rodzina Chodorowskich została osiedlona we
wsi Maruny. Otrzymali gospodarstwo rolne w
zamian za pozostawione na wschodzie. W
okresie kolektywizacji rolnictwa zostało ono
włączone do powstałej ówcześnie Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej. Pan Wiesław, w wieku
15 lat, podjął pracę w RSP przy obsłudze
inwentarza. Był to trudny czas dla młodocianego
Wieśka. Jego ojciec i matka byli ludźmi bardzo
schorowanymi. Utrzymanie rodziny spadło na
jego barki. Poznał smak potu i razowego
chleba.W 1963 roku, w zamian za gospodarstwo
pozostawione w Marunach, które zostało
włączone do powstałego PGR-u, Chodorowscy
otrzymali zamienne gospodarstwo w Zalesiu. Do
rodzinnego gospodarstwa swój wkład wniosła
żona pana Wiesława, Maria, mieszkanka Łęgajn.
Gospodarzyli razem, do czasu jego przejścia na
rentę rolniczą w 1991 roku. Gospodarstwo
przejął syn Piotr. Pan Chodorowski był
wzorowym rolnikiem. Gospodarstwo
specjalizowało się w produkcji mleka. Za
wybitne osiągnięcia hodowlane uhonorowany
został dyplomami uznania i odznaczeniami
państwowymi: srebrnym i złotym krzyżem
zasługi oraz medalem 40-lecia. Oprócz pracy na
swoim gospodarstwie rolnym pan Wiesław
znajdował czas dla innych. Pracował społecznie
na rzecz wsi, gminy i województwa. Był
współorganizatorem wielu imprez w gminie,
takich jak: dożynki, święta ludowe. Na gminnych
dożynkach w 1985 roku pełnił funkcję starosty.
Przez dwie kadencje był radnym Rady
Narodowej Miasta i Gminy w Barczewie, a w
latach 1980-84 radnym Wojewódzkiej Rady
Narodowej. Największym zaufaniem obdarzyli
pana Wiesława mieszkańcy Zalesia. Przez 29 lat
sprawował urząd sołtysa. Oprócz sołtysowania

Sprostowanie
W materiale zamieszczonym w
poprzednim numerze WIADOMOŚCI
BARCZEWSKICH dotyczącym
obchodów Dnia Patrona Szkoły w Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie,
„chochlik komputerowy” spowodował
pominięcie nazwiska uczennicy z
Kronowa. W Gminnym Konkursie Wiedzy

Regionalnej, w Konkursie Gadki
Warmińskiej I miejsce ex aequo z Olgą
Połowianiuk zajęła Julia Dąbrowska z
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Kronowie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i
przepraszamy zainteresowane osoby za
pomyłkę.
Organizatorzy

na niwie społecznej był aktywnym członkiem w
organizacjach ruchu ludowego ZSL i PSL. W
życiu prywatnym był osobą wierzącą. W sferze
prywatnej i społecznej przyświecała mu myśl
ewangelisty Jana, którą zacytowaliśmy na
wstępie.
Zapytaliśmy jego następcę na urzędzie
sołtysa Zalesia, pana Andrzeja Piętkę, jakim
człowiekiem w życiu prywatnym był Wiesław
Chodorowski. Usłyszeliśmy: „Był szanowanym
człowiekiem, uczynnym, na którego pomoc
zawsze można było liczyć. Wielu ludziom
bezinteresownie pomagał. Był doskonałym
psychologiem. Szybko odróżniał fałsz od
prawdy. Był też surowy w ocenie, jeżeli ktoś
próbował go „przekręcić”. To on, gdy
sołtysował upatrzył sobie mnie na swego
następcę. Zrobił wszystko abym schedę po nim
przejął. Odpowiadając na pytanie, jaki to był
człowiek, powiem wprost, był to człowiek,
którego całe Barczewo żegnało w czasie jego
pogrzebu.” Z śp. Wiesławem Chodorowskim
zespół redakcyjny spotykał się często. Okazją
były sesje Rady Miejskiej i uroczystości
gminne. Zawsze zasiadał na galerii, w
pierwszym albo w drugim rzędzie osób
zaproszonych. Znamy go jako sołtysa, który na
sesjach domagał się realizacji zobowiązań
wiejskich. Poznaliśmy Go jako człowieka o
ogromnej wrażliwości i oddanym sercu.
Pozostaje w naszej pamięci jako człowiek
wielkiego formatu, chociaż był tylko skromnym
mieszkańcem podbarczewskiej wsi. Dla idei
solidarności wspólnoty wiejskiej zawsze miał
serce i czas. Śmiało możemy powiedzieć, że był
postacią w barczewskim życiu publicznym,
która nie dzieliła a łączyła.
Redakcja
Wiadomości Barczewskich

UWAGA MIESZKAŃCY!
Z dniem 1 kwietnia 2008 roku zmienia się czas
pracy Urzędu Miejskiego oraz kasy tut. Urzędu
CZAS PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO W BARCZEWIE
poniedziałek od 800 do 1600
wtorek piątek od 700 do 1500

Kasa Urzędu Miejskiego czynna:
30
00
poniedziałek od 8 do 15
30
00
wtorek piątek od 7 do 14

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE
Redaktor naczelny:
Mariola Łukowska

Redaktor
Wojciech Zenderowski

e-mail:
mariola.lukowska@barczewo.pl

e-mail:
zenderowski@wp.pl

Redaktor
Anna Rok

Skład DTP:
Piotr Mostek

Redaktor
Jan Krakowiak
Korekta: Joanna Truszkowska

2

Współpraca:
Z. Kozłowski, T. Tucka, M. Łowkiel, M. Bronowska-Waliszewska, A. Januszewska, I. Tereszko,
A. Lichocki, D, Żuk, B. Kłopotek, P. Ferenz,
M. Szter, A. Sikorski, A. Plewa, J. Sturlis,
M. Gołębiewski, M. Waliszewski, D. Szkutnik
J. Klimowski

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

GAZETA SAMORZĄDOWA 3(182) marzec 2008

Wydarzenia
Barczewianin i Anioły Sukcesu

Nagrody zostały wręczone
Reprezentanci świata biznesu, polityki, 2007 r. - statuetką Królewna Łyna.
kultury, organizacji pozarządowych,
Tytuł i statuetkę Anioła Sukcesu w
oświaty a także pozostali mieszkańcy miasta dziedzinie filantropii otrzymał pan Janusz
i gminy Barczewo spotkali się 22 lutego Skowroński, prezes Zarządu „TEWES-BIS”
2008 r. w sali widowiskowej Centrum Sp. z o.o. w Barczewie. Jest to człowiek o
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. wielkiej osobowości i zdecydowanym
Okazją do spotkania była uroczystość działaniu. Będąc związanym od wielu lat ze
uhonorowania mieszkańców gminy
Barczewo tytułami
Barczewianina Roku 2007 i
fot. Zbigniew Kozłowski
Anioła Sukcesu. Pierwszy tytuł
został wręczony panu
Marianowi Sawickiemu,
prezesowi Stowarzyszenia
Społeczno Kulturalnego
„Pojezierze” w Olsztynie,
oddział w Barczewie. Pan
Marian Sawicki przyczynił się
m. in. do odnowienia i
wyremontowania synagogi, w
której obecnie znajduje się
Galeria Sztuki. Z jego
inicjatywy zaczęto organizować
wernisaże dla artystów
amatorów, w tym z naszego
terenu, spotkania z ciekawymi
ludźmi. Ponadto był
współzałożycielem Rejonowej Komisji społecznością barczewską, na co dzień żyje
H i s t o r y c z n e j D z i a ł a c z y R u c h u jej problemami. Potrafi połączyć pracę
Młodzieżowego - późniejszej Rejonowej zawodową ze wspieraniem ważnych
Komisji Historycznej przy Zarządzie przedsięwzięć i z promowaniem naszego
Miejsko-Gminnym ZSMP w Barczewie, regionu. Od wielu lat wspiera: Gminny Klub
współorganizatorem Ogólnopolskiego Sportowy PISA w Barczewie, Kościół
Parafialny w Wójtowie, Międzynarodowy
Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Foto Piotr Mostek
Barczewie i jego następnych,
międzynarodowych, edycji.
Tytuły i statuetki Anioła
Sukcesu powędrowały do
trzech mieszkańców naszej
g m i n y. W d z i e d z i n i e
wolontariatu została
uhonorowana pani Danuta
Zielonka, prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie,
członek Stowarzyszenia
Miłośników Historii
Organizacji Młodzieżowych
„Pokolenia” w Barczewie i
Zarządu Wojewódzkiego w
Olsztynie. Jest również
przewodniczącą Gminnego
Forum Organizacji Pozarządowych w Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa
B a r czew ie i P o w iato w eg o F o r u m Nowowiejskiego w Barczewie oraz
Organizacji Pozarządowych w Olsztynie. Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie.
Ostatnia statuetka i tytuł Anioła Sukcesu
Stworzyła z Barczewa stolicę muzyki
chóralnej na Warmii. Zasługi pani Danuty powędrowały do przedstawiciela świata
Zielonka, zarówno dla gminy Barczewo, jak kultury - pani Marioli Łukowskiej, obecnie
i p o w i a t u o l s z t y ń s k i e g o , z o s t a ł y dyrektora Centrum Kultury i Promocji
dostrzeżone już wcześniej i uhonorowane Gminy w Barczewie. Pani Mariola
wieloma tytułami i statuetkami, w tym w Łukowska od wielu lat jest animatorem

życia artystycznego na terenie gminy
Barczewo. Społecznie prowadziła drużynę
zuchową i koło teatralne „Ciapciuchy”, koła
wokalne „N.A.Style” i „Kleks”. Z zespołem
„N.A.Style” uczestniczyła w
najważniejszych konkursach krajowych
(formacja ta dała ponad 100 koncertów w
całej Polsce i za granicą;
występowała m.in. na stadionie
olimpijskim w Berlinie i Hagen
w Niemczech, natomiast w
2006 zdobyła I miejsce na
Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki w Rydze na Łotwie, a
w 2007 w Estonii w Tallinie).
Utworzyła także studio
piosenki „Canto” i zespół
wokalny „Fux”. Była
współorganizatorką i
k o o r d y n a t o r e m I
Ogólnokrajowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie,
w 2002 r. założyła
Stowarzyszenie „Każdemu Dać
Szansę” i jemu prezesuje. Od
2006 roku działa w Gminnej
Radzie Organizacji Pozarządowych. Za swą
pracę zawodową i społeczną została
uhonorowana wieloma nagrodami, m.in.
Nagrodą Ministra Kultury i Sztuki „Talenty
98”, Srebrnym Krzyżem Zasługi
przyznanym przez Prezydenta RP i Srebrną
Odznaką Kadry Kształcącej
ZHP oraz złotą odznaką
„Zasłużony dla Związku”. Od
wielu lat jest redaktorem
n a c z e l n y m „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich”.
Oprawę muzyczną podczas
uroczystości zapewnił występ
barczewskiego chóru Moderato,
pod dyrygenturą pani Danuty
Nowakowskiej, zespołu
N.A.Style oraz koncert zespołu
BLUE SOUNDS. Dodatkowo
każdy mieszkaniec miasta i
gminy mógł zakupić przedmioty
artystyczne, wykonane przez
dzieci, młodzież oraz dorosłych
na zajęciach decoupage,
prowadzonych przez panią
Renatę Kosin.
Luty był w gminie Barczewo miesiącem
podsumowań roku 2007. Konkursy na
Barczewianina Roku i Anioła Sukcesu
pokazują, iż sukces jednej osoby może
procentować na wszystkich mieszkańców
gminy, dlatego wszystkim zwycięzcom
gratulujemy i życzymy kolejnych tytułów i
nagród.
Joanna Truszkowska, Anna Rok
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Informacje
Gest dobrego serca
Dzieciom z Jedzbarka
Dzieci z Jedzbarka mają to szczęście, że
mogą codziennie spędzać popołudnia w
miejscowej świetlicy. Tu korzystają z
bogatego księgozbioru i chętnie uczestniczą
w organizowanych zajęciach.
Ostatnio atrakcyjność czasu spędzonego w
tym miejscu podniosło jeszcze
zainstalowanie komputera, który jest
darowizną od pani Ewy Kolczyńskiej z
Olsztyna. A oto historia, która doprowadziła
do tego gestu dobrego serca.
Młodzi jedzbarczanie wiele letnich dni
spędzają nad pobliskim jeziorem Ar. Tam
zaprzyjaźnili się z Zuzanną, wnuczką pani
Kolczyńskiej. Zuzia jest warszawianką, ale
często wraz z babcią i rodzicami spędza
wakacje nad Arem . Nasze dzieci tak polubiły
Zuzannę i jej babcię, panią Ewę, że

przebywając w bibliotece wykonywały dla
nich rysunki, które potem wręczyły w dowód
sympatii.
W styczniu tego roku pani Ewa na prośbę
swej wnuczki podarowała młodym
przyjaciołom z jedzbarskiej biblioteki
komputer marki LG oraz zobowiązała się
opłacać abonament za połączenie
internetowe. Niestety na połączenie
internetowe musimy jeszcze zaczekać, ale
komputer jest wielką atrakcją i ulubionym
sposobem na spędzanie wolnego czasu.
Dzieci korzystając z zainstalowanych gier i
programów edukacyjnych uczą się i rozwijają
swoje zdolności.
Za ten dar
składamy podziękowania
płynące z głębi serca.
Teresa Tucka

Niedźwiedź zwycięzcą!
Konkurs „Nasza Świetlica, Nasz Klub”
Ostatnie dwa miesiące 2007 roku były dla
mieszkańców wsi Niedźwiedź, działającego tam
Stowarzyszenia Rolniczo-KulturalnoOświatowego „Teleinfo” oraz Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, miesiącami
bardzo nerwowymi i przedłużającymi się w
nieskończoność. Wszyscy czekali na
rozstrzygnięcie konkursu „Nasza Świetlica, Nasz
Klub”, ogłoszonego przez Fundację
Wspomagania Wsi. Wnioski o dofinansowanie
mogły być składane do dnia 15 listopada 2007
roku. Na konkurs wpłynęły 522 wnioski, w tym z
województwa warmińsko-mazurskiego - 48.
Celem projektu jest stworzenie aktywnie
funkcjonującej świetlicy-klubu. Miejsca, w
którym mieszkańcy mogą się w każdym czasie
spotkać i rozwijać swoje zainteresowania.
Głównym atutem świetlicy, dzięki wsparciu
Fundacji Wspomagania Wsi, będzie lepszy
dostęp mieszkańców wsi Niedźwiedź do
Internetu - współczesnego źródła informacji i
stworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności
L o k a l n e j - K l u b u „ Wi e l k i e j i M a ł e j
Niedźwiedzicy”.
Zadania rozszerzenia działalności świetlicy
podjęło się Stowarzyszenie Rolniczo-Kulturalno-

Oświatowe „Teleinfo” w Niedźwiedziu, które
użyczyło pomieszczenia od PPU-H Sp. z o. o.,
oraz chce wypełniać zobowiązania wynikające ze
statutu (m.in. zorganizuje szkolenia), Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, które
sfinansuje utrzymanie pomieszczeń i będzie dbało
o atrakcyjny przebieg zajęć. Stowarzyszenie
pragnie, aby efektem końcowym projektu było
doskonale funkcjonujące Wiejskie Centrum
Aktywności Lokalnej, w którym każdy
mieszkaniec wsi mógłby się rozwijać, zdobywać
nowe wiadomości, wzbogacać swoją wiedzę.
Świetlica - klub ma być miejscem, w którym
każdy znajdzie odpowiednią dla siebie formę
spędzania wolnego czasu. Zajęcia są bowiem
skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i
osób dorosłych.
Fundacja Wspomagania Wsi udzieliła
grantobiorcy dotacji w wysokości ponad 15 tys.
zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na
wyposażanie świetlicy w komputery, sprzęt RTV
oraz niezbędne meble, dzięki czemu stworzona
zostanie aktywnie funkcjonująca świetlica-klub.
Redakcja Wiadomości Barczewskich gratuluje
zwycięzcy i życzy kolejnych sukcesów.
Joanna Truszkowska

Wielkanocna zbiórka żywności
Na rzecz środowiska lokalnego
W dniach 7 8 marca 2008 na terenie miasta i
gminy Barczewo została przeprowadzona
Świąteczna Zbiórka Żywności organizowana
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.
W akcję zaangażowało się 82 wolontariuszy z
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie, którzy zbierali żywność w 20
sklepach.
Wszyscy uczniowie wykazali się dużym
zaangażowaniem w pracę na rzecz środowiska
lokalnego.
Gimnazjaliści poznając wartość ludzkiej
pracy propagują pozytywne wzorce zachowania
i uwrażliwiania na potrzeby innych, a także uczą
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się podejmowania działań społecznych.
Jolanta Jakończuk
fot. archiwum

Podziękowanie
Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie
składa serdeczne podziękowania pani

Ewie Kolczyńskiej
za podarowanie komputera
na rzecz dzieci uczęszczających
na zajęcia prowadzone w świetlicy
wiejskiej w Jedzbarku
Dyrektor
Mariola Łukowska
Dzień Diabetyka w Barczewie

Nie pozwólmy dzieciom umrzeć
z powodu cukrzycy
Zdarza się nam czasem spotkać w sklepie czy
na ulicy osobę, która - powiedzmy -"dziwnie" się
zachowuje - ma drgawki, przewraca się. Nasza
pierwsza myśl to: "....pewnie jakiś pijak" i
przechodzimy obojętnie. Nie zdajemy sobie
sprawy jak czasem tak powierzchowne
postępowanie może być błędne i krzywdzące dla
drugiej osoby.
Diabetycy. Słodcy. Cukrzyca.... Co wiemy o
tej chorobie? Otóż w naszym otoczeniu jest
bardzo wiele osób chorych na cukrzycę.
Ukrywają się, pokątnie mierząc sobie poziom
cukru na małym aparacie schowanym w torebce
lub kieszeni.
Cukrzyca jest przewlekłą chorobą, której
przyczyną jest zaburzenie wydzielania insuliny hormonu białkowego, odpowiedzialnego za
obniżenie poziomu cukru we krwi.
Niepokojącymi objawami są: nagłe zmniejszenie
masy ciała, częste oddawanie moczu, wzmożone
pragnienie, ogólne osłabienie, świąd skóry,
zwiększone łaknienie. Mając te objawy nie
trzeba od razu myśleć, że to cukrzyca, ale czasem
możemy przeoczyć objawy tej choroby. Aby nas
uświadomić, wyposażyć w odpowiednią wiedzę
o cukrzycy, 23 lutego 2008 roku Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich zorganizowało
spotkanie, które było podsumowaniem roku
jubileuszowego pod hasłem "Nie pozwólmy
dzieciom umrzeć z powodu cukrzycy".
Spotkanie odbyło się pod patronatem Burmistrza
Miasta Barczewa pana Lecha Jana
Nitkowskiego, w sali Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Osoby dotknięte
cukrzycą oraz zainteresowane informacjami o
chorobie mogły zasięgnąć porady ekspertów:
pani Haliny Mackiewicz oraz pana Grzegorza
Grygorowicza a także bezpłatnie zbadać poziom
cukru. Czternaście osób otrzymało glukometry,
służące do mierzenia poziomu cukru. Podczas
spotkania padł pomysł utworzenia w Barczewie
Koła Diabetyków. Spotkanie umilił zebranym
występ grupy wokalnej Batumi, działającej przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
oraz drobny poczęstunek. Z cukrzycą, jak
mówią eksperci, da się żyć, ale można też jej
uniknąć poprzez zwiększenie aktywności
fizycznej oraz odpowiednią dietę, spożywanie
umiarkowanej ilości tłuszczów. Kiedy na ulicy
spotkamy osobę, która zachowuje się "dziwnie"
to dwa razy się zastanówmy, czy przejść obok
niej obojętnie...
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Magdalena Łowkiel

Wydarzenia

Willa wśród róż
Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu
Trzeciego marca 2008 roku, w domu Feliksa
Nowowiejskiego przy ul. Wielkopolskiej w
Poznaniu, po 30 latach wznowił działalność
salon muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego.
Przez ostatnie pięć miesięcy na parterze wilii
wybudowanej przy al. Wielkopolskiej, wg
projektu wybranego przez samego Feliksa
Nowowiejskiego, w której mieszkał od 1929 r.,
trwał remont. Dzięki pomocy władz Poznania
odnowiona została cała elewacja budynku oraz
wyremontowano parter domu.
W salonie
znalazły się przedmioty związane z życiem i
działalnością Feliksa Nowowiejskiego. Będzie
on funkcjonował jako placówka edukacyjna,
kulturalna i artystyczna promująca życie i dzieło
kompozytora. Planowane są też koncerty

kameralne jako kontynuacja tradycji rodziny
Nowowiejskich z okresu międzywojennego i
powojennego. Salon ma ambicje promowania
młodych talentów. Do współpracy zaproszono
uczniów i studentów szkół muzycznych, a także
barczewski Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego.
Bardzo ciepło przyjęto przedstawicieli
Barczewa - burmistrza Lecha Jana
Nitkowskiego, przewodniczącą rady Elżbietę
Zacharewicz, wiceprzewodniczącego Jana
Połowianiuka i dyrektora Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie Mariolę
Łukowską, od których gospodarze otrzymali
statuetki „Przyjaciół Gminy Barczewo”.

fot. Mariola Łukowska

Mariola Łukowska

Duchowa uczta
Z okazji Dnia Kobiet
fot. Zbigniew Kozłowski

W marcu nikogo nie dziwi, kiedy
mężczyźni dorośli, starsi i mali biegają z
kwiatami po mieście. Wtedy już wiemy, że
to musi być 8 marca, czyli Dzień Kobiet.
Święto, na świecie obchodzone od 1911
roku, w Polsce popularnością cieszy się
od czasów PRL. Ale teraz już nie
dostajemy tak jak kiedyś goździka i rajstop.
Na szczęście....;) Męska część
mieszkańców Barczewa, z okazji święta
przypadającego 8 marca zaserwowała nam
prawdziwą ucztę duchowo-artystycznoestetyczną! Wchodząc na salę
widowoskową Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie czuło się ciepło świec
i zapach kwiatów. Burmistrz pan Lech
Nitkowski oraz wiceprzewodniczący rady
pan Jan Połowaniuk złożyli serdeczne
życzenia oraz wręczyli wszystkim paniom
symboliczny bukiet kwiatów na ręce
pierwszej damy siedzącej najbliżej sceny.
Pan burmistrz Nitkowski,
wiceprzewodniczący Rady Miasta pan
Połowianiuk wraz z prowadzącymi
uroczystość Piotrem Mostkiem i
Zbyszkiem Kozłowskim losowali dla

każdej z pań los, który wspaniałych upominków: Zakładom
okazywał się po chwili Fryzjerskim: Wioletta Betkowska, Jola,
wspaniałym upominkiem. Monis, Styl, Basia, Ola, Krystyna Rechul,
W ś r ó d l o s o w a n y c h Wiki, Aga, Zakładowi Kosmetycznemu
prezentów były świetne Magdaleny Rynkiewicz, Artystycznej
kosmetyki, piękne bluzki, Agencji Fotograficzno-Reklamowej
zabiegi pielęgnacyjne i Ramsko, Krzysztof Rechul Solarium ,
upiększające w zakładach Hanna Dowgiałło, Kebab Katarzyna
kosmetycznych, wizyty w Michalak , Sklepowi Odzieżowemu
salonach fryzjerskich oraz M a ł g o r z a t y M a j d e r , S k l e p o w i
s o l a r i a c h . W r ę c z a n i e Chemicznemu "Gosposia", Kwiaciarni
upomnków było przeplatane Magnolia Doroty Piórkowskiej, Sklepowi
występem artystycznym Odzieżowemu państwa Stasiłojć, punktowi
zespołu Dżudża, którego p r a s o w e m u I w o n y P i e l o s z c z y k ,
wokalistą jest Piotr Mostek. K w i a c i a r n i O r c h i d e a , S k l e p o w i
Zespół zaprezentowł najbardziej znane Odzieżowemu Henryki Siemaszko,
przeboje i szlagiery muzyki rozrywkowej. Sklepowi Odzieżowemu państwa Rychlik,
Na spotkaniu obecne były przedstawicielki Sklepowi Odzieżowemu Jadwigi Ulążka
firmy kosmetycznej Avon, które udzielały oraz osobom indywidualnym: Barbarze
porad odnośnie pielęgnacji urody kobiecej. Cieślik, Bogusławie Kowalczyk oraz
W s p a n i a ł y m m o m e n t e m , k t ó r y Halinie Jednorowskiej-Kozłowskiej.
jednocześnie ogromnie wszystkich
Serdecznie dziękujemy!
zaskoczył, była chwila gdy podczas
W imieniu organizatorów
trwającego spotkania pan Burmistrz
odebrał telefon z dalekiego Poznania od
Magdalena Łowkiel
honorowego mieszkańca
fot. Zbigniew Kozłowski
Barczewa- pana Jana
Nowowiejskiego! Pan Jan
przekazał wszystkim
paniom serdeczne życzenia
z okazji ich święta. To był
szczególnie wzruszający
moment. Spotkanie
upłynęło w nastrojowej
atmosferze wsród
pachnących świec i pieknej
muzyki. Serdeczne
podziękowania należą się
organizatorom oraz
fundatorom tych
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Informacje
Barczewscy gimnazjaliści w czołówce
Konkurs wiedzy o regionie
11 marca 2008 r. odbył się w w
Olsztynie II Międzygimnazjalny Konkurs
Wiedzy o Regionie "Musisz wiedzieć by
Europie powiedzieć" pod patronatem
Prezydenta Miasta Olsztyn, Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty, Starosty
Olsztyńskiego i Biura Podróży "Uliver".
Organizatorem konkursu było
Gimnazjum nr 6.
Gimnazjum nr 1 w Barczewie było
reprezentowane przez Danielę Biermann,

Monikę Kuzia i Żanetę Orzechowską,
uczennice klasy II e. Zmagania
konkursowe obejmowały test z wiedzy
historycznej o regionie Warmi, prezentację
regionu w wybranym języku obcym i
zadania zespołowe obejmujace wiedzę
dotycząca kultury warmińskiej. III miejsce
wywałczyły dziewczęta Gimnazjum nr 1 w
Barczewie. Uczennice przygotowywały
się pod kierunkiem Małgorzaty
Bronowskiej - Waliszewskiej i Anny

Rybińskiej. Warto wspomnieć, że
przedstawicielki Gimnazjum w
zmaganiach konkursowych pokonały
m.in. zespoły uczniów z Gimnazjum nr 4,
Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Katolickie
z Olsztyna. Pierwsze miejsce przypadło
o rg a n i z a t o r o m k o n k u r s u , d r u g i e
Gimnazjum z Olsztynka. Dziewczętom
serdecznie gratulujemy osiągniętego
wyniku.
Małgorzata Bronowska - Waliszewska

Napoleon w Barczewie…
Spotkanie z prof. Januszem Jasińskim
bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno
wśród dorosłych uczestników, jak i
młodzieży. Każdy uczestnik mógł znaleźć
coś dla siebie - były rozmowy, dyskusje
oraz wspólne poszukiwanie historii rodu
Napoleona i jego związków z Warmią.
Można było także zobaczyć replikę stroju
generała wojsk napoleońskich, flagę oraz
mapę, na której widniał szlak napoleoński.
Odbyła się również promocja książek prof.

fot. Zbigniew Kozłowski

Janusza Jasińskiego, także dotyczących
epoki napoleońskiej, które można było
zakupić i otrzymać dedykację od autora.
Niespodziankę oraz francuski akcent
stanowiło jajo strusie, specjalnie na tę
okazję udekorowane, charakterystycznymi
dla epoki napoleońskiej, elementami i
symbolami. Ten piękny przedmiot został
wykonany metodą decoupage.
Anna Rok, Joanna Truszkowska

fot. Zbigniew Kozłowski

20 lutego 2008 r., o godzinie 14.00, w sali
widowiskowej Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie odbyło się
spotkanie z prof. Januszem Jasińskim oraz
pasjonatem tematyki napoleońskiej panem
Adolfem Teresiak. Organizatorzy
Centrum Kultury i Promocji Gminy,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
oraz Miejska Biblioteka Publiczna chcieli w ten sposób zaakcentować
znaczenie stacjonowania na Warmii wojsk
napoleońskich. Spotkanie cieszyło się

Lekcja historii inaczej...
Śladami Napoleona po Warmii
W latach 1806 - 1807 przez Warmię i
Mazury przeszły wojska Napoleona, gdy
cesarz walczył z Prusami i Rosją. Wojnę
zakończył traktat podpisany w Tylży, po
którym powstało Księstwo Warszawskie.
Z okazji 201 rocznicy tych wydarzeń w
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bibliotece Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Barczewie mieliśmy zaszczyt gościć
wielkiego pasjonata epoki napoleońskiej pana Adolfa Teresiaka.
Pan Adolf Teresiak jest członkiem
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich i

członkiem Klubu Miłośników Epoki
Napoleońskiej przy Centrum FrancuskoPolskim w Olsztynie. Od lat zaszczepia
wiedzę o starciach wojsk napoleońskich
wokół Olsztyna.
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Informacje
Dokończenie ze str. 6

Lekcja historii inaczej...
Spotkanie rozpoczęło się krótką
powtórką z historii Polski. Uczniowie
wymienili symbole narodowe i
przypomnieli, w jakich okolicznościach
doszło do powstania hymnu państwowego.
Następnie napisane przez Józefa
Wybickiego słowa:
„Dał nam przykład Bonaparte, Jak
zwyciężać mamy” wprowadziły nas w
czasy, w których Polacy u boku Francji
walczyli o odzyskanie niepodległości.
Podczas spotkania uczniowie z klas
czwartych i szóstych mieli okazję bliżej

poznać sylwetkę Napoleona. Pan Adolf
Teresiak, ubrany w mundur generała
Bertranda, barwnie opowiadał o starciach
wojsk napoleońskich na naszych ziemiach.
Zgromadzeni uczniowie byli bardzo
zainteresowani tematyką zajęć.
Odpowiedni nastrój tworzyły wywieszone
flagi (polska i francuska), mapy i plansze
oraz wystawki portretów i książek
związanych z poruszanym zagadnieniem.
Przeprowadzona w tej formie lekcja
historii bardzo się dzieciom spodobała,
czemu dali wyraz przyjmując pana Adolfa
Teresiaka do grona Przyjaciół Biblioteki
Szkolnej. Podarowali mu również książkę

o Feliksie Nowowiejskim. Zaproszony
gość, na pamiątkę swojej wizyty, przekazał
nam dwie książki (z dedykacją) o cesarzu
Francuzów, które wzbogaciły księgozbiór
szkolnej biblioteki.
Uczniowie naszej szkoły zostali
zaproszeni przez pana Teresiaka na
„NAPOLEONIADĘ” - inscenizację bitwy
pod Barkwedą, co przyjęli z ogromnym
entuzjazmem.
Następne spotkanie z wojskami
napoleońskimi i z samym cesarzem odbyło
się w terenie - Jonkowie, 15 marca.
Anita Januszewska
Izabela Tereszko

„Galeria” ukryta w lesie
Cudze chwalicie swego nie znacie
fot. Wojciech Zenderowski

W roku 2005 pani Marzena Wieczorek
zamieszkała na Kolonii Ruszajny, w
drewnianym domu, w lesie, po lewej
stronie, jadąc z Barczewa w kierunku
Kronowa. Wcześniej mieszkała pod
Warszawą, w Olsztynie i przez dwa lata w
Wipsowie.
Drogę do „Pracowni Artystycznej 4
Strony Świata” - „Galerii” - działającej od
1996 roku, którą prowadzi pani Marzena,
wskazują ręcznie malowane, drewniane
tablice. Parter domu zajmuje „Galeria” i
jedno pomieszczenie - pracownia, w której
powstają cudowne i unikatowe dzieła
sztuki użytkowej. Galerię wypełniają
ozdobione meble. Można podziwiać
ogromną ilość przedmiotów z drewna, a
także zdobioną ręcznie porcelanę i
ceramikę. Jest wiele przedmiotów, które
mogą być używane na co dzień w kuchni,
jak: okrągłe tace z drewna, małe i duże
szafki, półki na przyprawy, małe toaletki,
wiszące na ścianie zegary czy ramy do
luster i obrazów.
Pani Marzena Wieczorek, z zawodu
artysta-plastyk, w 1985 roku ukończyła
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie.
Po studiach próbowała szukać w życiu
tego, co najlepsze. Wierna wyuczonemu

zawodowi, początkowo
wykonywała prace
plastyczne, dekoracje,
trochę pracowała w
reklamie, zajmowała się
wystawiennictwem i
architekturą wnętrz,
malowaniem ceramiki i
obrazów. Potem zajęła
się zdobieniem i
m a l o w a n i e m
przedmiotów,
s z c z e g ó l n i e
drewnianych, które z
czasem polubiła.
Początkowo ozdabiała i
malowała małe przedmioty: szafki,
półeczki, wieszaczki na klucze, a nawet
drewniane pojemniki na przyprawy.
Następnie przyszła pora na większe rzeczy,
szczególnie meble kuchenne i do sypialni
oraz przedmioty wyposażenia wnętrz. Z
czasem pani Marzena Wieczorek
w ytw orzyła s w ój w łas ny s tyl w
projektowaniu, malowaniu unikatowych
mebli wykonanych ze starego drewna, w
tym drzwi, szaf, wyposażenia kuchni czy
ś c i e n n y c h z e g a r ó w,
drewnianych elementów i
przedmiotów sztuki
użytkowej, nadających się
do wiejskich chałup,
ciepłych, drewnianych
domów żyjących w
symbiozie z przyrodą.
Artystka zajmuje się
malowaniem porcelany i
ceramiki oraz aranżacją
wnętrz. Większość dzieł
sztuki wychodzących z jej
pracowni, inspirowana jest
warmińską przyrodą,

motywami sztuki ludowej, kiedy indziej
orientalną ornamentyką. Pani Marzena
Wieczorek wciąż udoskonala swój
warsztat artystyczny. Jej prace i kunszt
dostrzegany jest przez innych ludzi, także
tych, mieszkających w nowoczesnych
blokach wielkich miast. Ludzi, którzy
zapragnęli, aby w ich mieszkaniach nie
zabrakło drewna w postaci zdobionych i
malowanych mebli.
Pani Marzena Wieczorek pierwszą
wystawę, wernisaż zorganizowała w
Wipsowie. Obecnie co roku organizuje
spotkania, na których prezentuje swoją
działalność. Zaprasza nie tylko znajomych
plastyków, twórców sztuki użytkowej,
ręcznie malowanej. Galerię można
odwiedzić każdego dnia. Można także
zajrzeć na stronę internetową:
www.art4strony.pl
W rzeczywistości, żaden artykuł
napisany przez konesera sztuki
dekoracyjnej nie odda wszystkiego co
zawarł człowiek w swej pracy. To trzeba
zobaczyć.
Wojciech Zenderowski

fot. Wojciech Zenderowski
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Społeczeństwo
Nie będzie zamiatania spraw pod dywan...
Kto ma rację?
Bez komentarza redakcji
Wiosną ubiegłego roku mieszkańcy Zalesia
zwrócili uwagę na duże ilości, ich zdaniem,
wyciętych drzew w lesie miejskim. Według
naocznych świadków wycięto drzewa stare
mające ponad 120 lat. Mieszkańcy chcieli się
dowiedzieć, na co będzie przeznaczona ta
ilość drewna. Wieść gminna niosła, że
wyrębu dokonano, aby wyremontować
spalony budynek w Jedzbarku. Ilość ściętych
drzew i pozyskanego w tym drewna,
wydawała się mieszkańcom wsi Zalesia
proporcjonalnie za duża w stosunku do
potrzeb remontowanego obiektu.
Na wieść o domniemanych
nieprawidłowościach w lesie miejskim,
burmistrz powołał komisję w składzie:
Marek Szter, Bogdan Matłoka, Sebastian
Więcławik i Andrzej Lichocki, która miała
dokonać kontroli prawidłowości
eksploatacji lasu komunalnego. Wyniki
kontroli komisji zawarte w protokole z
12.04.2007 roku nie dają jednoznacznej
odpowiedzi czy ilość wyrąbanych drzew o
określonej masie pokrywała czy
przewyższała potrzeby remontowanego
obiektu. Wyjaśnień udzielali komisji
pracownicy Wydziału GKiOŚ - Andrzej
Lichocki kierownik i
Wiesław Sender
inspektor tzn. osoby odpowiedzialne z urzędu
za ścinkę drzew.
Sporządzone są protokoły przekazania
drewna do tartaku „ELMAR” w Barczewku.
Z wykazów odbiorczych drewna wynika, że
wycięto 116 drzew o łącznej masie 118,09
m3, z której według wyliczeń drzewiarza i
leśnika można pozyskać 65% tarcicy
budowlanej tj.76 m3.
W protokole kontroli komisja stwierdza:
”Z przeprowadzonych rozmów z
pracownikami Wydziału wynika, że ilość
pozyskiwanego drewna wynika z potrzeb
określonych przez pracowników wydziału
budownictwa sporządzających stosowne
projekty” (cyt.).
Nie jest prawdą, że Wydział GKiOŚ
wiedział jakie jest zapotrzebowanie na
drewno budowlane, gdyż w czasie wycinki
drzew nie dysponował żadnym stosownym
projektem przygotowanym przez
pracowników wydziału budownictwa.
Pierwsze odręczne zapotrzebowanie na
materiały do remontu budynku w Jedzbarku
sporządził Jaropełk Lewicki dnia 21czerwca
2007 roku i wpłynęło faksem do Urzędu
Miejskiego w Barczewie 25 czerwca 2007 r. o
godz.12:09. Z wyliczeń tego, odręcznie
sporządzonego „dokumentu” wynika, że na
obiekt w Jedzbarku potrzeba 18 m3 stolarki
budowlanej (krokwie, jętki, murłaty, słupki,
deski podłogowe).
Dokumentacja na remont obiektu w
Jedzbarku do wydziału budownictwa
wpłynęła 8 października 2007 roku. Dopiero
po tym dniu kierownik wydziału
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budownictwa pan Wieczorek (jak sam
powiedział) złożył pełne zapotrzebowanie na
stolarkę budowlaną.
Rację mają mieszkańcy Zalesia, którzy
twierdzą, że wyrąb drzew był prowadzony
bez planu, bez kontroli i nadzoru na tak zwane
„ Bolka oko”.
Za zrąb, pomierzenie drewna, sporządzenie
wykazów odbiorczych, dostarczenie drewna
do tartaku, sporządzenie zestawienia
asortymentowego dla trakowego i
ostatecznego rozliczenia drewna tartacznego
jest odpowiedzialny w ratuszu inspektor
Wiesław Sender.
W kwietnia ub.roku od wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, pana Bogdana
Matłoki dostałem zapewnienie, że po
zakończeniu prac komisji otrzymam
stosowne wyjaśnienie. W grudniu 2007 roku
zwróciłem się ponownie do pana
wiceprzewodniczącego z pytaniem czy
komisja zakończyła pracę.Uzyskałem
odpowiedź, cyt. “...co do mnie należało to
wszystko zrobiłem, komisja zakończyła prace,
przedstawiła swój punkt widzenia
zainteresowanym stronom. Oczekuję od
leśnika gminy inspektora Andrzeja Sendera,
że w okresie poświątecznym przed końcem
roku przedstawi burmistrzowi ostateczne
rozliczenie drewna tartacznego”.
W dniu 04.02.2008 roku uzyskałem do
wglądu sporządzone rozliczenie. Na
118.09m2 pozyskanego drewna dotychczas
przetarto 43,80m3 . Z przetartego drewna
5m3 tarcicy przeznaczono na konstrukcje
ławek przy boisku szkoły podstawowej w
Barczewie, 1.80 m3 na ogrodzenie, 3 m3 na
remont mostu
przy zakładzie karnym,
pozostałość 34 m3 zdeponowane jest w PHU
ELMAR w Barczewku. Pozostałe nie
przetarte drewno w ilości 74,29 m3 stanowi
rezerwę pod potrzeby remontowe obiektu w
Wipsowie.
Zbierając materiały prasowe do tego
artykułu burmistrz Lech Nitkowski zapewnił
mnie, że nie będzie zamiatał żadnej sprawy
pod dywan. Jak powiedział tak i postąpił.
Jedenastego lutego na sesji Rady Miejskiej
publicznie przedstawił radnym rozliczenie
drewna z przeznaczeniem. Ażeby uciąć
wszelkie plotki i spekulacje powiedział, że
wszystko jest pod jego kontrola nie ma obaw
do niepokoju.
Gdzie jest droga?
Przedsiębiorstwo RemontowoBudowlane z Ostródy wyremontowało drogę
w Jedzbarku. Komisja gminna w osobach:
Andrzej Lichocki, Danuta Żuk, Henryk
Symonowicz sołtys wsi Jedzbark - czynnik
społeczny, w obecności pana Stanisława
Koska przedstawiciela wykonawcy,
protokolarnie bez uwag w dniu 14.09.2006
roku przejęli w użytkowanie drogę od
wykonawcy. Za jej remont gmina zapłaciła

firmie ostródzkiej 43.212,40 złotych. W
umowie wykonawca zobowiązał się między
innymi do ułożenia płyt żelbetonowych na
powierzchni 440m2.We wrześniu 2007 roku
ktoś spostrzegawczy krokami zmierzył drogę
i stwierdził, że jest za krótka. Wybuchła afera.
26 września poprzedni burmistrz Barczewa
zarządzeniem Nr 19/07 powołała komisję w
celu dokonania kontroli remontu dróg
gminnych wykonanych przez PRB Sp. z o.o.
w Ostródzie. W protokole komisja
stwierdziła, że na drodze we wsi Jedzbark
obmiar wyniósł 262,5m2 (zamiast 440m2).
Droga okazała się mniejsza w obmiarze o
177,5 m2. Od tego czasu trwa wyjaśnianie
okoliczności sprawy. Pytań jest wiele, do
winy nikt nie chce się przyznać i naprawić
szkody wyrządzone gminie.
Zapytałem kierownika Wydziału GKiOŚ
pana Andrzeja Lichockiego
dlaczego
odebrał drogę bez mierzenia. W odpowiedzi
usłyszałem cyt.: ”Jeśli chodzi o drogę w
Jedzbarku to pracownik merytoryczny
dokonuje obmiaru wykonanych robót. Ja jako
kierownik nie biegam z miarką. Pojechałem
w komisji, odebrałem wykonany produkt i
stwierdziłem, że płyty zostały wyłożone
zgodnie z umową. Nie wykonywałem
osobiście pomiaru ilościowego. Komisja,
która ze strony inwestora dokonywała
odbioru robót w dniu 14 września 2006 roku,
przyjęła jako poprawę standardu życia
mieszkańców wsi Jedzbark powstałą
nawierzchnię utwardzoną drogi płytami
betonowymi. Wszelkie obmiary winny być
przeprowadzone w fazie międzyoperacyjnej
wykonania umowy, tj. korygowania drogi
wykonania właściwej warstwy podsypki,
ułożenia płyt drogowych oraz splantowania
poboczy”. - Tyle kierownik.
W opinii prawnej sporządzonej w sprawie
drogi, czytamy: “Na podstawie faktury Nr
357/2006 z dnia 14 września 2006 roku, na
której pod względem merytorycznym Pani
Danuta Żuk potwierdziła fakt wykonania
umowy w całości w dniu 21 września 2006
roku wypłacono Przedsiębiorstwu
Remontowo- Budowlanemu spółka z o.o. w
Ostródzie kwotę 43.212,40 zł brutto zł.
W przedmiotowej sprawie skutecznym
rozwiązaniem sprawy jest: naprawienie
szkody w całości poprzez położenie
brakującej powierzchni drogi, lub wpłata na
rzecz Gminy jej równowartości obecnie przez
pracownika lub pracowników, którzy
dopuścili się rażącego niedbalstwa. Mając na
uwadze wyjaśnienia złożone przez
pracowników tj. Panią Danutę Żuk i Pana
Andrzeja Lichockiego, którzy przyznają się,
że nie odebrali robót pod względem
ilościowym tj. uznali swoje niedbalstwo w tej
sprawie, rodzi się odpowiedzialność za
wyrządzoną krzywdę pracodawcy na
podstawie art.114 Kodeksu Pracy.”
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Społeczeństwo
Nie będzie zamiatania spraw pod dywan...
Kto ma rację?
Dokończenie ze str 8

Zapytałem burmistrza Lecha
Nitkowskiego co sądzi o całej sprawie.
Powiedział: “Kiedy dotarły do mnie
wątpliwości dotyczące tej drogi powołałem
komisję składającą się z tych samych osób,
które odebrały drogę w dniu 14.09. 2006
roku. Pojechali ponownie w teren do
Jedzbarka i stwierdzili brak prawie połowy
drogi. Droga była na gwarancji. Zwróciłem
się do wykonawcy w sposób polubowny, aby
w ramach gwarancji drogę dokończył.
Powiedział mi, że on drogę przekazał i nie
rozumie dlaczego ja się go czepiam.
Aby mieć pewność, że słusznie domagam

się naprawienia szkód powołałem nową
komisję składającą się z pracowników
budownictwa i geodety. Ta komisja
potwierdziła brak połowy odcinka drogi.
We z w a ł e m p i s e m n i e p r a c o w n i k ó w
odpowiedzialnych za odbiór drogi z
14.09.2006 roku, którzy wyjaśnili mi, że oni
odbierali drogę pod względem jakości a nie
ilościowym. Jeszcze nie podjąłem decyzji w
stosunku do pracowników. Najpierw
pozwałem do sądu wykonawcę, który tej
drogi nie wykonał i pokrętnie twierdzi, że on
drogę zrobił, a może ją ktoś ukradł. W tym
sporze uważam, że duża wina jest po stronie
pracowników. Zanim podejmę kroki
przeciwko nim to muszę wiedzieć czy

wykonawca zapłaci mi za brak tej drogi.
Jeżeli nie on, to ktoś musi zapłacić.
Termin rozprawy sądowej wyznaczono na
29 stycznia 2008 roku. Poinformujemy o jej
finale.
Jan Krakowiak

W wyznaczonym terminie odbyła się
pierwsza rozprawa. Następna została
wyznaczona na dzień 6 marca br. Mamy
szansę na wygranie. Pozwana firma dąży
do ugody. Już nie twierdzi, że ktoś ukradł
część drogi w Jedzbarku.

Dotyczy: artykułu p. Krakowiaka

Odniesienie do artykułu w sprawie pozyskania
drewna na budowę budynku w Jedzbarku
Wydział GKiOŚ dokonał rozeznania
potrzeb pozyskania drewna z lasu miejskiego
w Zalesiu na budowę spalonego budynku
mieszkalnego w Jedzbarku, po spotkaniu
przedstawicieli wydziałów w gabinecie
Burmistrza. Wstępnie oszacowano wtedy
potrzeby odbudowy budynku. Uwzględniono
pozyskanie drewna na wykonanie więźby
dachowej, odeskowania, wykonanie
podłogówki i innej stolarki.
Oceniono potrzeby pozyskania drewna na
ogólną ilość około 75m3 drewna. Następnie
dodatkowo pod uwagę wzięto też
odbudowanie więźby dachowej w budynku
szkolnym w miejscowości Wipsowo, a to
wiązało się z dodatkową ilością drewna do
pozyskania około 40m3.
Stąd powstała ilość 120m3 drewna jakie
należało pozyskać by zapewnić odbudowę
domu w Jedzbarku i w niedalekiej przyszłości
budynku w Wipsowie. Zatem nieprawdziwe
jest twierdzenie, że wyrąb drzew był
prowadzony bez planu, bez kontroli i nadzoru.
Nieprawdą jest, że wycięto 116 szt. drzew
odebrano 116 kłód powstałych w wyniku
przecięcia poszczególnych sztuk.
Dodatkowo należy wspomnieć, że wycinki
dokonuje się na określonej powierzchni
zrębowej, która to warunkuje także ilość

pozyskanej masy drewna. O tym fakcie nie
wspominają ani mieszkańcy Zalesia ani J.
Krakowiak, który to w nieobiektywny sposób
stara się przedstawić zaistniałe fakty.
Drzewa które pozyskano to drzewa w wieku
około 120 lat, które przekroczyły wiek rębny, o
czym świadczy ilość opału oraz drewna
bardzo niskiej jakości ze względu na tzw.
mursz.
Pełne i aktualne rozliczenie drewna
przedstawiono burmistrzowi Barczewa w
dniu 08.02.2008 r.
Artykuł powinien pokazać chronologię
zdarzeń, zasadność pozyskania drewna i
pełne jego rozliczenie, tak by zainteresowani
nie doszukiwali się sensacji, a w sposób
zrozumiały przyjęli sposób postępowania
związany z powstałymi zdarzeniami losowymi
(spalony budynek w Jedzbarku, czy też walący
się dach budynku w Wipsowie).
Trudno więc zaakceptować jest coś co w
sposób ogólnikowy i nieobiektywny określa
postępowanie w sprawie, która ma na celu
dbałość o budżet gminy i poprawę warunków
życia mieszkańców.
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
Andrzej Lichocki

1. Fakt nienależytego wykonania umowy
przez PRB z Ostródy jest oczywisty.
2. Brak obmiaru robót jest
niedopełnieniem obowiązków przez
odbierającego. Jest to pierwszy przypadek w
mojej pracy, gdzie firma bezczelnie oszukuje
na robotach, które w każdej chwili można
zmierzyć. Na zasadzie zaufania dokonano
odbioru robót, nie podejrzewając w
najmniejszym stopniu dokonania oszustwa.
3. Po stwierdzeniu nienależytego
wykonania umowy, moją sugestią było
skierowanie sprawy na drogę sądową.
4. Użyte słowa „kanty” są
niedopuszczalne, ponieważ odebrać można
to dwuznacznie. Skierowanie sprawy do sądu
jest dowodem na nieuczciwość firmy, a nie
pracowników.
5. Po wydaniu wyroku i jego uzasadnieniu
przez sąd, sprawa zostanie do końca
wyjaśniona.
6. Szukanie sensacji i korupcji w tej
sprawie jest bezpodstawne i bezsensowne.
Zaistniałą sytuację nazwę jako „wypadek
przy pracy”, bo tylko ten się nie myli, co nic
nie robi.
7. Pytanie: dlaczego Pan Krakowiak nie
przeprowadził rozmowy również ze mną,
osobą odpowiedzialną za odbiór robót ?
8. Treść artykułu napisanego przez P.
Krakowiaka jest obciążająca i opublikowanie go w przedstawionej wersji
będzie bardzo krzywdzące dla pracowników
Inspektor
Danuta Żuk

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy czytelnikom trzy
fotografie. Wszystkie przedstawiają tzw.
słupy na ogłoszenia lokalne. Pierwszy
znajduje się w sąsiedztwie miejscowego
ratusza. Tu od ostatnich wyborów do sejmu
nikt nie zaglądał. Drugi przy tzw. Zielonym
Moście od ulicy Mickiewicza. Starość
odchyliła go od pionu. Trzeci stoi tuż przy
Centrum Handlowym na Osiedlu
Słonecznym.
Estetyka ? - Komentarz pozostawmy
czytelnikom.

Tekst i zdjęcia W. Zenderowski
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Historia
Tajemniczy kamień pod Lamkówkiem
A to ciekawe...

Z historii wiemy, że przed wiekami,
pierwszymi plemionami zamieszkującymi
obecne tereny, w tym Ziemię Barczewską, były
m.in. pogańskie plemiona pruskie. Wiemy
także, że historyczną Ziemię Gunlauken, gdzie
obecnie leży Lamówko, pokrywała olbrzymia
puszcza leśna, z której pozyskiwano surowiec
do budowy domów. W monografii Lamkowa,
które lokowano 13 kwietnia 1363 roku, a wiele
lat później Lamkówka, nie ma słowa o tym, że
tereny zamieszkiwały plemiona Pruskie, które
prawdopodobnie musiały już wcześniej opuścić
komornictwo wartemborskie.
Kiedy lasy stały się własnością biskupa
warmińskiego, w kolejnych wiekach nastała
planowa gospodarka leśna. Zręby były
systematycznie zalesiane, powstały leśne dukty,
przez lasy biegły szlaki handlowe. Czy to
możliwe, by w tym czasie nikt z leśnych ludzi
nie zauważył dziwnych znaków, wyrytych
głęboko w kamieniu leżącym przy jednym z
leśnych duktów? Opisane znalezisko znajduje
się w iglastym lesie, na terenie nierównym,
miejscami trudno dostępnym tuż przy dukcie,
dzisiaj zapomnianym i ledwo widocznym spod
leśnego poszycia. Rosnące krzaki, nie tyle
utrudniają dostęp, ale skrywają tajemnicę
kamienia.
Plan był prosty. Odkopać, a tym samym
odsłonić jak największą powierzchnię
kamienia. Oczyścić i odszukać niewidoczne
hieroglify. Dojazd nie stwarzał większych
trudności. Krętymi, leśnymi dróżkami, potem
nieuczęszczanymi, przecinającymi leśne
oddziały, terenowym wozem dotarliśmy w
kwadrans. Kamień wystający spod grubej
warstwy ściółki leśnej, na pozór wyglądał jak
zwykły polodowcowy, podobny do innych. Przy
bliższych oględzinach uwagę zwrócił znak
umieszczony na jego wierzchołku. Po
oczyszczeniu odsłonięta została prawdziwa
tajemnica. Kamień wyróżniały znaki, wyryte na
głębokość miejscami jednego centymetra. W
rzeczywistości postępująca przez wieki erozja w
części spłyciła wyżłobienia, ale to, co pozostało,
pozwoliło na tzw. „odczytanie”. Kamienie z
podobnymi wyżłobieniami trudno było znaleźć
w pobliżu. Ten znajduje się z dala od domostw,
ukryty głęboko w lesie, nie jest żadnym znakiem
geodezyjnym lub odniesieniem na mapach
leśnych czy wojskowych. Nie udało się jego
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odnaleźć ani na
przedwojennych,
niemieckich mapach,
ani na współczesnych.
Co więcej, znaki nie są
wytworem matki
n a t u r y. P o z o s t a j e
przypuszczać, że
znaki mogą stanowić
p i e r w s z e ś l a d y,
n a z w i j m y
piśmiennictwa,
dawnych plemion
Prusów, wówczas
zamieszkujących na
naszym terenie.
Wyryte w kamieniu
znaki, zwane hieroglifami, nasuwają
przypuszczenie o obecności plemion pruskich
na tych terenach. W tym miejscu przypomnieć
wypada, że pomimo nieznajomości pisma,
Prusowie przez setki lat swojej obecności,
zmuszeni potrzebami codziennego życia,
używali różnych znaków (hieroglifów) dla
potrzeb własnych, szczególnie w
komunikowaniu się z innymi plemionami lub
współbraćmi. Dowodem na to są, wprawdzie
nielicznie występujące na terenach plemion
Pruskich, znaki wyryte nie tylko na głazach czy
kamieniach, ale także ukazane w innej formie.
Kamień odnaleziony w lesie pod Lamkówkiem
jest tego namacalnym dowodem.
W literaturze naukowej można przeczytać, że
pozostawione tego rodzaju znaki (hieroglify) są
jak gdyby początkiem piśmiennictwa
pierwotnych ludów. Jeśli tak, to ile liczą sobie
lat? Czy aby hieroglify - znaki w kamieniu - nie
stanowią sensacji archeologicznej? Z
pobieżnych badań wynika, że wykonanie tego
rodzaju znaków było czynnością zamierzoną, a
ich znaczenie służyło informacji lub zawierało
przekaz. Powyższe twierdzenie jest rezultatem
wcześniejszych badań naukowców nad różnymi
znakami, umieszczonymi przez dawnych
Prusów, przeważnie na trwałym materiale,
odnalezionym na Warmii i Mazurach.
Niewątpliwie, kamień znaleziony podczas
eksploracji terenu jest tego unikatowym
dowodem. Zdjęcie kamienia, a szczególnie
wykonany szkic (zdjęcia nie pokazują tak
obrazowo) porównano z dostępną literaturą, w
tym przypadku z książką “Próby badań napisów
pruskich wykonanych nieznanymi znakami na
kamiennych głazach polodowcowych Mazur i
Warmii”, autorstwa Ryszarda Bitowta.
Wczytując się w literaturę, materiał
porównawczy potwierdza, że hieroglify - znaki
wyryte w kamieniu - są dziełem człowieka z
dawnych plemion Prusów i najstarszym tego
rodzaju dowodem, znajdującym się na terenie
gminy Barczewo. Po pierwszych oględzinach
stwierdzono, iż jedynie dwa hieroglify są
czytelne i udało się je skatalogować. Pierwszy
znaczy lub zawiera informację, że to miejsce
(czyli miejsce, na którym stoi kamień) jest
miejscem świętym i należy zabijać wrogów.
Można domniemywać, że znak umieszczony w
kamieniu jest informacją o znajdującym się w

tym miejscu cmentarzysku plemienia Prusów i
nie pozwala, aby to miejsce naruszali obcy.
Drugi hieroglif jest tzw. chrześcijańskim
znakiem pogan, pochodzącym z tego samego
okresu i nakazuje być przygotowanym do walki.
Jest to pewnego rodzaju ostrzeżenie, informacja
dla podróżujących tym szlakiem, o grożącym
niebezpieczeństwie oraz wiadomość, że z tej
strony można spodziewać się ataku wroga.
Wykonana fotografia pokazuje wyżłobione
hieroglify, a odręczny szkic ukazuje wyraźniej
ich wygląd.
Wojciech Zenderowski
Fotografia i szkic Wojciech Zenderowski.

Barczewskie Kalendarium

Marzec
1. III. 1588 - biskup Kromer odnowił
przywilej lokacyjny dla wsi Barczewko.
1. III. 1948 - w Ruszajnach
zlikwidowano jednoklasową szkołę
powszechną prowadzoną przez Józefę
Furmanową.
5. III. 2002 - ukazała się płyta
Magdaleny Adamek z utworami Feliksa
Nowowiejskiego.
10. III. 1948 - nad miastem przeszła
nadspodziewanie silna wichura.
11 - 18. III. 1951 - w kościele św.
Anny w Barczewie miała miejsce
pierwsza po wojnie Misja Święta, którą
prowadzili ojcowie redemptoryści.
11. III. 1953 - Wojewódzka Rada
Narodowa w Olsztynie wydała
zarządzenie usunięcia z parafii
barczewskiej ks. Maksymiliana
Tarnowskiego.
15. III. 1998 - w Łęgajnach
przeprowadzono plebiscyt, w którym
mieszkańcy wsi mieli się opowiedzieć
za likwidacją wysypiska.
18. III. 1848 - mieszkańcy
Wartemborka wyrazili entuzjazm na
zapowiedź przez króla pruskiego
liberalizacji polityki wewnętrznej.
25. III. 1938 - w Wartemborku , aby
umożliwić nauczycielom niemieckim
udział w powitaniu przybyłego do
Królewca kanclerza Rzeszy Hitlera
odwołano zajęcia szkolne.
26. III. 1848 - w Wartemborku miała
miejsce manifestacja poprzedzona
pochodem na znak sympatii
popierającej zryw narodowościowy w
Europie.
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Informacje
Informacja o zadaniach wykonanych przez jednostki
organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego w Barczewie między sesjami
w okresie od 12 lutego do 17 marca 2008 roku
Zakład Usług Komunalnych
- Transport odpadów; w wyżej
w y m i e n i o n y m o k r e s i e
przetransportowano: - 220 ton
zmieszanych odpadów; - 216 m³
nieczystości płynnych; - 0,99 tony
plastiku; - 6,12 tony plastiku; -2,80 ton
papieru. Zawarto także 11 umów na
transport odpadów.
- Zarządzanie cmentarzami
komunalnymi - Wykonano 11 pochówków
na cmentarzu Komunalnym w Barczewie,
w tym jeden z własnym zespołem
pogrzebowym.
- Oczyszczanie miasta i utrzymanie
zieleni - trwały prace związane z
transportem zmiotek na głównych ciągach
komunikacyjnych na terenie miasta oraz
porządkowanie terenów zielonych.
- Prace zlecone - w związku z
przyjęciem oferty na usługi transportowe
przez gminę Barczewo,
przetransportowano 260 ton kruszywa na
potrzeby remontowe dróg gminnych do
następujących miejscowości:
Niedźwiedź, Wipsowo, Wójtowo, Tęguty,
Tumiany. Wykonano także remont 1740m²
drogi gminnej w Nikielkowie.
Zakład Energetyki Cieplnej
Sezon grzewczy przebiega prawidłowo
bez zakłóceń i awarii. Wszystkie
urządzenia kotłowni nie wymagały
jakichkolwiek napraw.
- 1 lutego 2008 r. Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. przejął obsługę
kotłowni Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Kościuszki 59-61;
- zakończono prace budowlane
modernizowanej kotłowni przy ul. Armii
Krajowej 1 oraz nowobudowanych
kotłowni Grottgera 3 i Wojska Polskiego
15.
ZEC Spółka z o.o. zakończył miesiąc
styczeń 2008 r. zyskiem 11525.91 zł.
ZBK
Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie w okresie między sesjami
przeprowadził następujące remonty:
- Barczewko 41 - remont instalacji
sanitarnej 10.500,00 zł; - Kościuszki 18wykonanie przewodu spalinowego,
wymiana drzwi wejściowych 10.664,40
zł; - Bartołty Wielkie - przebudowa
instalacji kanalizacyjnej 1.284,00 zł; Kopernika 3 - przemurowanie kominów i
tynk muru ogniowego 3.075,62 zł; Kopernika 5 - przemurowanie kominów i

tynk muru ogniowego, remont dachu
18.347,92 zł; - Mazurska 2 - docieplenie
budynku, przemurowanie kominów
44.134,31 zł. Łączna wartość inwestycji
wyniosła 88.006,25 zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Barczewie
Współpracowano: - ze szkołami miasta i
gminy w celu przyznania pomocy w formie
dożywiania dzieci w szkołach; - z
ośrodkami pomocy społecznej w sprawie
przeprowadzania wywiadów
alimentacyjnych oraz w sprawie zwrotów
kosztów za udzielone świadczenia z
pomocy społecznej (refundacje zasiłków);
- z kuratorami społecznymi i zawodowymi
w sprawie rodzin objętych dozorem lub
nadzorem kuratorskim (sporządzanie
opinii o rodzinie); - z pracownikami
domów dziecka, w których umieszczone są
dzieci z terenu naszej gminy - wymiana
informacji o rodzinach, pomoc podczas
urlopowania dzieci w domu rodzinnym; - z
funkcjonariuszami Komisariatu Policji
oraz pracownikami Przychodni Rejonowej
w Barczewie - nadzór nad rodzinami, w
których występują patologie (wspólne
wizyty i interwencje w środowiskach); - z
PCPR w Olsztynie w celu objęcia
kompleksową pomocą rodzin zagrożonych
przemocą i alkoholizmem sporządzanie
kart rodzin; - z Gminną Komisją
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie sporządzanie na prośbę ww. Komisji kart
informacyjnych (u osób nadużywających
alkoholu) oraz kierowanie osób w celu
oceny sytuacji osoby, rodziny; - z
Powiatowym Zespołem d/s Orzekania o
Niepełnosprawności - kierowanie i
wydawanie wniosków celem ustalenia
stopnia niepełnosprawności (5 spraw); - z
Urzędem Miejskim w Barczewie - udział
w rozprawach sądowych dotyczących
wymeldowań z pobytu stałego osób
nieobecnych, które nie dopełniły
obowiązku wymeldowania się
ustanawianie przez sąd pracowników
socjalnych przedstawicielami ustawowymi
w sprawach o wymeldowanie.
Ponadto: - kierowano podopiecznych do
Klubu Integracji Społecznej w Barczewie
celem poszukiwania zatrudnienia, wzięcia
udziału w szkoleniach i kursach
zawodowych; - przeprowadzono 188
wywiadów środowiskowych w związku z
wnioskami osób i rodzin ubiegających się o
różne formy wsparcia oraz na wnioski

instytucji; - monitorowano sytuacje bytowe
i pomoc osobom bezdomnym
umieszczonym w Domu Odzyskanych dla
Życia "Markot" w Marwałdzie; - wydano 9
opinii o osobach niepełnosprawnych
korzystających z warsztatów
prowadzonych przez Fundację Polskich
Kawalerów Maltańskich "Pomoc
Maltańska" w Klebarku Wielkim w celu
dalszego uczestnictwa w zajęciach; wytypowano i zakwalifikowano 76 osób do
realizacji projektu "Kapitał Ludzki".
Klub Integracji Społecznej
W wyżej wymienionym okresie do
Klubu Integracji Społecznej w Barczewie
zgłosiły się 33 nowe osoby. W KIS-ie
prowadzone są zajęcia z osobami
bezrobotnymi. Spotkania w formie
wykładów, pogadanek oraz warsztatów
prowadzone są przez doradcę zawodowego
i pracownika KIS.
W ramach współpracy z Urzędem Pracy
Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie 1
kobieta została skierowana na staż do
Zakładu Energetyki Cieplnej w Barczewie,
a 6 osób zostało zakwalifikowanych na
szkolenie zawodowe, organizowane przez
ww. Urząd.
Osobom aktywnie współpracującym z
KIS w okresie sprawozdawczym
przekazano 39 ofert pracy, z czego 12 osób
podjęło zatrudnienie.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
GKRPA w Barczewie w ww. okresie
odbyła pięć spotkań.
Do Komisji wpłynęło 11 wniosków z
Komisariatu Policji w Barczewie o
skierowanie na leczenie odwykowe osób
nadużywających alkoholu. Postanowiono
zwrócić się do Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Barczewie o
przeprowadzenie wywiadów
środowiskowych, a następnie wezwać na
rozmowy motywujące do podjęcia
dobrowolnego leczenia.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barczewie
złożyła
do Sądu dwa wnioski o
skierowanie na przymusowe leczenie.
Gminna Komisja dofinansowała kwotą
500 zł organizację w szkołach spektakli
teatralnych o tematyce profilaktycznej.
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia
- 1 marca 2008 roku przeniesiona została
obsługa księgowo-finansowa z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach do
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w
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Barczewie;
- Zorganizowano dwa spotkania Rady
Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie, na których omówiono
sprawy związane z Miejską Przychodnią
Zdrowia;
- Przygotowano projekt Uchwały Rady
Miejskiej w Barczewie w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Barczewie;
- Zorganizowano dwa spotkania ze
związkami zawodowymi zrzeszającymi
nauczycieli, tj. MOZPO NSZZ
„Solidarność” w Olsztynie i ZNP Oddział
w Barczewie w sprawie ustalenia
Regulaminu określającego wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy, a także szczegółowe
warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia;
- Zorganizowano dwa spotkania z
dyrektorami szkół i przedszkoli na temat
szczegółowych warunków konkursów w
ramach Priorytetu IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach prac remontowych:
- rozpoczęto wykonanie zabezpieczenia
budynku nr 3 w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Wipsowie przed
katastrofą budowlaną;
- rozpoczęto wykonanie oceny
możliwości wykorzystania pomieszczeń
poddasza na potrzeby szkoły - zlecono
opracowanie opinii;
- rozpoczęto procedurę wyłaniania
członków komisji badania stanu
technicznego obiektów oświatowych;
- zamontowano bojler elektryczny w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łegajnach;
- wykonano oszacowanie kosztów
malowania pomieszczeń w Filialnej szkole
Podstawowej w Bartołtach Wielkich;
- zakończono naprawę c.o. w Szkole
Podstawowej w Barczewie;
- rozpoczęto procedurę oszacowania
kosztów oraz możliwości wykonania
instalacji ppoż. w Szkole Podstawowej w
Barczewie.
Wydziały Urzędu Miejskiego
Wydział Spraw Obywatelskich
W wyżej wymienionym okresie: -
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przyjęto 276 wniosków o wydanie dowodu
osobistego; - wydano 336 dowodów
osobistych; - przyjęto 110 zgłoszeń
zameldowania i wymeldowania (pobyt
stały i czasowy); - wydano 5 decyzji o
wymeldowaniu z pobytu stałego; wszczęto 10 postępowań o wymeldowanie
z pobytu stałego; - udzielono odpowiedzi
na 72 wnioski w sprawie udostępnienia
danych osobowych; - wykonano
miesięczne rozliczenie zużycia paliw w
jednostkach OSP; - wykonano
sprawozdania, zestawienia oraz plany
świadczeń osobistych i rzeczowych; aktualizowano Plan Akcji Kurierskiej; nałożono świadczenia rzeczowe na środki
transportowe dla jednostek wojskowych; prowadzono prace przygotowawcze do
poboru do służby wojskowej; aktualizowano Plan Reagowania
Kryzysowego
Wy d z i a ł G o s p o d a r k i
Nieruchomościami i Rolnictwa
Sprzedaż lokali mieszkalnych i
użytkowych na rzecz dotychczasowych
najemców: - sprzedano 5 lokali
mieszkalnych położonych na terenie gminy
Barczewo za łączną kwotę 21.861,10 zł; przygotowano do sprzedaży 11 lokali
mieszkalnych i 2 nieruchomości
zabudowane (Łapka 7 i Wipsowo 29); - do
sprzedaży przygotowywane są 4 lokale
mieszkalne i 1 nieruchomość zabudowana
(Wipsowo 122A).
Przygotowano do sprzedaży 9 działek i
nieruchomości oraz 3 lokale na terenie
Barczewa, 4 działki i 5 nieruchomości na
terenie gminy.
Dzierżawa nieruchomości: przygotowano 16 umów dzierżawnych
gruntów na terenie gminy Barczewo.
Podziały i rozgraniczenia
nieruchomości: - wydano 8 decyzji
zatwierdzających projekty podziału
nieruchomości; wszczęto 5 postępowań
podziałowych. Wszczęto 3 postępowania
rozgraniczeniowe nieruchomości, wydano
1 decyzję rozgraniczeniową. Nadano 4
numery porządkowe dla nieruchomości.
Opłaty adiacenckie i przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności - Przedmiotem analizy są
wszystkie inwestycje mające na celu
budowę urządzeń infrastruktury
technicznej realizowane z udziałem
środków gminnych w latach 2005-2007.
Czynności prowadzone są w celu ustalenia
przesłanek do naliczenia opłaty
adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego budową
urządzeń infrastruktury technicznej; -

wydano 4 decyzje w sprawie ustalenia
opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
nieruchomości na łączną kwotę: 75.220,80
zł, w tym 2 decyzje na łączną kwotę
22.319,40 zł rozłożono na 10 rat rocznych;
- wszczęto 10 postępowań w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności; - w toku
jest 5 postępowań dot. ustalenia opłaty
adiacenckiej z tytułu podziału na łączną
kwotę 294.954,60 zł.
Trwały zarząd i umowy użyczenia:
trwają prace w sprawie oddania w trwały
zarząd budynków szkolnych (wraz z
gruntem) na terenie wsi Wipsowo.
- Przygotowana została umowa
użyczenia dla Towarzystwa Przyjaciół
Mokin na nieruchomość oznaczoną
numerem geodezyjnym 130, położoną w
obrębie Mokiny (do korzystania wspólnie z
sołectwem Mokin).
Inwentaryzacja gminnego zasobu
nieruchomości: - sporządzone zostały bazy
danych budynków i lokali mieszkalnych
oraz użytkowych położonych na terenie
gminy Barczewo; - prowadzona jest
inwentaryzacja gminnego zasobu
nieruchomości mająca na celu stworzenie
kompletnej bazy danych zawierającej
informacje dotyczące nieruchomości oraz
podmiotów nimi zarządzających,
administrujących.
Straż Miejska
W okresie sprawozdawczym Straż
Miejska w Barczewie wykonała 25 patroli
zmotoryzowanych na ternie miasta i gminy
oraz 5 patroli pieszych.
W wyniku prowadzonych działań
profilaktyczno-prewencyjnych
wylegitymowano 25 osób. Ujawniono 27
wykroczeń. Stwierdzono 19 wykroczeń
sanitarno - porządkowych, 7 - brak nadzoru
nad psami ze strony właścicieli, 1
przypadek spożywania alkoholu w miejscu
publicznym.
Nałożono 9 mandatów karnych
kredytowych na sumę 1100 zł. Udzielono
18 pouczeń za wykroczenia sanitarno porządkowe. Po zgłoszeniach obywateli
interweniowano 21 razy.
Skontrolowano 35 posesji pod względem
sanitarno - porządkowym. Wystosowano 9
pism pokontrolnych do właścicieli
nieruchomości, co do których były
zastrzeżenia. Wspólnie z
funkcjonariuszami Policji zabezpieczono 3
uroczystości kościelne, w których
uczestniczyły dzieci ze szkoły
podstawowej i gimnazjum (rekolekcje).
Przeprowadzono kontrolę 8 obiektów,
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budynków komunalnych i miejsc
zagrożonych na terenie miasta i gminy.
Przeprowadzono 25 rozmów
profilaktycznych z właścicielami posesji,
co do których były zastrzeżenia. Udzielono
9 razy asysty pracownikom urzędu podczas
wykonywania czynności służbowych w
terenie.
N a z l e c e n i e Wo j e w ó d z k i e g o
Inspektoratu Ochrony Środowiska w
Olsztynie przeprowadzono 2 postępowania
wyjaśniające dotyczące składowania
obornika i odpadów eternitu. Dokonano
przeglądu ulic pod względem ich
oznakowania i stwierdzono brak 18
znaków, uwagi przekazano w formie
notatki do Wydziału GKiOŚ. Odłapano 2
bezpańskie psy i przekazano do Schroniska
Zwierząt w Olsztynie.
Wydział Budownictwa i Inwestycji
Komunalnych.
Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne: - wydano 3 postanowienia
opiniujących zgodność podziału
nieruchomości; - wydano 9 decyzji o
ustaleniu warunków zabudowy; - wydano 1
decyzję; - zawiadomiono o wszczęciu 23
postępowań w sprawie wydania warunków
zabudowy 4 w sprawie ustalenia inwestycji
celu publicznego; - wydano 91 wypisów i
wyrysów z miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
zaświadczeń; - zawiadomiono o wszczęciu
2 postępowań w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia.
Inwestycje i przetargi
- 18.02.2008 r.
odebrano sieć
wodociągową w Wójtowie o średnicy Ø 90
i długości 180,00 mb; - 25.02.2008 r.
odbyło się spotkanie w sprawie ustalenia
przyczyn i wyeliminowania nadmiaru
powietrza w sieci wodociągowej
Ramsowo- Niedźwiedź- KlimkowoTumiany; - 29.02.2008 r. - dokonano
odbioru końcowego sieci kanalizacyjnej,
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o
średnicy Ø 200 i długości 438,10 mb oraz o
średnicy Ø 63 i długości 159,50 mb na
działkach o nr ew. 10/7, 10/79, 250/5,
255/9, 10/62 położonych w Wójtowie; 6.03.2008 r.
dokonano przeglądu
gwarancyjnego sieci wodociągowej
wybudowanej przez Zakład Remontowo
Budowlany „BUDREM” w Barczewie: - z
miejscowości Barczewo do Barczewskiego
Dworu gm. Barczewo, sieci wodociągowej
wraz z przyłączami Stare Włóki - Próle Kołaki - Wipsowo gm. Barczewo etap I, o
średnicy Ø 160 i długości 66 mb oraz o
średnicy Ø 90 długości 27 mb; sieci

wodociągowej wraz z przyłączami Stare
Włóki - Próle - Kołaki - Wipsowo gm.
Barczewo; - 10.03.2008 r. przygotowano
warunki techniczne podłączenia
nieruchomości o nr geod. 245/33 obręb
Wójtowo, nieruchomości o nr geod. 245/32
obręb Wójtowo do zaprojektowanej sieci
wodociągowej i nieruchomości o nr geod.
167/14 obręb Wójtowo do zaprojektowanej
sieci wodociągowej;
- 11. 03. 2008 r. rozpoczęto odbiór sieci
kanalizacji sanitarnej w Barczewie ul.
Zatorze i ul. Wojska Polskiego,
wybudowanej przez Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych
Budownictwa
„PRIB”; - 13.03.2008 r. dokonano odbioru
wyremontowanego muru przy u.
Klasztornej 5 w Barczewie; - 20.02.2008 r.
przesłano do WFOŚiGW w Olsztynie
wniosek, o udzielenie gminie Barczewo
promesy zabezpieczenia kwoty pożyczki,
w wysokości 900 000 zł na realizację
„budowy sieci wodociągowej z Barczewa
do Wójtowa, z budową sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kaplityny”; 25.02.2008 r.
sporządzono projekt
porozumienia pomiędzy gminą Barczewo a
Zarządem Stowarzyszenia „Wspólne
Wójtowo” dotyczący wykonania przez
Zarząd dokumentacji projektowo
kosztorysowej budowy ulic (o nawierzchni
utwardzonej) w Wójtowie i finansowaniu
ich budowy przez gminę; -25.02.2008 r.
sporządzono i przekazano Prezesowi
Urzędu Zamówień Publicznych „Roczne
sprawozdanie o udzielonych
zamówieniach publicznych w roku 2007”
przez gminę Barczewo; - 6.03.2008 r. w
postępowaniu, o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie usługi „wyceny
nieruchomości położonych na terenie
Gminy Barczewo” do realizacji
zamówienia wybrana została oferta, którą
złożyła firma „RIW Nieruchomości” Sp. z
o.o. 10 546 Olsztyn ul. Kajki 7/6, za cenę
brutto: 67 746,00 zł; - 6.03.2008 r.
skierowano 4 zapytania ofertowe oraz
opublikowano na stronie internetowej
urzędu, ogłoszenie dotyczące możliwości
składania ofert na poniżej opisany
przedmiot zamówienia: „budowa
odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Zatorze, w Barczewie”.
Termin składania ofert upłynął 17.03.2008
r.; - 7.03.2008 r. wszczęto procedurę
udzielenia zamówienia publicznego na
wykonanie „odbudowy z rozbudową
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego
w miejscowości Jedzbark, gm. Barczewo,
położonego na działce numer ewidencyjny
458/1 zadanie 2”. Termin składania ofert

upływa dnia 28.03.2008 r.;
Wydział Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska
Prace interwencyjne - wykonano
postępowanie warunkujące zatrudnienie w
spółkach gminnych 5 osób ukaranych
przez Sąd Grodzki do wykonywania
nieodpłatnej pracy na rzecz gminy.
Ochrona środowiska: - wydano 12
decyzji na usunięcie drzew; - wydano 2
zezwolenia na wycinkę drzew; przekazano 1 wniosek o wydanie
zezwolenia ma wycinkę drzew wg
właściwości do Starostwa Powiatowego; wydano 3 postanowienia o wznowieniu
postępowania w sprawie wycinki drzew; zlecono wykonanie zdeponowanej masy
drewna tartacznego elementów
konstrukcyjnych kładki na rzece Kiermas
przy ul. Targowej w Barczewie oraz
elementów ławek dla sołectwa Szynowo; wydano zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników nieczystości płynnych; - na
bieżąco załatwiane są sprawy związane z
wiosennymi podtopieniami ulic w
miejscowościach Wójtowo, Nikielkowo,
terenów osiedla domków jednorodzinnych
w Barczewie - tzw. doraźne interwencje.
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza
Barczewa Nr 21/07 z dnia 21 listopada
2007 roku przeprowadzono procedury,
zawarto umowy i wykonano: - cięcie gałęzi
drzew na Osiedlu Słonecznym i
zlikwidowano wiatrołomy przy ul.
Nowowiejskiego w Barczewie (ZUK Sp. z
o.o.); - opracowano studium - projekt
odwodnienia działki gminnej nr 210/4,
Obr. 3 Barczewo (teren przy stawie
więziennym w Barczewie); - zawarto
umowę na sporządzanie uproszczonego
planu lasu komunalnego w miejscowości
Zalesie, gm. Barczewo, wraz z instrukcją
postępowania związaną z eksploatacją
lasu; - zakupiono znaki drogowe do
zastosowania na terenie gminy Barczewo.
Zostały wszczęte postępowania w
następujących sprawach: - wykonania
projektu odwodnienia działek nr 260,
261/2, 261/3, Obr. 3 Barczewo - cmentarz
komunalny przy ul. Kościuszki w
Barczewie; - wykonania koncepcji
(rewitalizacji) zagospodarowania terenów
zielonych w Barczewie - tereny: wyspa
przy stawie więziennym (dz. Nr 7/3, Obr. 3
Barczewo), skwer przy Ratuszu (dz. Nr 18,
Obr. 3 Barczewo), park przy ul. Armii
Krajowej (dz. Nr 101/4, Obr. 1 Barczewo);
- odwodnienia ul. Modrzewiowej w
Wójtowie i ul. Norwida w Barczewie; -
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Informacje
Informacja o zadaniach wykonanych przez jednostki
organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego w Barczewie między sesjami
w okresie od 12 lutego do 17 marca 2008 roku
zakupu 100 ton kamienia łamanego, który
zostanie wykorzystany do napraw dróg
gruntowych na terenie gminy Barczewo.
Dodatki mieszkaniowe: - łącznie
przyjęto 62 wnioski o przyznanie dodatku
mieszkaniowego; - wydano 54 decyzje
przyznające dodatek oraz 8 decyzji
odmownych.
Gospodarka mieszkaniowa: - wydano 2
skierowania do zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego - 1 na lokal

mieszkalny, 1 na lokal socjalny;
- przeprowadzono 2 postępowania w
sprawie rozwiązania umowy najmu na
wniosek najemcy i zawarcie nowej umowy
z osobą wspólnie z nim zamieszkującą.
Na posiedzeniu Komisji do spraw
Mieszkaniowych analizowano wnioski
osób, które wyraziły chęć adaptacji lokali
w Lamkowie i Ramsówku.
Ulice, place, mosty: - wydano 12
uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych w

drogach i ulicach gminnych; - wydano 21
postanowień do warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu; - dokonano 14
wizji lokalnych; - wydano 22 decyzje na
zajęcie pasa drogowego na kwotę 6 272,60
zł.
Opracowanie M. Łukowska

Protest Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
Opłaty za składowanie odpadów
Podczas Zgromadzenia Związku Gmin
Warmińsko-Mazurskich, które odbyło się 3
października 2007 r., członkowie Związku
wyrazili protest w sprawie opłat za
składowanie niesegregowanych odpadów
komunalnych. W dniu 23 października 2007 r.
protest został przesłany do Ministerstwa
Środowiska. Dnia 4 marca 2008 r. dyrektor
Departamentu Gospodarki Odpadami w
Ministerstwie Środowiska pani Beata
Kłopotek, udzieliła odpowiedzi na protest.
Treść odpowiedzi zamieszczamy poniżej.
„Odpowiadając na pismo, znak: L.dz.
ZGWM-070/4/07, w sprawie stawek opłat za
korzystanie ze środowiska niesegregowanych
odpadów komunalnych, Departament
Gospodarki Odpadami przedstawia poniższe
wyjaśnienia przepraszając jednocześnie za tak
późne udzielenie odpowiedzi.
Od dnia 1 stycznia 2008 r. zaczęły
obowiązywać nowe stawki opłat za
umieszczanie odpadów na składowiskach
odpadów, które zostały wprowadzone
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6
czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
(Dz. U. Nr 106, poz. 723). Należy podkreślić,
że opłaty dotyczą wyłącznie składowania na
składowiskach odpadów. Jeżeli odpady
zostaną poddane recyklingowi, to ww. opłat
nie stosuje się. Przedmiotowe rozporządzenie
jest kluczowym i niezwykle ważnym
instrumentem w kształtowaniu polityki
gospodarki odpadami w Polsce i stanowi w
chwili obecnej narzędzie - stosowane także w
innych państwach Unii Europejskiej - dla
wypełnienia celów nałożonych prawem
wspólnotowym.
Polska ma bowiem obowiązek wprowadzić
do roku 2010 takie rozwiązania w zakresie
gospodarowania odpadami, aby tylko 75%
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji było składowych na
składowiskach odpadów. Do 2013 r. ta ilość
odpadów musi być zmniejszona do 50% a do
roku 2020 do 35% (w odniesieniu do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 r.) Z
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powyższych danych wynika, iż Polska powinna
ograniczyć w 2010 r. ilości składowanych
odpadów ulegających biodegradacji do
poziomu nie więcej niż 3,2 mln Mg, przy
zakładanym poziomie wytwarzania tych
odpadów w ilości ok. 5,5 mln Mg, natomiast w
2013 nie więcej niż 2,2 mln Mg.
Jednocześnie, termin wejścia w życie
przedmiotowego rozporządzenia przyjęto z
ponad półrocznym vacatio legis, aby umożliwić
podmiotom dostosowanie się do nowych
wymagań oraz aby uczestnicy rynku mogli
zaplanować przedsięwzięcia, jak również
dokonywać zmian w sposobie prowadzenia
działalności.
Należy zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 10 lat
powstała zaledwie jedna instalacja w skali kraju
w zakresie odzysku energii z termicznego
przekształcania odpadów, która do tej pory była
nierentowna. Niepokojący jest zatem brak
podjęcia działań przez samorząd w zakresie
inwestycyjnym w kluczowe dla prowadzenia
polityki gospodarki odpadami instalacje i
urządzenia o zasięgu ponadlokalnym.
Podwyższone stawki opłaty za składowanie
odpadów mają za zadanie m.in. spowodować
podwyższenie kosztów zarządzania
składowiskami odpadów, czyli wpłynąć
ujemnie na ekonomikę przedsiębiorców
posiadających składowiska.
Podwyżka stawki za umieszczenie odpadów
na składowisku nie musi mieć wpływu na
podniesienie stawek za odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rada gminy ma obowiązek określić górne
stawki opłat ponoszonych przez mieszkańców
za odbieranie odpadów komunalnych, przy
czym może różnicować te stawki opłat i przyjąć
niższe stawki za odbieranie odpadów
gromadzonych selektywnie, a wyższe stawki za
odbieranie odpadów zmieszanych. Należy przy
tym zauważyć, że wzrost opłaty za składowanie
1 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 o około 60 zł
oznacza, że wzrost opłat za odbieranie odpadów
dla jednego mieszkańca z ww. tytułu wynosiłby
rocznie średnio 18 zł a miesięcznie 1,5 zł (co
stanowi 0,13% średniego dochodu obywateli w

Polsce) przy założeniu, że mieszkaniec kraju
rocznie wytwarza około 300 kg odpadów
komunalnych i że wszystkie te odpady w
dalszym ciągu w całości są wywożone na
składowiska odpadów.
Odnosząc się do kwestii obawy przed
wywożeniem odpadów na „dzikie wysypiska”
odpadów należy podkreślić, że gmina nie
powinna dopuścić do takiej sytuacji, gdyż
oprócz instrumentów sanacyjnych, jakimi są
przepisy zawarte m.in. w:
ustawie z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109,
poz. 756) (art. 162),
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150) (art. 293)
ma możliwość zobowiązania
przedsiębiorcy do przestrzegania zasad
zawartych w regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy oraz
wymagań wynikających z gminnego planu
gospodarki odpadami (art. 4 ust. 2 pkt 2 i 5
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn.
zm.)
W związku z obawą przed trudnościami z
„wyegzekwowaniem należności za wywóz
odpadów”, należy zaznaczyć, że właściciele
nieruchomości pozbywają się wytworzonych
odpadów komunalnych na podstawie umowy
zawartej z podmiotem prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
(art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach). Wytwórcy odpadów
obowiązani są do udokumentowania
korzystania z usług poprzez okazanie umowy
oraz dowodów płacenia za takie usługi.”
Z poważaniem
Dyrektor
Departamentu Gospodarki Odpadami
Beata Kłopotek
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Sport
Piłka wpadała do warszawskiej bramki
Ogólnopolski Wiosenny Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet
W dniach 1-2.03.2008 r. w hali
warszawskiego DOSiR-u odbył się
VII Ogólnopolski Wiosenny Turniej
Halowej Piłki Nożnej Kobiet pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy
Praga-Północ m.st. Warszawy. W
turnieju młode piłkarki z Barczewa
wystartowały w kategorii
młodziczek (rocznik 1995 i
młodsze), do której zgłosiło się w 7
drużyn. Zespoły zostały podzielone
na 2 grupy eliminacyjne, w których
rozgrywano mecze systemem
„każdy z każdym”.
W pierwszym meczu grupowym
dziewczęta z Barczewa nie dały
szans drużynie z SPS SPRINTER fot. archiwum
Gościnnie wygrywając 7:0! Kolejny
mecz to ciężka przeprawa z
kto w tym dniu jest najlepszy, barczewianki
faworytem turnieju i wielokrotnym Mistrzem wygrały z UKS MAK Maków Mazowiecki
Polski drużyną MUKS PRAGA Warszawa. 4:0. Awans do półfinału w turnieju
Początek meczu nie był optymistyczny- ogólnopolskim już był dużym sukcesem, to
kontuzja Moniki Jasińskiej i strata 2 bramek. niezadowoliło jednak naszych młodziczek i
Dziewczęta jednak pokazały, że w piłce postarały się o kolejne niespodzianki. W
nożnej warto walczyć do ostatniego gwizdka. walce o finał spotkały się z UKS Radzyń
Mecz udało się zremisować 2:2, a dwie Podlaski i mimo że dwukrotnie traciły
bramki dające pewny awans do półfinału prowadzenie w meczu to zdołały wygrać 4:2.
strzeliła ... kontuzjowana na początku Finał z MUKS PRAGA Warszawa był okazją
Monika Jasińska, z czego drugą bramkę do rewanżu za mecz grupowy i wyrównania
strzeliła w ostatnich sekundach spotkania. porachunków za przegraną 1:4 w półfinale
Wynik trzeciego meczu eliminacyjnego był Mistrzostw Polski 11-latek w Grodzisku
bez znaczenia dla obu drużyn, ale żeby wyjść Mazowieckim w sierpniu 2006 r. Strata
z grupy z pierwszego miejsca należało to bramki w pierwszej minucie nie zrobiła
spotkanie wygrać. Żeby nie było wątpliwości wrażenia na naszych zawodniczkach. Później

piłka wpadała już tylko do
warszawskiej bramki. Wynik 4:1 dla
Barczewa skutecznie wybił z głowy
warszawiankom grę w piłkę. Dla
potwierdzenia formy strzeleckiej
tego dnia wywalczyliśmy również
nagrodę indywidualną. „Królem
strzelców” turnieju została Magda
Szaj strzelając przeciwniczkom 13
bramek.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.LUKS „SURMA” Barczewo
2.MUKS „PRAGA” Warszawa
3.UKS Radzyń Podlaski
4.UKS „ZRYW” Potworów
5.SPS „SPRINTER” Gościno
6.UKS „PERŁY” Olsztynek
7.UKS „MAK” Maków
Mazowiecki
Zespół z Barczewa reprezentowały:
Kasia „SHREK” Senkbeil, Justyna
„JUDA” Kuzia, Edyta „EDEK” Sawoń, Ada
Czubkowska, Magda „MAZDA” Szaj,
Monika „JASIEK” Jasińska, Ewelina
„KOZA” Kozłowska, Ewelina Caruk, Marta
Chmielewska, Roksana Bałabon. Trenerem
klubowym jest Piotr Ferenz, kierownik
drużyny: Daniel Szkutnik.
Dziewczęta są uczennicami Szkoły
Podstawowej nr1 w Barczewie i
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Kronowie, a na co dzień trenują w LUKS
„SURMA” przy SP nr 1 w Barczewie.
Piotr Ferenz

Turniej Mieszkańców Wsi w piłce nożnej roztrzygnięty
Bezinteresowna pomoc barczewskiego gimnazjum
W dniu 09.03.2008 r. w hali przy
Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie został rozegrany eliminacyjny
turniej w ramach Wojewódzkiego Halowego
Turnieju Mieszkańców Wsi w piłce nożnej
LZS. W imprezie udział wzięły
reprezentacje: Gmina Jeziorany - Jeziorany,
Gmina Purda - Klewki, Gmina Dywity Słupy, Gmina Dźwierzuty - Rumy i Nowe
Kiejkuty, Gmina Kiwity - Kiwity I i II oraz
gospodarz Gmina Barczewo - Łęgajny.
Mecze były rozgrywane w II grupach (A i
B) systemem każdy z każdym, następnie
drużyny, które zajęły w swych grupach I i II
miejsce, grały na krzyż z drużynami drugiej
grupy, które także zajęły I i II miejsce. W
pierwszym meczu półfinałowym spotkali
się zwycięzca A reprezentant Gminy Dywity
Słupy z drużyną, która zajęła II miejsce w
grupie B reprezentant Gminy Jeziorany
zespół z Jezioran, wynik spotkania 8:5 dla
zespołu z Słup, w drugim meczu spotkały się
drużyny reprezentujące Gminę Barczewo Łęgajny i Gminę Dźwierzuty - Rumy,
wynik spotkania 4:3 dla zespołu z Łęgajn. Do

finału awansowały zespoły ze Słup i Łęgajn,
a mecz o III miejsce miały rozegrać
pomiędzy sobą drużyny Jezioran i Rum. W
meczu o I miejsce padł wynik 7:5 dla drużyny
Słup, natomiast mecz o III miejsce nie odbył
się - drużyna z Rum odjechała z miejsca
rozgrywek (w czasie rozgrywania meczu
finałowego), nie informując o swym
zamiarze nikogo, a przede wszystkim
organizatorów i nie przystąpiła do meczu o
III miejsce, wynik meczu 3;0 vo dla drużyny
z Jezioran.
Przed rozpoczęciem
meczu finałowego okazało się że drużyna ze
Słup jest nieuprawniona do brania udziału w
turnieju (występujący zawodnicy biorą
udział w rozgrywkach „A” klasy).
Organizatorzy podjęli decyzję, że drużyna
Słup rozegra mecz z drużyną z Łęgajn i bez
względu na wynik meczu zwycięzcą turnieju
będzie drużyna Łęgajn, a drugie miejsce
(uprawniające do dalszych gier
eliminacyjnych) zajmie zwycięzca meczu
Jeziorany - Rumy .
Końcowa tabela turnieju: 1. Łęgajny-

Gmina Barczewo, 2. Jeziorany - Gmina
Jeziorany, 3. Rumy - Gmina Dźwierzuty. Do
dalszych gier awansowały drużyny z Łęgajn
- I miejsce w turnieju i Jezioran - II miejsce w
turnieju.
Na turnieju był obecny Przewodniczący
Rady Sportu przy Starostwie Powiatowym w
Olsztynie, pan Ryszard Żyźniewski.
Sędziami turnieju byli: Marek Szter, Andrzej
Sikorski, Sylwester Wyłupski, Zbigniew
Moszczuk. Opiekę medyczną sprawowała
pani Marzena Siemiątkowska.
Organizatorzy pragną gorąco i serdecznie
podziękować: dyrekcji, pracownikom i
uczniom Gimnazjum w Barczewie za
bezinteresowną pomoc przy organizacji i w
trakcie trwania turnieju.
Organizatorami turnieju byli Urząd
Miejski w Barczewie i Klub Sportowy
Łęgajny.
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Marek Szter i Andrzej Sikorski
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Sport
Sport w Gminie Barczewo
LUKK ,,Krokus - TSB Barczewo”
Przygotowania do sezonu 2007 kolarze
rozpoczęli w grudniu 2006 roku. W okresie od
grudnia do lutego prowadzone były zajęcia
treningowe tzw. przygotowania ogólnego.
Odbywały się one dwa razy w tygodniu, we
wtorki i czwartki na siłowni w Zakładzie
Poprawczym w Barczewie, co było możliwe
dzięki przychylności tamtejszej dyrekcji.
W czwartki po zajęciach na siłowni
zawodnicy brali udział w ćwiczeniach
ogólnorozwojowych i grach zespołowych na
sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr
1 w Barczewie. W środy, soboty i niedziele
zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu.
Były to zabawy biegowe oraz jazda na
rowerze w terenie i na szosie, w zależności od
warunków pogodowych. W piątki natomiast
zawodnicy trenowali indywidualnie na
basenie.
Kolarze w styczniu i marcu brali udział w
trwających po dwa tygodnie zgrupowaniach
kadry województwa w Ełku i Sobótce
(Katarzyna Berg, Paweł Skrzeszewski, Piotr
Skrzeszewski).
Po okresie przygotowania ogólnego kolarze
naszego klubu w okresie od marca do kwietnia
pracowali nad wytrzymałością i siłą
specjalną. Zajęcia specjalistyczne na
rowerach odbywały się 5 razy w tygodniu, na
szosie, a także w formie wyścigów MTB.
Trwały one od 2 do 5 godzin dziennie,
zależnie od dnia, grupy wiekowej i stażu
treningowego zawodników.
W kwietniu rozpoczęliśmy sezon startowy,
który trwał do końca października. W tym
czasie zawodnicy wystartowali w sumie w
114 wyścigach w różnych kategoriach
wiekowych. Były to imprezy
międzynarodowe, ogólnopolskie i
wojewódzkie.
W okresie od maja do października zajęcia
treningowe prowadziliśmy pięć razy w
tygodniu lub trzy, gdy kolarze brali udział w
wyścigu w sobotę lub niedzielę.
W maju zorganizowaliśmy wyścig o
mistrzostwo szkoły w Lamkowie, gdzie
startowali tamtejsi uczniowie. Chętni
uczestnicy tego wyścigu brali później udział
w treningach oraz zawodach na terenie
województwa.
W sierpniu 2007 roku zorganizowaliśmy
etapowy Wyścig o Puchar Warmii, w którym
uczestniczyło 120 zawodników z 20 klubów.
Były to jednocześnie Mistrzostwa
Makroregionu w kategorii młodzik.
Zawodnicy klubu a jednocześnie uczniowie
reprezentowali swoje szkoły w Mini Tour de
P o l o g n e w O l s z t y n i e . Wy s t a w i o n o
reprezentację Szkoły Podstawowej nr 1 w
Barczewie, Szkoły Podstawowej w
Lamkowie a także Gimnazjum w Barczewie.
Nasi reprezentanci spisali się bardzo dobrze
wygrywając cenne nagrody dla swoich szkół.
Wyniki poszczególnych zawodników
LUKK ,,Krokus - TSB Barczewo”
w sezonie 2007:
Natalia Cygan - żaczka: - I miejsce
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drużynowo w klasyfikacji szkół
podstawowych w Mini Tour de Pologne, - I
miejsce w wyścigu MTB - Ruciane Nida, - I
miejsce w wyścigu MTB w Mrągowie.
Piotr Skrzeszewski - młodzik: - I miejsce
indywidualnie w Mini Tour de Pologne, - II
miejsce w wyścigu szosowym w Giżycku, IV miejsce w wyścigu MTB w Bartoszycach, V miejsce w kryterium ulicznym w Biskupcu i
Giżycku, - V miejsce w wyścigu szosowym w
Miłkach, - VI miejsce w wyścigu szosowym w
Kozłowie, - VII miejsce w Mistrzostwach
Makroregionu w Barczewie, - XI miejsce w
Mistrzostwach Makroregionu w jeździe na
czas w Barczewie.
Piotr Wiszniewski - młodzik: - I miejsce
drużynowo w Mini Tour de Pologne, - I
miejsce w wyścigu MTB Ruciane Nida, - IX
miejsce w wyścigu MTB w Mrągowie.
Krystian Steć - młodzik: - II miejsce w
wyścigu MTB Ruciane Nida, - II miejsce w
kryterium w Morągu.
Dawid Kostrzewa - młodzik: - I miejsce
drużynowo w Mini Tour de Pologne.
Krystian Kowalski młodzik: - I miejsce
drużynowo w Mini Tour de Pologne.
Paweł Skrzeszewski - junior młodszy: - III
miejsce drużynowo w klasyfikacji gimnazjów
w Tour de Pologne, - I miejsce w wyścigu
MTB w Giżycku, - II miejsce w wyścigu
szosowym w Pieckach, - III miejsce w
kryterium w Mławie, - III miejsce w jeździe na
czas w Barczewie, - IV miejsce w wyścigu
MTB w Bartoszycach.
Mateusz Tabaka - junior młodszy: - III
miejsce drużynowo w klasyfikacji gimnazjów
w Tour de Pologne, - I miejsce indywidualnie
w klasyfikacji uczniów gimnazjum w Tour de
Pologne, - II miejsce w kryterium w Mławie,
- III miejsce w wyścigach MTB w Giżycku,
Bartoszycach i Mrągowie, - VII miejsce w
wyścigach szosowych w Lutrach, Sokółce,
Giżycku i Wydminach.
Joachim Kowalski - junior: - I miejsce w
kryterium w Mławie, - III miejsce w wyścigu
MTB Ruciane Nida, - V miejsce w wyścigu
MTB w Mrągowie, - VI miejsce w jeździe na
czas w Barczewie.
Katarzyna Berg - juniorka: - II miejsce w
wyścigach w Miłkach, Giżycku, Wydminach,
Kozłowie i Kętrzynie, - III miejsce w jeździe
na czas ze startu wspólnego w Barczewie, - XI
miejsce Puchar Polski w Darłowie, - XIV
miejsce w Mistrzostwach Polski ze startu
wspólnego w Żerkowie, - XVI miejsce w
Górskich Szosowych Mistrzostwach Polski w
Wysowie, - XVIII miejsce w Mistrzostwach
Polski w jeździe na czas w Żerkowie.
Marcin Jasiński
- senior: Międzynarodowy Wyścig Etapowy PolskaUkraina: I etap - XIV miejsce, II etap - VIII
miejsce, V etap - III miejsce, klasyfikacja
ogólna - V miejsce, - II miejsce w jeździe na
czas w Barczewie, - IV miejsce w kryterium w
Morągu, - VIII miejsce w wyścigu szosowym
w Kozłowie, - XXII miejsce w jeździe na czas
w Mistrzostwach Polski w Kielcach.
Prezes Andrzej Plewa

Gminny Klub Sportowy
Barczewo

„PISA”

„Rozwój Sportowy dzieci i młodzieży
szkolnej na terenie miasta oraz organizowanie
imprez sportowo rekreacyjnych
promujących Gminę” w zadaniu
uczestniczyło około 120 zawodników, w 6
grupach wiekowych: senior, junior, junior
młodszy, młodzik, trampkarz, żak. W okresie
sprawozdawczym, trenerzy i instruktorzy
sportu przeprowadzili regularne zajęcia
treningowe w ww. grupach wiekowych, 4
razy w tygodniu. Organizowano mecze
towarzyskie, rozgrywki ligowe i pucharowe
oraz turnieje okolicznościowe. Drużyna
seniorów, licząc wszystkie rozgrywki,
rozegrała około 40 meczy. Osiągnęła
zamierzone cele, zarówno pod względem
sportowym jak i promocji gminy Barczewo.
Rozgrywkom towarzyszyło duże
zainteresowanie mieszkańców miasta. W
pozostałych, młodzieżowych grupach
wiekowych, cele również zostały
zrealizowane w całości. Wszystkie grupy
młodzieżowe rozegrały około 100 meczy.
W organizacji zawodów piłkarskich
uczestniczyło około 10 działaczy sportowych,
którzy wykonywali swoje zadania społecznie.
Podczas obchodów „Dni Barczewa”, GKS
„Pisa” pomagał przy organizacji meczu
widowiskowo-towarzyskiego, który został
rozegrany pomiędzy drużyną kobiet i
mężczyzn z terenu miasta i gminy Barczewo.
Mecz przyniósł wiele radości, zarówno dla
grających zawodników, jak i zgromadzonej
publiczności.

Prezes GKS „Pisa” Janusz Sturlis
Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy „SURMA”
Sekcja piłki nożnej chłopców: - V miejsce Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
„Sadida Szczytno Cup”; - III miejsce - VII
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
SM „Jaroty” w Olsztynie; - III i IV miejsce Powiatowy Turniej o Puchar Przewodniczącej
LZS w Raszągu; - Ogólnopolski Turniej Piłki
Nożnej o im. M. Wielgusa - awans do finału
Województwa Warmińsko- Mazurskiego; VII miejsce - Międzynarodowy Turniej Piłki
Nożnej w Gryfinie, - I miejsce Organizacja i
uczestnictwo w I Halowym Turnieju Piłki
Nożnej „Barczewo Cup”; - I miejsce Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej w
Ciechanowie; - IX miejsce - Biskupiecka
Liga Halowej Piłki Nożnej Osoby powołane
do Kadry Województwa WarmińskoMazurskiego: Mateusz Wojniak, Sebastian
Piasta,
Adrian Kaczmarczyk, Sebastian
Kornatowski, Rafał Maciążek. Sekcja piłki
nożnej dziewcząt: - I miejsce - Wojewódzki
Turniej w Nowym Mieście Lubawskim
„Kogut Cup”; - V miejsce - Eliminacje
powiatowe Pucharu TP im. M. Wielgusa w
Reszlu; - II miejsce - Eliminacje powiatowe o

Sport
Puchar Tymbarka w Biesowie; - II miejsce Turniej o Puchar Przewodniczącej LZS w
Raszągu; - I miejsce - Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej „Gryfino SOCCER
CUP” w Gryfinie; - I miejsce - Mistrzostwa
Gminy Biskupiec - I miejsce - Wojewódzki
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej w
Olsztynku; - Rejonowy Turniej SZS w
Halowej Piłce Nożnej dziewcząt - rejon: I
runda w Stawigudzie - I miejsce, II runda w
Biskupcu - I miejsce, III runda w Barczewie - I
miejsce awans do finału wojewódzkiego; - I
miejsce - Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki
Nożnej w Warszawie.
Osoby powołane do kadry
Województwa Warmińsko - Mazurskiego w
kategorii młodziczek: Magda Szaj, Monika
Jasińska, Edyta Sawoń, Katarzyna Senkbeil,
Justyna Kuzia, Ada Czubkowska.
W Mistrzostwach Polski młodziczek U-13
o Puchar K. Górskiego kadra W-MZPN, po
rundzie jesiennej, zajmuje pierwsze miejsce w
grupie północno-wschodniej.
Trenerem sekcji piłki nożnej chłopców jest
Daniel Szkutnik, natomiast piłki nożnej
dziewcząt - Piotr Ferenz. Klub powstał
1.09.2006 r., przy SP nr 1 w Barczewie.
Prezesem jest Rafał Surmański.

Daniel Szkutnik
KP „TEMPO” Wipsowo
Drużyna piłkarska seniorów
Kwiecień - czerwiec 2007 uczestnictwo w
rozgrywkach kl. B, zakończonych awansem
do kl. A - rozegrano 8 spotkań.
Wyniki spotkań: LZS Knopin - Tempo 1:1;
Tempo - Burza Barczewko 7:2;
Niedźwiedź Ramsowo - Tempo Wipsowo
3:2; Tempo - KS Łęgajny 3:3
WKS Dąbrówka - Tempo 3:8; Tempo - KS
Różnowo 3:2; Orzeł Olsztyn - Tempo 0:3;
Tempo - Perkoz Łężany 9:0. Sierpień uczestnictwo, jako reprezentacja gminy
Barczewo, w mistrzostwach powiatu
olsztyńskiego:
- organizacja turnieju
eliminacyjnego, zakończonego wygraną z
gminą Dywity ( 1:1, rzuty karne) - udział w
finale zakończony zdobyciem czwartego
miejsca - Barczewo - Olsztynek 0:3,
Barczewo - Kolno 1:3.
Sierpień - listopad - uczestnictwo w
rozgrywkach kl. A - rozegrano 13 spotkań.
Wyniki: Tempo - Kormoran Zwierzewo 0:1;
KP Szczytno - Tempo 2:1; Tempo - Orzeł
Biesal 1:3; Tempo - Orzeł Czerwonka 0:2;
Fortuna
Dorotowo - Tempo 5:2; Tempo - WPZ
Lemany 2:3; Omulew Wielbark
Tempo 3:0; Tempo - Korona Klewki 4:0;
Stomilowcy Olsztyn - Tempo 2:3
Tempo MKS Jeziorany 3:4; KS
Wojciechy - Tempo 2:0; Tempo - Burza
Słupy 1:5; Strażak Gryźliny - Tempo 4:2
Drużyna juniorów
Wrzesień - październik - udział w
rozgrywkach klasy okręgowej - rozegrano 7
meczy. Wyniki: Salet Boże - Tempo 0:1;
Tempo - MKS Korsze 1:4; Cresowia Górowo
Ił. - Tempo 10:2; Tempo - DKS Dobre Miasto
0:5; Tempo - Mrągowia 1:3; Polonia L. Warm.
- Tempo 9:0; Tempo - Łyna Sępopol 3:0

Inne działania
Czerwiec - organizacja turnieju juniorów
„Tempo CUP” 2007 z udziałem sześciu
drużyn - ok. 60 zawodników. Czerwiec
organizacja festynu sportowego połączonego
z meczem „Tempo - Przyjaciele Tempa”
liczba widzów ok. 300 osób.
Liczba osób uczestniczących w zajęciach:
seniorzy ok. 20 osób, juniorzy ok. 20 osób.
Średnia liczba widzów na meczach
rozgrywanych w Wipsowie ok. 100 osób.
Zajęcia prowadzili: drużyna seniorów Marek
Waliszewski, drużyna juniorów
Jan
Klimowski.

M. Waliszewski
J. Klimowski
Klub Sportowy Niedźwiedź w
Ramsowie
Rok 2007 należy podzielić na dwie części
okres wiosenny, czyli końcówkę sezonu
2006/2007, oraz jesienny, czyli początek
sezonu 2007/2008.
W sezonie
2006/07 w pewnym momencie pojawiła się
szansa na zajęcie pierwszego miejsca
dającego awans do klasy A. Odnieśliśmy w
n i m 1 1 z w y c i ę s t w, 2 s p o t k a n i a
zremisowaliśmy i ponieśliśmy 3 porażki.
Dało nam to drugie miejsce na koniec
rozgrywek.
07.04 07 r. Niedźwiedź Ramsowo - Orzeł
Olsztyn 3 : 0; 15.04.07 r. Perkoz ŁężanyNiedźwiedź Ramsowo 1 : 4; 22.04.07 r.
Niedźwiedź Ramsowo - Tempo Wipsowo 3 :
2; 29.04.07 r. LZS Knopin - Niedźwiedź
Ramsowo 4 : 2
06.05.07 r. Niedźwiedź Ramsowo - Burza
Barczewko 4 : 1; 20.05.07 r. KS ŁęgajnyNiedźwiedź Ramsowo 1: 1; 27.05.07 r.
Niedźwiedź Ramsowo - WKS Dąbrówka
Wielka 4 : 5; 03.06.07 r. Jarys Różnowo Niedźwiedź Ramsowo 2 : 3.
Zawodnicy, którzy w sezonie 2006/07
reprezentowali nasze barwy w rozgrywkach:
Paweł Rozum, Tomasz Dołęga, Piotr Kaczor,
Krzysztof Witjes, Łukasz Schab, Karol
Derbin, Adrian Suliński, Jarosław Bielewicz,
Marcin Folgmann, Adam Gonska, Grzegorz
Rozum, Waldemar Rozum, Grzegorz Kucio,
Paweł Pszczółkowski, Tomasz Kaczor,
Mirosław Bojarski, Michał Preilowski, Piotr
Szymonajć, Rafał Cywoniuk, Jacek
Szymkiewicz, Paweł Asztemborski, Piotr
Sielawa, Marek Gołębiewski, Grzegorz
Rzadkowski, Bartłomiej Kandybowicz oraz
Rafał Hintz.
Do sezonu 2007/08 przystąpiły dwie nasze
drużyny - oprócz seniorów jest to drużyna
młodzików, występująca w klasie okręgowej,
która 14 czerwca rozegrała towarzyskie
spotkanie z drużyną MKS Jeziorany.
Spotkanie zakończyło się zwycięstwem
drużyny z Jezioran 4: 2. W rozgrywkach
ligowych zespół ten odniósł 2 zwycięstwa i
zanotował 9 porażek. Na usprawiedliwienie
można powiedzieć, iż większość drużyn gra
chłopcami z rocznika 93/94 u nas z braku
wystarczającej ilości dzieci grają również
młodsi, nawet, z 1997, ale nie wyniki są tu
najważniejsze.

Polonia Lidzbark Warmiński - Niedźwiedź
Ramsowo 10 : 0; Niedźwiedź RamsowoGranica Bezledy 3 : 0; MKS KorszeNiedźwiedź Ramsowo 20 : 1
Niedźwiedź Ramsowo - Tęcza Biskupiec 0 :
7; DKS Dobre Miasto - Niedźwiedź Ramsowo
15 : 0; LZS Świątki/Skolity - Niedźwiedź
Ramsowo 10 : 2; Niedźwiedź RamsowoOrlik Reszel 0 : 9; GLKS JonkowoNiedźwiedź Ramsowo 1: 3; Niedźwiedź
Ramsowo - Victoria Bartoszyce 0 : 7;
Mrągowia Mrągowo - Niedźwiedź Ramsowo
12 : 0; Niedźwiedź Ramsowo - Granica
Kętrzyn 1 : 4.
W drużynie grają: Michał Chodań, Kuba
Kaczor, Karol Dawidczyk, Marek Bączek,
Krystian Bąk, Dominik Chorążewicz, Kuba
Niski, Karol Rzadkowski, Artur Dołęga,
Bartek Parda, Marcin Gonska, Kamil Bąk,
Kamil Kaliszuk, Daniel Soliwodzki, Piotr
Figura, Michał Figura, Krzysztof Figura,
Dawid Parakiewicz, Robert Witjes oraz
Dawid Kęszczyk. Trenerem drużyny jest pan
Sławomir Żęgota.
W rundzie jesiennej drużyna seniorów
rozegrała 10 spotkań, odnosząc 6 zwycięstw,
1 remisując i poniosła 3 porażki, co na
półmetku rozgrywek daje nam 3 miejsce.
02.09.07 r. Niedźwiedź RamsowoKormoran Lutry 5 : 1; 09.09.07 r.
Jarys
Różowo - Niedźwiedź Ramsowo 1 : 4;
16.09.07 r. Niedźwiedź Ramsowo - Perkoz
Łężany 9 : 0; 23.09.07 r. Mazur ŚwiętajnoNiedźwiedź Ramsowo 1 : 0 .
30.09.07 r. Niedźwiedź Ramsowo - Mewa
Prejłowo Giławy 2 : 0; 07.10.07 r. Błękitni
Stary Olsztyn - Niedźwiedź Ramsowo 2 : 5;
14.10.07r. Niedźwiedź Ramsowo - Kormoran
Purda 2 : 3; 21.10.07 r. KS ŁęgajnyNiedźwiedź Ramsowo 2 : 1; 28.10.07 r.
Niedźwiedź Ramsowo - WKS Dąbrówka
Wielka 2 : 2; 04.11.07 r. Burza BarczewkoNiedźwiedź Ramsowo 0 : 12.
Ponadto rozegrano turniej o mistrzostwo
gminy z udziałem drużyn: Tempo Wipsowo,
KS Łęgajny, Burza Barczewko i Niedźwiedź
Ramsowo. Dla dzieci szkolnych
zorganizowano: 07.07.07 r. Turniej „dzikich
drużyn” o puchar Burmistrza 3 drużyny,
16.09.07 r. turniej dożynkowy 4 drużyny,
28.10.07 r. turniej „dzikich drużyn” 4
drużyny, 24.11.07 r. turniej halowy „trójek' 4
drużyny.
W okresie zimowym drużyna seniorów
uczestniczyła kolejny raz w rozgrywkach
Biskupieckiej Ligi Halowej Piłki Nożnej,
reprezentując nasz klub oraz gminę w I lidze
tych rozgrywek.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim
osobom, które służyły pomocą klubowi w
2007 roku, a w szczególności pani Janinie
Gołębiewskiej, panom Andrzejowi
Sulińskiemu, Mirosławowi Puczel,
Sławomirowi Żęgocie, Marianowi
Makowskiemu, Janowi Marcinowi
Malinowskiemu oraz Andrzejowi
Dzikowskiemu.
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Prezes Klubu Marek Gołębiewski
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Informacje
Wyniki konkursu na dotacje celowe na zadania
własne gminy realizowane w 2008 roku przez
podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.
Według załącznika nr 13 do uchwały Nr
XIX (142)07 z dnia 29 grudnia 2007 roku
konkurs na dotacje celowe realizowane w
2008 roku został ogłoszony 16 stycznia,
oferty można było składać do 22 lutego
2008 roku, w tym terminie wpłynęło 18
ofert na realizację zadań.
Podpisano 11 umów z organizacjami
pozarządowymi na realizację zadań.
Przyznano dotacje celowe na zadania
własne gminy realizowane w 2008 roku
przez organizacje pozarządowe
Zadanie z zakresu:
1.Organizacja Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego
Wpłynęła oferta Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich dotacja przyznana - 20 000,00 zł
Zadanie z zakresu:
2. Organizacja wystawy prezentującej
dorobek twórców ludowych i rzemiosła
artystycznego z terenu gminy Barczewo,
Wpłynęła oferta Stowarzyszenia
Społeczno Kulturalnego: „Pojezierze”dotacja przyznana - 2 000,00 zł
Zadanie z zakresu:

3. Wsparcie realizacji działań na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich w zakresie
kultury oraz tradycji i zwyczajów
ludowych.
Wpłynęły oferty :
Towarzystwa
Przyjaciół Mokin - dotacja przyznana 800,00 zł; Stowarzyszenia „Wspólne
Wójtowo” - odrzucona; Stowarzyszenia Na
rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo - dotacja
przyznana - 1 000,00 zł.
Zadanie z zakresu:
4. Propagowanie kolarstwa wśród
dzieci i młodzieży wraz z organizacją
wyścigów.
Wpłynęła oferta
Ludowego
Uczniowskiego Klubu Kolarskiego
„Krokus Mazur” - dotacja przyznana 15 000, 00 zł
Zadanie z zakresu:
5. Rozwój sportowy dzieci i młodzieży
na terenie miasta i terenach wiejskich
oraz organizacja imprez sportowo
rekreacyjnych promujących gminę.
Wpłynęła oferta Klubu Sportowego
„Niedźwiedź” - dotacja przyznana 7 000,00
zł; - Towarzystwa Przyjaciół Mokin

dotacja przyznana- 1 330, 00 zł; Ludowego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „
Surma” - dotacja przyznana - 2 670,00; Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowoodrzucono; - Gminnego Klubu Sportowego
„Pisa” - dotacja przyznana - 39 000,00 zł
Zadanie z zakresu:
6. Upowszechnianie sportu i zdrowego
stylu życia w rodzinie oraz różnych
grupach zawodowych i społecznych
wraz z organizacją imprez sportowych.
Wpłynęły oferty: - Stowarzyszenia
„Przystanek Łegajny” - odrzucono;
- Klubu Sportowego „Łęgajny” odrzucono; - Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „Krokus Mazur”odrzucono; - Klub Piłkarski „Tempo” dotacja przyznana 4 500,00 zł; Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Surma” - dotacja przyznana
- 4000,00 zł; - Gminnego Klubu
Sportowego „Pisa” - odrzucono; - Klubu
Sportowego „Niedźwiedź” - odrzucono.
Dotacja wynosi 20 000,00 zł przyznano 8 500,00 zł.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 17 marca 2008 r.
W sprawie: Drugiej edycji Konkursu
ofert na dotacje z budżetu Gminy
Barczewo na realizację zadania z
zakresu: „Upowszechnianie sportu i
zdrowego stylu życia w rodzinie oraz
różnych grupach zawodowych i
społecznych wraz z organizacją imprez
sportowych”.
Na podstawie Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. z 2003 r. nr. 96, poz. 873 z
późniejszymi zmianami).
§1
ZADANIE TO OBEJMUJE:
1. Rozwijanie wśród ludności miasta
i gminy zamiłowania do uprawiania
sportu.
2.
Podnoszenie poziomu
sportowego dzieci i młodzieży drogą
systematycznej pracy szkoleniowowychowawczej.
3.
Działania na rzecz ogólnej
poprawy zdrowia społeczności gminy
Barczewo, a poprzez to zapobieganie
patologiom społecznym.
4.
Organizowanie imprez
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sportowo - rekreacyjnych promujących
zdrowy styl życia.
§2
T E R M I N I WA R U N K I
REALIZACJI ZADANIA:
1.Konkurs obejmuje oferty
przedsięwzięć, których realizacja
rozpoczyna się w terminie od
30.04.2008 r. do 30.11.2008 r.
2. W drugiej edycji konkursu w 2008
roku na realizację zadania planuje się
przeznaczyć środki w wysokości 11 500
zł.
3. Warunkiem przystąpienia do
konkursu jest złożenie w terminie do 30
dni od ogłoszenia, oferty zgodnej ze
wzorem określonym w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania
( Dz.U.z 2005 r. Nr 264 poz. 2207),
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego
konkursu ofert.
4. Szczegółowe zasady przyznawania

dotacji zawarte są w ustawie z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr
96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
§3
Oferta kierowana jest do podmiotów
nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, a w szczególności
do klubów i organizacji sportowych
oraz fundacji i stowarzyszeń
działających w sferze kultury
fizycznej.
§4
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
NASTĄPI DO DNIA 25.04.2008
roku.
§5
WYBÓR OFERT ZOSTANIE
DOKONANY W OPARCIU O:
1.Merytoryczną wartość
przedsięwzięcia,
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2 . Wy m i e r n e k o r z y ś c i d l a
społeczności,
3. Koszt przedsięwzięcia,
4. Dotychczasowe dokonania,
5. Udział wkładu własnego
organizacji (minimum 10%) i udział z
innych źródeł finansowania,
6. Efekty zadania (liczba odbiorców,
adekwatność założeń do oczekiwanych
efektów).
§6
TERMIN SKŁADANIA OFERT I
TRYB WYBORU OFERT
1.
Ofertę konkursową na
realizację wyżej wymienionego zadania

należy złożyć na druku ofertowym pod
rygorem nieważności w
nieprzekraczalnym terminie do 18
kwietnia 2008 r. do godziny 14.00 z
adnotacją „Konkurs na dotację 2008 Upowszechnianie zdrowego stylu życia
w rodzinie oraz różnych grupach
zawodowych i społecznych wraz z
organizacją imprez sportowych” w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Barczewie lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miejski w
Barczewie, 11-010 Barczewo, Plac
Ratuszowy 1.
2.
Wnioski złożone po terminie
będą zwrócone nadawcom bez
rozpatrzenia, decyduje data stempla
pocztowego lub datownik Urzędu

Miejskiego w Barczewie.
3.
Brak wymaganych informacji
w ofercie, wniosku, karcie informacji
lub załącznikach spowoduje ich
odesłanie nadawcy.
4.
Składający oferty mogą być
proszeni o dodatkowe informacje i
wyjaśnienia.
5.
Oceny sprawdzonych pod
względem formalnym ofert wraz z
wnioskami o dofinansowanie dokonuje
powołana przez Burmistrza Barczewa
Komisja Oceniająca.
6.
Burmistrz Barczewa dokonuje
wyboru ofert.
§7
Zadania zrealizowane w roku 2007
w zakresie zadań publicznych,
załącznik nr 2.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 17 marca 2008 r.
W sprawie: Drugiej edycji Konkursu
ofert na dotacje z budżetu Gminy
Barczewo na realizację zadania z
zakresu: „Wsparcie realizacji działań na
rzecz rozwoju obszarów wiejskich w
zakresie kultury oraz tradycji i
zwyczajów ludowych”.
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z
2003 r. nr. 96, poz. 873 z późniejszymi
zmianami).
§1
ZADANIE TO OBEJMUJE:
1.
Rozwijanie i tworzenie
warunków sprzyjających aktywności w
sferze kultury, tradycji i zwyczajów
ludowych na terenach wiejskich.
2.
Organizowanie i promowanie
wystaw i festynów związanych z kulturą,
tradycją i zwyczajami ludowymi.
§2
TERMIN I WARUNKI REALIZACJI
ZADANIA:
1. Konkurs obejmuje oferty
przedsięwzięć, których realizacja
rozpoczyna się w terminie od 30.04.2008 r.
do 30.11.2008 r.
2. W drugiej edycji konkursu w 2008
roku na realizację zadania planuje się
przeznaczyć środki w wysokości 1 200,00
zł.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest złożenie w terminie do 30 dni od
ogłoszenia, oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z

dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania ( Dz.U.z 2005 r.
Nr 264 poz. 2207), stanowiący załącznik nr
1 do niniejszego konkursu ofert.
4.
Szczegółowe zasady
przyznawania dotacji zawarte są w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi
zmianami).
§3
Oferta kierowana jest do podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku.
§4
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
NASTĄPI DO DNIA 25.04.2008 r.
§5
W Y B Ó R O F E RT Z O S TA N I E
DOKONANY W OPARCIU O:
1.Merytoryczną wartość
przedsięwzięcia,
2.Wymierne korzyści dla społeczności,
3.Koszt przedsięwzięcia,
4.Dotychczasowe dokonania,
5.Udział wkładu własnego organizacji
(10%) i udział z innych źródeł
finansowania,
6.Efekty zadania (liczba odbiorców,
adekwatność założeń do oczekiwanych
efektów).

§6
TERMIN SKŁADANIA OFERT I
TRYB WYBORU OFERT
1. Ofertę konkursową na realizację
wyżej wymienionego zadania należy
złożyć na druku ofertowym pod rygorem
nieważności w nieprzekraczalnym
terminie do 18 kwietnia 2008 r. do godziny
14.00 z adnotacją „Wsparcie realizacji
działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i
zwyczajów ludowych” w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w
Barczewie lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Barczewie, 11-010
Barczewo, Plac Ratuszowy 1.
2. Wnioski złożone po terminie będą
zwrócone nadawcom bez rozpatrzenia,
decyduje data stempla pocztowego lub
datownik Urzędu Miejskiego w
Barczewie.
3. Brak wymaganych informacji w
ofercie, wniosku, karcie informacji lub
załącznikach spowoduje ich odesłanie
nadawcy.
4. Składający oferty mogą być proszeni o
dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
5. Oceny sprawdzonych pod względem
formalnym ofert wraz z wnioskami o
dofinansowanie dokonuje powołana przez
Burmistrza Barczewa Komisja
Oceniająca.
6.
Burmistrz Barczewa dokonuje
wyboru ofert.
§7
Zadania zrealizowane w roku 2007 w
zakresie zadań publicznych, załącznik nr 2.
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Nowa aranżacja sali w Domu Strażaka w Barczewie

- Marcin Majewski
Kompleksowa obsługa imprez

chrzciny, komunie
UWAGA !!!
Wolne terminy w sezonie letnim - zadzwoń !!!

Barczewo ul.Olsztyńska 5 ( Ochotnicza Straż Pożarna )

MAREK JAKUBIAK
USŁUGI TRANSPORTOWE, ZAŁADOWCZE, WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
Lata doświadczeń pozwoliły dostosować nasze usługi do potrzeby Klientów.
Pracownicy są gwarancją rzetelnej obsługi.
Zadowolony Klient jest jest naszym priorytetem

*** zawieramy umowy indywidualne ***

www.barczewotransport.webpark.pl

kontakt: 509-305-779, 503-962-304
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