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W październiku odbyła się
Konferencja Organizacji Pozarządowych
Gminy Barczewo
... więcej na str. 14
www.barczewo.pl

Informacje
Kto pamięta tamte lata?
W październikowym numerze
„Wiadomości Barczewskich” opublikowaliśmy wyjątkową fotografię wykonaną
w Ramsowie, uwieczniającą uczniów
po zakończeniu roku szkolnego. Fotografię
przesłał pan Dariusz Penkala ze Świdnicy syn Tadeusza Penkali, który wówczas był
uczniem szkoły podstawowej. Na odpowiedź
nie musieliśmy długo czekać. Do redakcji
przyszedł mieszkaniec Barczewa pan Zenon
Marchliński ze świadectwem ukończenia
szkoły podstawowej w Ramsowie.
Nadmienił, że fotografia wykonana została
w roku 1953 i przedstawia wszystkich
uczniów biorących udział w zakończeniu
roku szkolnego 1952/1953. Osoby
rozpoznane przez pana Zenona to: Abramowski, Zenon Marchliński, Konrad Cieślak,
Jan Gąska, Jerzy Nowak, Zuzanna
Krzyszosek, Dyzio Woroch, Agata Kiwit,
Zygmunt Ochnio, nauczycielka Zofia
Marchlińska z d. Szenk – rozpoznawalna po bluzce w groszki (bratowa pana Zenona), Tadeusz Penkala. Nauczyciel w okularach to Liechtenstein
i kierownik szkoły Marian Chrzanowski.
Pan Zenon Marchliński miał wówczas 14 lat i zapamiętał, że do klasy VII uczęszczało wraz z nim sześć dziewcząt i czterech chłopców.
W. Zenderowski

Informacja
W sezonie grzewczym 2011/2012 będzie prowadzona, wzorem lat ubiegłych, akcja
promująca zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych. Podjęte zostaną następujące
działania:
1. Dnia 5,7 i 9 grudnia 2011 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem 800 606 646 zostanie
uruchomiona bezpłatna infolinia dla osób zainteresowanych wiedzą na temat bezpiecznego
korzystania z urządzeń grzewczych.
2. Przekazanie ulotek informacyjnych dlaczego tlenek węgla jest niebezpieczny i co zrobić aby być
bezpiecznym korzystając z urządzeń grzewczych, celem rozpowszechniania wśród mieszkańców.
3. Zamieszczanie na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie komunikatu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego promującego zasady właściwego
korzystania z urządzeń grzewczych.
4. Nagłośnienie problemu bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych w mediach.
5. Informowanie dzieci i młodzieży na lekcjach wychowawczych o zagrożeniach wynikających
z niewłaściwego korzystania z urządzeń grzewczych.
Biorąc pod uwagę fakt, że w sezonie grzewczym wzrasta liczba zatruć tlenkiem węgla,
a przyczyną tragedii jest zazwyczaj niewiedza lub zaniedbania wynikające z nieprawidłowego
użytkowania urządzeń grzewczych proszę o włączenie się do akcji pn. „Czad nie musi zabijać”,
promującej elementarne zasady właściwego eksploatowania urządzeń grzewczych.
Z poważaniem
Z up. Starosty
Tadeusz Koźlikowski
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Kryzysowego
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BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI
W GODZINACH
11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA, W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
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CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU

Serdeczne podziękowania
dla firmy pogrzebowej
„Elizjum” z Barczewa
za profesjonalną obsługę
i uroczyste przystrojenie kościoła
oraz osobom uczestniczącym
w ostatniej drodze
śp. Barbary Lewandowskiej
składa siostra
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Wydarzenia
W 93. rocznicę
Święto Niepodległości Polski
W piątek, 11 listopada, w 93. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości,
w kościele św. Anny i św. Szczepana
w Barczewie została odprawiona msza święta za
Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych.
W uroczystościach udział wzięły władze
naszego miasta: burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki, radni Rady Miejskiej
i radni Powiatu Olsztyńskiego, dyrektorzy
i kierownicy jednostek, prezesi organizacji
pozarządowych oraz licznie przybyłe
społeczeństwo miasta i gminy Barczewo.
Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych: Urzędu
Miejskiego, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Gimnazjum nr 1 Ziemi Wa rmińskiej
w Barczewie oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Mszę św. celebrował proboszcz parafii ks.
kan. Marek Paszkowski oraz o. Dawid Szulca
OFM - proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła
i ks. Krzysztof Bumbul - proboszcz parafii
Najświętszej Maryi Panny Królowej
Męczenników. W słowie do zgromadzonych ks.
proboszcz Marek Paszkowski nawiązał do
wartości chrześcijańskich, które miały ogromny

Zwyciężać i spocząć na laurach, to klęska,
być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo.
Józef Piłsudski

fot. M. Rukszan

wpływ w walce o odzyskanie niepodległości.
Na koniec liturgii podziękował Bogu za
niepodległą Polskę. Po uroczystości kościelnej
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
w przemówieniu do zgromadzonych, nawiązał
do historii walk o niepodległość i do ich
wartości. Podziękował licznie przybyłym
mieszkańcom za udział, w tak doniosłym dniu
jakim jest Święto Niepodległości Polski.

Po mszy św., odbył się koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu ks. dr. Zbigniewa
Stępniaka, któremu akompaniowała prof.
Lucyna Żołnierek. W wykonaniu ks. Zbigniewa
mogliśmy usłyszeć program specjalnie
przygotowany na tę uroczystość. W repertuarze
znalazły się pieśni z okresu walk o niepodległość. Pierwszym, ujmującym, śpiewanym barytonem, była „Rota” Feliksa
Nowowiejskiego do słów Marii Konopnickiej,
potem m.in. „Przybyli ułani pod okienko”, „My,
Pierwsza Brygada”, „Czerwone maki na Monte
Cassino” i wiele innych. Na koniec, wykonawcy
otrzymali bukiety kwiatów od władz miasta.
Po uroczystościach kościelnych, w sali
konferencyjnej miejscowego ratusza, goście
wysłuchali inscenizacji wg pomysłu pani
Marioli Łukowskiej, którą przygotowały
i wykonały Marlena Kord i Magdalena Łowkiel.
Panie, które zagrały żony powstańców,
przypomniały historię walki o niepodległość.
Oprawę muzyczną przygotował chór
„Moderato”, pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej.
Uroczystościom związanym ze Świętem
Niepodległości patronowali: Burmistrz
Barczewa, Proboszcz Parafii św. Anny
w Barczewie oraz Dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.

fot. Zb. Kozłowski

Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

W przeddzień 93. rocznicy. Awanse i medale
W czwartek, 10 listopada, w przeddzień 93. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości swoje święto mieli także funkcjonariusze Zakładu Karnego
w Barczewie. Tego dnia wyróżniającym się wręczono awanse i medale.
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w korpusie oficerów awansowano
7 funkcjonariuszy. Decyzją Dyrektora Generalnego Zarządu Służby Więziennej w
korpusie chorążych awansowano 1 funkcjonariusza. Decyzja Dyrektora Okręgowego
Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie, w korpusie podoficerów na stopnie
wyższe awansowano 47 funkcjonariuszy. Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków służbowych 3 funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia
„Za zasługi w pracy penitencjarnej”.
W uroczystościach uczestniczyli: burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
i komendant Komisariatu Policji w Barczewie kom. Marek Dumka.
Na koniec dyrektor Zakładu Karnego ppłk Krzysztof Strzyżewski złożył
podziękowanie wszystkim funkcjonariuszom za ich dobrą i wzorową służbę, życząc
wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
W. Zenderowski
fot. W. Zenderowski
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Wydarzenia
Spotkanie autorskie
Jak ks. Jan Pietrzyk szeptem opowiadał o Prusach
We wtorek, 25 października br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie odbyło się spotkanie
autorskie z ks. kan. Janem Pietrzykiem, poetą,
historykiem, miłośnikiem pradziejów ziem
pruskich i ich historii oraz kultury, autorem
legend warmińsko-mazurskich i olsztyńskich
oraz promocja jego najnowszej książki pt.
„Szept historii. Opowiadanie o Prusach”.
Spotkanie z ks. Janem, proboszczem parafii
w Butrynach, prowadziła kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie, Anna Rok.
Witając przypomniała, że z ks. Janem
Pietrzykiem mieliśmy okazję spotkać się
w lutym br., w ramach spotkań z cyklu: “Skarby
z warmińskiej skrzyni - warmiński rok
obrzędowy”.
Rozpoczynając spotkanie, Anna Rok
zadeklamowała fragmenty promowanej książki,
łącznie z zawartą poezją, która jest spójna
z opowiadaniami o dawnych Prusach,
przeplatanymi przepiękną grafiką, łudząco
zbieżną z odległymi czasy. Całość spotkania
wzbogacała przygotowana tematycznie
prezentacja multimedialna, a wykonana
scenografia przeniosła nas w poetycki nastrój.
Ks. Jan opowiadanie o Prusach rozpoczął od
przypomnienia ich historii. Opowiadał o życiu

codziennym dawnych mieszkańców, zachowując dawne nazewnictwo, o kurhanach,
przedmiotach mało nam znanych, a które
dawniej miały ogromne znaczenie, czy
o miejscach staropruskich i związanych z nimi
zwyczajach, które jako relikty kulturowe
pozostały do dzisiaj. Ks. Jan przyznał, że
w głoszonych kazaniach czasem lubi przywołać
trochę historii dawnych Prusów, gdyż zawiera
ona dla człowieka dobre wartości.
„Szept historii. Opowiadanie o Prusach”, jak
powiedział ks. Jan, jest wyrazem jego
szczególnego sentymentu do pierwotnych
mieszkańców Warmii i Mazur - dawnych
Prusów, ich historii, obyczajowości i mityczności. Natomiast projekt okładki i zamieszczona
wewnątrz grafika mitycznych herbów krain
Prusów wykonała Anna Rok.
Ks. Jan Pietrzyk, urodził się w Olecku.
Od 1985 roku mieszka i pracuje na Warmii. Od
kilkunastu lat sprawuje funkcję proboszcza
parafii w Butrynach. Jest inicjatorem założenia
muzeum sakralnego w kościele św. Jakuba
w Butrynach, gdzie od 2005 roku eksponuje
gromadzone przez siebie zbiory, w tym liczną
kolekcję młynków do kawy. Jego pasje, obok
posługi duszpasterskiej, to: poezja, zabytkoznawstwo, historia sztuki i literatury, kolekcja

fot. M. Rukszan

młynków do kawy. Jest laureatem wielu nagród
literackich. W jego dorobku znajdują się tomiki
poezji oraz zbiory legend: „Dotykając strun”,
„Zatańczę z wiatrem”, „Niebieskie koła”,
„Pochylone lampy”, „Zdziwienie w chmurach”,
„Złamane patyki”, „Niespokojne szuwary”,
„Legendy Olsztyńskie”, „Żabi romantyzm”,
„Nostalgia ćmy”, „Słuchając wiatru. Legendy
Warmii i Mazur”.
Redakcja
foto. W. Zenderowski

Spotkanie autorskie
Robert Klimek - nie tylko o grodziskach
W środę, 19 października br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie odbyło się spotkanie
autorskie z Robertem Klimkiem, połączone
z promocją publikacji pt. „MASOVIA” - pisma
poświęconego dziejom Mazur.
Spotkanie z Robertem Klimkiem, mieszkańcem Wójtowa, historykiem, miłośnikiem
i badaczem pradziejów ziem pruskich i grodzisk,
ich historii oraz kultury prowadziła kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie,
Anna Rok. Przypomniała, że nie jest to pierwsze
spotkanie i nie pierwsza publikacja. Już
wcześniej, podczas uroczystości na 645-lecie
Barczewa, mieliśmy okazję się spotkać.
Wówczas prezentowana była przez niego mapa
archeologiczna gminy Barczewo. Kolejny raz
w marcu br., podczas promocji książki
„Kamienie w historii, kulturze i religii”,
wydanej pod redakcją Roberta Klimka
i Seweryna Szczepańskiego, w której zgromadzone zostały materiały z konferencji
naukowej w Kruklankach w czerwcu 2009 roku.
Pozycja ta jest bogato ilustrowana fotografiami,
szkicami i mapami, z naniesionymi miejscami,
które ułatwiają lokalizację omawianych nie
tylko kamieni.
Na początku spotkania, Robert Klimek
opowiadał o najciekawszych miejscach,
grodziskach historycznie związanych z naszymi
ziemiami, miejscach szczególnych, kurhanach,
granicznych kamieniach i tych ofiarnych,
o „babach” mazurskich i o innych ciekawostkach historycznych, jak wały obronne, czy
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o świętym jeziorze „Korek”, leżącym koło
Wipsowa, o kulturze dawnych Prusów, gdzie ich
obecność na trwałe wpisała się w historię
naszych ziem.
W części drugiej odniósł się do publikacji,
która zawiera szereg artykułów związanych
z dawnym okresem. Nas szczególnie zainteresował w promowanej publikacji rozdział
autorstwa Roberta Klimka pt. „O ochronie
zabytków archeologicznych na Warmii
i Mazurach w XXI wieku”. Tu autor wymienił
szereg stanowisk na terenie m.in. naszej gminy,
które wymagają większego zainteresowania ze
strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków. Dla przykładu wymienił wał
podłużny znajdujący się przy Odrytach
i Lesznie, a także mówił o podobnych
nieścisłościach jakby wału podłużnego
w Kierzbuniu i Krupolinach. Jest także
o grodzisku oglądanym zza płotu i pasących się
na nim krowach. Ponadto autor podaje
informacje o wpisach do ewidencji zabytków
archeologicznych, czy o niszczeniu obiektów,
które z mocy prawa winne być chronione.
Dzięki takim publikacjom, których autorem jest
Robert Klimek, kamienie, grodziska czy
kurhany przestały być jedynie milczącymi
świadkami historii naszych ziem.
Spotkanie z Robertem Klimkiem zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna, we
współpracy z Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Robert Klimek, absolwent Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, doktorant, badacz historii

fot. M. Rukszan

i kultury ziem pruskich. Jest społecznym
opiekunem zabytków archeologicznych na
województwo warmińsko-mazurskie, a także
członkiem Stowarzyszenia Miłośników Historii
i Kultury Prusów „Pruthenia”. Publikacje: Mapa
archeologiczna gminy Barczewo, Przewodnik
archeologiczny: „Tera Gunelauke”, „Na kresach
Galindii”, „Mała Barcja”, „Grodziska nad
Gubrem, w poszukiwaniu Wallewony”, „Gmina
Kruklanki, historia i przyroda”, „Kamienie
w historii, kulturze i religii”.
Tekst i foto. W. Zenderowski
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Wydarzenia

Promocja nowej książki Lidii Zelman
„Bezsenność anioła”
Warto mówić o osobach, które odnoszą
znaczące osiągnięcia. 12 października 2011 r.,
w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, odbyło się
spotkanie autorskie z Lidią Zelman,
utalentowaną barczewianką, której powieść
„Tożsamość anioła”, zakwalifikowana do
gatunku paranormal romance, została wydana
przez ogólnopolskie wydawnictwo „Nasza
Księgarnia” i zyskała uznanie zarówno
czytelników, jak i krytyków w całej Polsce.
Spotkanie było promocją drugiej części trylogii
o aniołach pt. „Bezsenność anioła”, która swoją
premierę miała dokładnie w dniu spotkania.
W wywiadzie, który przeprowadziła
Magdalena Łowkiel, przypomniano pierwszą
część trylogii, ale przede wszystkim skupiono
się na nowej książce. Bohaterką powieści jest
młoda, nieśmiała Andrea, nieco stroniąca od
ludzi nawet tych, którzy są jej przychylni.
Odrzuca przede wszystkim zainteresowanie
przystojnego i bogatego Kaspara. Jednak
Andrea nie jest przeciętną dziewczyną, wokół
niej dzieją się dziwne rzeczy, w snach spotyka
tajemnicze postacie i odkrywa coś ważnego...
Z czasem między nią a Kasparem rodzi się
uczucie, które Andrea odtrąca wbrew sobie.
Dlaczego tak się dzieje? To wszystko
znajdziemy w książce.
Na spotkaniu, przesympatyczna i bardzo
otwarta na ludzi autorka, szczerze opowiadała o
tym jak zrodził się pomysł na powieść i już
wiemy, że aniołami fascynowała się od dawna
i to był naturalnie podjęty temat -„Anioły
zawsze fascynują, są nieustającą tajemnicą i jest
to niekończący się motyw”. Osobą, która
zmotywowała ją do wysłania książki do
wydawnictwa był siostra, obecna tego dnia na
spotkaniu. Książka Lidii „jest wspaniale
napisana, zachwyca też konstrukcją, z uwagi na

ciekawe cytaty, fabuła wciąga i czyta się ją
jednym tchem”- tak piszą czytelnicy. W drugiej
części pojawią się nowi bohaterowie, nowe
wątki, a sama główna bohaterka nie jest już taka
nieśmiała, jak na początku historii. Podczas
wieczoru autorskiego publiczność obejrzała
filmowy zwiastun reklamujący powieść, który
został wykorzystany do promocji przez samo
wydawnictwo. Autorem ciekawego filmu,
niczym teledysku, jest Zbigniew Kozłowski,
który w materiale wykorzystał muzykę naszego
barczewskiego zespołu Transkabel.
Lidia Zelman na co dzień jest nauczycielką
w tutejszym gimnazjum, bardzo lubianą przez
uczniów i, jak twierdzi, bardzo dobrze jej sukces
(tego słowa nie lubi) został przyjęty właśnie
przez nich, kolegów i koleżanki z pracy. Bardzo
dumna jest również rodzina, dla której niestety
ma troszkę teraz mniej czasu, bo wydanie
książki w tak znanym wydawnictwie, jakim jest

fot. Zb. Kozłowski

„Nasza Księgarnia”, wiąże się z obowiązkami
związanymi m.in. z promocją książki, czyli
spotkaniami autorskimi w różnych miejscach
w Polsce. Gdy zapytałam Lidię czy jest teraz
bardziej nauczycielką czy pisarką, zdecydowanie odpowiedziała, że zawsze jest najpierw
nauczycielką. Podczas rozmowy, we wszystkich
wypowiedziach, słychać było jej wielką pasję
i pozytywną energię, którą promienieje do ludzi.
Warto przeczytać dotychczas wydane
książki Lidii Zelman „Tożsamość anioła”
i „Bezsenność anioła”, przynajmniej z dwóch
powodów: po pierwsze są to wspaniałe,
wartościowe powieści, a po drugie autorka
pochodzi z Barczewa, jest po prostu „naszą
pisarką”. Na zakończenie rozmowy dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie pani Mariola Łukowska podziękowała
autorce, wręczając jej kwiaty i w serdecznych
słowach zaprosiła na kolejne spotkanie,
promujące następną część powieści, która ma
się ukazać po nowym roku. Na spotkanie
tłumnie przybyło wiele osób, przyjaciół
z Barczewa i nie tylko, wszyscy chętnie nabyli
książki z autografem autorki.
Pani Lidio, gratulujemy sukcesu i życzymy
następnych.
Magdalena Łowkiel

fot. Zb. Kozłowski

Złote Gody. Każdy jubileusz jest piękny
W środę, 23 października br., w Urzędzie
Miejskim w Barczewie, w obecności
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pani Róży
Mysakowskiej, burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, w imieniu Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, wręczył państwu
Urszuli i Józefowi Prządka Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Ponadto
jubilaci otrzymali od prezydenta RP życzenia, w
których czytamy: „Wasz trwały związek dwojga
wspierających się wiernie ludzi, wytrwałość,
wzajemne zrozumienie, zgodna praca dla
wspólnego dobra, pomogły pokonać trudności,
jakich nikomu nie szczędzi życie. Wasze
staranie, by stale umacniać zawarty przed laty
związek zasługuje na najwyższy szacunek
i uznanie”. Kolejne życzenia pochodziły od
wojewody warmińsko-mazurskiego Mariana
Podziewskiego oraz piękny list gratulacyjny od
władz Barczewa, podpisany przez burmistrza.
Po uroczystościach w ratuszu, jubilaci wraz
z zaproszonymi gośćmi, przeszli do kościoła
parafialnego św. Anny w Barczewie, gdzie

podczas mszy św., którą celebrował ks. kan.
Marek Paszkowski, odbyła się podniosła
uroczystość odnowienia ślubów. Ks. proboszcz,
zwracając się do jubilatów i obecnych gości,
powiedział, że każdy jubileusz jest piękny,
a piękniejszy kiedy po pół wieku ci sami, w tym
samym miejscu, stają przed kapłanem
i dowodzą swej miłości i wierności małżeńskiej.
Urszula i Józef Prządkowie nie ukrywali,
że od początku żyli w miłości i trwali w zgodzie,
wspierali się nawzajem. Wspominali swój ślub cywilny i w kościele św. Anny, gdzie
proboszczem był ks. Henryk Tołwiński. Pani
Urszula dodała, że urodziła się w Ruszajnach, w
najpiękniejszej wsi. Pracowała w Szpitalu
Zakaźnym w Barczewie, w Szpitalu Miejskim
w Olsztynie i w Metalowej Spółdzielni
Inwalidów w Barczewie, skąd przeszła na
emeryturę. Pan Józef pochodzi spod Przemyśla
i od początku do końca pracował w Zakładzie
Karnym w Barczewie. Ciepło wspominali swą
pracę i serdeczność ludzi, z którymi przyszło im
pracować.

Na koniec pani Urszula i pan Józef
nadmienili, że po uroczystościach kościelnych
otrzymali kwiaty i życzenia, lecz o prezentach
jubilaci nie wspomnieli. Z genealogii rodu pani
Urszuli wiemy, że nowożeńcom - jej babci
i dziadkowi, urzędującemu sołtysowi gminnej
wsi Ruszajny - mieszkańcy wsi, w 1896 roku,
ufundowali w posagu kapliczkę, która do dziś
stoi przy ul. Wojska Polskiego, bliżej stacji
kolejowej.
Tekst i foto. W. Zenderowski
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„Młodzi artyści swojemu Miastu”
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie nawiązało współpracę ze
Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym
„Pojezierze” w Barczewie, w tym Galerią Sztuki
„Synagoga” do współorganizacji wystaw
i imprez. W ramach podjętej współpracy
włączyliśmy się do realizacji projektu „Młodzi
artyści swojemu Miastu”.
Zorganizowaliśmy dwie wystawy ukazujące
dorobek rękodzielniczy młodych artystów z
terenu gminy Barczewo. Na wystawach
prezentowaliśmy prace kilkudziesięciu
barczewskich gimnazjalistów z dziedziny
rysunku, grafiki, malarstwa, modelarstwa,
rzeźby, fotografii, dekoracji wnętrz, decoupage.
Swoje dokonania artystyczne przedstawili
też dorośli, młodzi artyści:
1) Agnieszka Markowicz, artysta profesjonalny
- malarstwo, aranżacja i dekoracja wnętrz,
2) Beata Stochmal, uczennica liceum
plastycznego - rysunek, malarstwo,
3) Grzegorz Woźny - modelarstwo,
4) Piotr Bereznowski, uczeń liceum - fotografia,
grafika komputerowa,
5) Tomasz Kowalski, artysta rzemieślnik kowalstwo artystyczne,
6) Robert Walczak, artysta ludowy - rzeźba,
snycerstwo.
We wrześniu młodzi artyści prezentowali
swoją twórczość rękodzielniczą na kilku
wystawach na terenie miasta Barczewo:
w Salonie Muzycznym, w Biurze Informacji
Miasta i Gminy Barczewo, w Domu Kultury,
w sali sesyjnej ratusza, w banku, w Domu
Pomocy Społecznej oraz w witrynach kilku
sklepów.
W połowie października eksponaty z tych
wystaw przenieśliśmy do Galerii Sztuki
„Synagoga” w Barczewie. Kolejną wystawę
pokazaliśmy w innej aranżacji i wzbogaciliśmy
o liczne prace rękodzielnicze, głównie
gimnazjalistów.
Nadprogramowo w listopadzie znaczną
część eksponatów z wystaw urządzanych w
ramach projektu „Młodzi twórcy swojemu

Jak bezpiecznie urządzić
loterię fantową?
Informacja
Biesowo w gminie Biskupiec słynie nie tylko
ze wspaniałych pomysłów, wyśmienitych
pierogów, ale również stosunkowo niedawno
zasłynęło z kontroli loterii fantowej, która miała
miejsce w czasie Uczty Pierogowej’ sierpień
2011. Myślę, że jest to jeden z nielicznych
przypadków w skali naszego kraju, aby
działalność społeczną, która promuje własną
wieś, powiat olsztyński i całe województwo,
gdzie mieszkańcy mają plany, marzenia
i aktywnie wzięli sprawy w swoje ręce,
sprowadzić do lęku, złości i zniechęcenia. Jak
mówi mój kolega z Rady Powiatu, nadgorliwość
urzędników zabija inicjatywę społeczną.
Jednak nieznajomość prawa szkodzi,
a loteria fantowa o niskiej wartości puli
wygranych jest często formą uatrakcyjnienia
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Miastu” zaprezentowaliśmy w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie podczas Konferencji
Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego. Wystawa podobała się, organizatorzy
i twórcy zostali zaproszeni do pokazania swoich
osiągnięć w Biskupcu.
Wernisaż październikowej wystawy uświetniły też piękne występy zespołu wokalnego
z gimnazjum oraz prezentacja nowej książki o
aniołach pani Lidii Zelman. Wystawy wzbudziły
zainteresowanie, o czym świadczyła obecność
licznej grupy mieszkańców zwiedzających
wystawy.
Spotkanie artystów z mieszkańcami Barczewa zakończyło się wspólnym poczęstunkiem
oraz podziękowaniami i wręczeniem kwiatów
dla dorosłych młodych artystów i wolontariuszy,
którzy najwięcej pracowali w czasie realizacji
projektu.
W zaproszeniach, lokalnych mediach, i materiałach informacyjnych promujących projekt
„Młodzi artyści swojemu Miastu” zamieszczano
informacje o głównym sponsorze, którym był
Urząd Miejski w Barczewie. Telewizja bar-

czewska Macrosat nagrała ciekawy reportaż
z wernisażu drugiej wystawy w Galerii Sztuki
„Synagoga”. Na bieżąco powstawał też bogaty
serwis fotograficzny z wystaw.
Współuczestnicząc w realizacji zadania
„Młodzi artyści swojemu Miastu” mieliśmy
okazję pokazać jak rozwijamy i wykorzystujemy
zainteresowania, talenty plastyczne i muzyczne
gimnazjalistów.
Szczególne podziękowania należą się pani
Halinie Bronka, która zaprosiła nasze
gimnazjum do realizacji projektu. Dzięki
inicjatywie pani Haliny młodzi artyści naszej
szkoły mogli zaprezentować swoją twórczość
szerokiemu gronu odbiorców. Serdecznie
dziękujemy za zaproszenie do współpracy,
zaangażowanie, życzliwość, wielkie serce oraz
pomoc w zorganizowaniu wystaw. Podziękowania należą się także właścicielom sklepów
i dyrektorom instytucji za udostępnienie witryn
sklepowych i lokali do aranżacji wystaw.
Jolanta Jakończuk
Szkolny koordynator zadania

imprez szkolnych, festynów parafialnych
i sołeckich.
Jak powinno być?
Aby zorganizować loterię fantową o niskiej
puli wygranych, nie trzeba mieć ani zezwolenia
ani świadectwa zawodowego. Nie ma też
żadnych opłat.
Do tej pory urządzano loterie fantowe nie
mając świadomości ryzyka, a ustawa o grach
hazardowych mówi, że za niespełnianie
warunków wynikających z tejże ustawy
organizatorowi grozi grzywna do 120 stawek
dziennych jeśli loteria była przeznaczona na cel
społecznie użyteczny (np. dobroczynny).
Należy pamiętać o tym, aby wartość puli
wygranych nie przekraczała kwoty bazowej na
dany rok kalendarzowy (która w 2011 roku
wynosiła 3394,58 zł). Wygrana (tylko
rzeczowa) w loterii fantowej nie może mieć
mniejszej wartości niż cena losu lub innego
dowodu udziału w grze.
Przede wszystkim do urządzenia małej

loterii fantowej wystarczy zgłoszenie
(wcześniej potrzebne było zezwolenie) na 30 dni
przed rozpoczęciem gry loteryjnej do dyrektora
właściwej izby celnej (Izba Celna w Olsztynie ul. Dworcowa 1, telefon: 89 539 70 68, 89 539 70
00). Od 30 marca 2012 roku zgłoszenie trzeba
będzie złożyć naczelnikowi urzędu celnego
(Urząd Celny w Olsztynie - ul. Składowa 5,
telefon: 89 538 74 00).
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy
o grach hazardowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 134, poz.779), weszła
w życie 14 lipca 2011 r.
Mimo przedstawionych ,,trudności” życzę,
by satysfakcja z organizacji i uczestnictwa
w loteriach o niskiej puli wygranych, przyniosła
wiele radości i tylko miłych niespodzianek.
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„Dobrze urządzony świat potrzebuje wiedzy, dobroci, odwagi...”
W klimacie gimnazjalnych aniołków i prac
malarskich artystów z gminy Barczewo,
stanowiących fragment wystawy Galerii Sztuki
,,Synagoga”, 14 listopada 2011 roku w sali
sesyjnej Starostwa odbyła się Konferencja
O rg a n i z a c j i P o z a r z ą d o w y c h P o w i a t u
Olsztyńskiego, której organizatorem była pani
Danuta Zielonka, przewodnicząca tej
organizacji.
Na początku spotkania, pan Mirosław
Pampuch - starosta Powiatu Olsztyńskiego,
przedstawił swojego pełnomocnika ds.
współpracy z organizacjami pozarządowymi pana Sławomira Lech, pracownika Starostwa,
któremu gratulujemy i życzymy pozarządowych
sukcesów. Wiele cennych uwag do działalności
organizacji pozarządowych wniósł
przewodniczący Rady Powiatu - pan Grzegorz
Drozdowski. Pani Joanna Glezman,
pełnomocnik marszałka naszego województwa
zaprosiła wszystkich chętnych do udziału w
szkoleniu na temat podstawy prawnej i pracy
wolontariatu. Z zaproszenia od razu skorzystały
panie nauczycielki z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie, które pracując
w szkolnym wolontariacie ,,Pomocna dłoń”,
przygotowywały wystawę towarzyszącą
konferencji.
Omówiono Wieloletni Program Współpracy
Powiatu Olsztyńskiego z Organizacjami

fot. archiwum

Pozarządowymi na lata 2011-2015, oraz
przedstawiono Roczny Program Współpracy
Starostwa z Organizacjami Pozarządowymi.
Długo dyskutowano o potrzebie
porozumienia na rzecz rozwoju sektora
pozarządowego między Powiatem
Olsztyńskim, a Gminą Olsztyn. Ania Rybińska,
pełnomocnik starosty ds. współpracy powiatu
olsztyńskiego z powiatem Osnabruck
w Niemczech, zaproponowała wymianę
doświadczeń również na tym polu, bo jeśli inni
robią to dobrze, to warto wzorować się na nich i
nie wywarzać otwartych drzwi. Myślę, że gdy
dojdzie do spotkania panów, starosty
i prezydenta Olsztyna, zaowocuje to samym
dobrem dla wszystkich mieszkańców naszego
rejonu.

Radę Miejską Barczewa reprezentowała
pani Halina Bronka, a Radę Powiatu - Krystyna
Szter i Alicja Wąsik. Pani Monika Falej,
Dyrektor Olsztyńskiego Centrum Organizacji
Pozarządowych w Olsztynie, przedstawiła
informacje na temat pracy OCOP-u i jego ofert
dla NGO.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele
stowarzyszeń z Biskupca, z gminy Gietrzwałd
i z Dywit, jednak najwięcej zainteresowanych
było z gminy Barczewo. Byli przedstawiciele
SIO, ,,Pojezierza”, ,,Każdemu dać szansę”,
Towarzystwa Przyjaciół Mokin, Skajbot
i Lamkowa. Wszyscy z ogromną pasją
i zaangażowaniem opowiadali o swojej
działalności, sukcesach i planach na
przyszłość. Ubolewali nad biurokracją
i niezrozumiałym, skomplikowanym prawem
dla ,,społeczników - wolontariuszy”.
Zawnioskowano, by wszelkie nasze
wątpliwości i wnioski ze spotkania przekazać
posłom z naszego regionu, aby ustawodawca
nie zniechęcał wszystkich, którzy bezinteresownie, z potrzeby własnego serca
i sumienia chcą ,,ulepszać” świat wokół siebie.
Krystyna Szter
Radna Powiatu Olsztyńskiego

Z życia barczewskich wsi… To i owo o Barczewku
Wieś Barczewko odkąd ma środki
finansowe z tzw. funduszu sołeckiego
efektywnie je wykorzystuje, by polepszyć
warunki, infrastrukturę wsi, przy prężnym
zaangażowaniu Rady Sołeckiej, radnego Rady
Miejskiej Krzysztofa Ludwiniaka i zainteresowanych mieszkańców.
Społeczność lokalna we własnym zakresie
dba o tereny zielone, place zabaw, aktywnie
włączyła się w remont ogrodzenia cmentarza
parafialnego, na co pozyskano środki
z funduszy unijnych, organizuje ciekawe
imprezy rekreacyjne. W dniach 22-23.10.2011
odbył się I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Burmistrza Barczewa. Zgłosiło się aż 28 osób (3
spoza Barczewka), które to rywalizowały
w trzech kategoriach:
- dzieci i młodzież do lat 15 - I miejsce Jacek
Palmowski, II - Adam Sakowski, III - Filip
Marcińczyk - wszyscy z Barczewka
- kobiety OPEN pow. lat 15 - I miejsce - Ewa
Bąk, II - Beata Sierpińska-Marcińczyk
- mężczyźni OPEN pow. lat 15 (najliczniejsza
grupa) - I miejsce - Tomasz Rapińczuk, II Karol Szewczak, III miejsca nie było, ponieważ

fot. M. Łukowska

nie dotarli dwaj finaliści.
Impreza, spontanicznie zorganizowana,
wszystkim się spodobała i mamy nadzieję, że
będzie kontynuowana w kolejnych latach.
W tym samym czasie zbiegło się długo
oczekiwane otwarcie Świetlicy wiejskiej,
mieszczącej się w Szkole Filialnej w Barczewku.
Oficjalnego otwarcia dokonali burmistrz Lech
Jan Nitkowski, dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie i sołtys
Barczewka, a dzieci zaprezentowały zabawne
przedstawienie o świetlicy, jej roli w życiu
społeczności lokalnej. Tak wyremontowana
i nowocześnie doposażona świetlica będzie teraz
zapełniona, mieszkańcy będą mogli ciekawie,
aktywnie spędzać czas wolny. Wszystko to było
możliwe dzięki dofinansowaniu z PROW, przy
wsparciu Urzędu Miejskiego oraz Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
W lipcu 2011 oddano również do użytku salę
wiejską, wyremontowaną z zasobów Zakładu
Budynków Komunalnych w Barczewie.
Niestety jest mało efektywnie wykorzystywana
z braku możliwości jej ogrzewania. Przyczyna
tkwi w zalewanej wodami gruntowymi piwnicy,
w której jest piec, a którego nie można
uruchomić, z tejże właśnie przyczyny. Poza tym
uniemożliwia to składowanie opału. Mieszkańcy
budynku i ZBK nie mogą dojść do
porozumienia, a woda jak napływała tak
napływa (jeśli nie wiadomo o co chodzi, na
pewno chodzi o pieniądze!!). Niszczeje piec,
z takim mozołem załatwiony przez
mieszkańców.
Kolejnym mankamentem naszej wsi jest
brak kanalizacji, chodników i porządnej drogi.

Co prawda niby coś w tym zakresie się robi, ale
to niby, to coś, trwa już za długo. Cierpliwość
mieszkańców naprawdę się skończyła Szanowni
Radni!
Nasz kraj słynie z absurdów, dało się to
zauważyć również w Barczewku. Otóż
1 września br. nagle pojawiła się na drodze (to

fot. J. Truszkowska

nie pomyłka!), prowadzącej na lokalny
cmentarz, skrzynka energetyczna. Wykonawcy
pracowali w oparciu o plany, a geodeta?! No
właśnie, nikt do tej pory nie raczył tu przyjechać,
by usunąć „absurd” urzędników.
Życie mieszkańców Barczewka jak widać
nie jest łatwe, całe szczęście, że nie opuszcza nas
humor (mimo wszystko) i optymizm.
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Z partnerskiej gminy Hagen a.T.W.
Świeża bryza w Starym Kościele
Dieter Eickholt członkiem
honorowym Chóru Shanty KAB
Chcemy Wam przynieść świeżą bryzę
radosnych i nastrojowych piosenek z rejsów
morskich - Werner Hehemann.
Ale występ Shanty Chóru KAB St. Martinus
składał się też z epizodu urodzinowego oraz
ceremonii przyjęcia w szeregi chóru nowego
członka. Chór wystąpił w ramach Niedziel
Muzycznych w Starym Kościele w Hagen.
Dyrygent Fritz Weber (akordeon), Heinz
Brandhorst (harmonijka ustna) oraz Jurgen Berg
wspierali chór grając na instrumentach
muzycznych. Chór tak zestawił program, że
zapowiadane przez Heinera Menkhausa oraz
Heinza Runde piosenki tworzyły spójną
opowieść o miłości, powrotach i twardych
mężczyznach. Piosenka „Żegnaj moja piękna
dziewczyno” opowiadała o pożegnaniu
z domem, podczas gdy inne, jak „Chciałabym
podążać za albatrosem na południe”,
nawiązywały do tęsknoty za przestrzenią. Chór
zaintonował spontanicznie piosenkę
urodzinową „Hoch sollen sie leben”. W Starym
Kościele znajdowało się bowiem aż trzech
jubilatów: członek chóru Hubert Wellmann,
kanonik Herbert Brockschmidt oraz nowy
burmistrz Hagen Peter Gausman. Członkowie
chóru przygotowali też niespodziankę
ustępującemu burmistrzowi. Dieter Eickholt
został członkiem honorowym chóru. - „Zawsze
byłeś życzliwym promotorem naszego chóru” powiedział Hehemann. -„Wzrusza mnie to” odpowiedział Eickholt. Długoletni burmistrz
nawiązał do przyjaźni z polską gminą partnerską
– Barczewem, podkreślając: - „Chór Shanty był
jednym z najlepszych ambasadorów Hagen”.
Hmd Hagen
Artykuł ukazał się w NOZ 1.11.2011
tłum. Ewa Kaczyńska

Pełna sala na Koncercie Chóru
Shanty KAB
Burmistrz Dieter Eickholt
powołany na członka
honorowego
Powróciliśmy ze świeżą bryzą - tak powitał
Werner Hehemann przeszło 550 gości na
koncercie Chóru Shanty KAB Hagen w starym
Kościele. Szczególnie ciepłe słowa skierował
do kanonika Herberta Brockschmidha,
obecnego burmistrza Petera Gausmanna oraz
członka Chóru Huberta Wellmanna, którzy w tą
właśnie niedzielę obchodzili swoje urodziny.
Chór Shanty występował w Starym Kościele po
raz ostatni przed dwoma laty. W międzyczasie
śpiewacy dyrygowani przez Fritza Webera,
który gra na akordeonie, opracowali muzyczny
rejs żeglarski, składający się z nowych, ale też
już dobrze znanych utworów. Panowie Heiner
Menkhaus i Heinz Runde dowcipem i humorem
urozmaicali program. Piosenką „La Paloma”
ruszono od razu w daleką podróż, ale wcześniej
należało pożegnać przyjaciółkę. Chór uczynił to
piosenką „Do zobaczenia piękna dziewczyno”.
Chór wspierali muzycznie Heinz Brandhorst
grając na harmonijce ustnej oraz dwóch
gitarzystów: Jurgen Berg i Gunter Altevogt.
Następnie zabrzmiały piosenki: „Biały jest
okręt, który kochamy” i „Z albatrosem na
południe”. Już po pierwszych utworach
publiczność okazała swój zachwyt - zabrzmiały
gromkie brawa. Chórzyści przeszli dynamicznie
do piosenek: „Żeglarzu, twoją Ojczyzną jest
morze”, „Piękna jest miłość w porcie” oraz
„Havalinedley” Paul Abrahama. Jednak
każdego żeglarza dopada kiedyś tęsknota.
Odzwierciedliły ją piosenki: „Mewo, pofruniesz
do Ojczyzny” oraz „Jesteśmy dziećmi Fryzji”.
Wspaniałym przeżyciem dla członków Chóru
Shanty były wyjazdy do polskiej gminy
partnerskiej Barczewa, gdzie zawiązały się
przyjaźnie z członkami chórów Pokolenia
i Moderato. Polska piosenka „Poznajemy się”

(„dopóki jeszcze można, trzymajmy się dopóki
się jeszcze da, nie dajemy się, dopóki czas nam
sprzyja”) ożywiła wiele pięknych wspomnień
związanych z tymi podróżami. Po jej
odśpiewaniu Werner Hehemann wspomniał
jeszcze raz serdecznie stosunki z Barczewem
zawiązane podczas dwóch wizyt w Barczewie
i jednej barczewian w Hagen. Burmistrz Dieter
Eickholt podczas swojego urzędowania silnie
wspierał dążenia chóru do zacieśnienia
stosunków z Barczewem. Za to zaangażowanie
został mianowany członkiem honorowym
chóru. Werner Hehemann uhonorował go
emblematem Chóru. Dieter Eickholt przyjął
odznaczenie wyraźnie wzruszony: - „Chór
Shanty był jednym z najlepszych ambasadorów
Hagen” - chwalił Eickholt. Później w Starym
Kościele zrobiło się nastrojowo. Fritz Weber w
towarzystwie chóru zaśpiewał po rosyjsku
„Ojcze nasz”. Również ku pamięci zmarłych
członków chóru: Christiana Kapitza, Bernharda
Uberwassera, Heinera Kriege i Matthiasa
Berstermanna. „Cicho nadchodzi noc” - tą
piosenką zakończyła się muzyczna podróż. Ale
nie obyło się bez „bisów”. Piękne popołudnie w
ramach Niedzielnej Muzyki w Hagen
zakończyły „Sierra Madre” i „Do miłego
zobaczenia”. Chórzyści zostali przez słuchaczy
nagrodzeni gromkimi brawami. Za wiele, często
męczących godzin prób, które doprowadziły do
tego udanego koncertu dyrygent chóru Fritz
Weber został nagrodzony bukietem kwiatów. Po
koncercie członkowie chóru poprosili
zebranych o dobrowolne datki z przeznaczeniem na kuchnię dla biednych w Kazachstanie prowadzoną przez ojca Bergera oraz
wsparcie Stowarzyszenia, którego celem jest
utrzymanie Starego Kościoła.

Dzięki pomysłowości barczewskiego SIO…
“Mały Feluś wyrusza w świat”
Pod koniec września br., na rynku wydawniczym ukazała się publikacja, tym razem
skierowana do najmłodszych mieszkańców gminy Barczewo. Jest to zadanie zrealizowane
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, przy wsparciu finansowym
Samorządu Miasta Olsztyna. Dzięki pomysłowości barczewskiego SIO, wystarczyło
połączyć dwa elementy (czytanie i kolorowanie), najłatwiej przyswajane przez najmłodszych
i mamy książeczkę zawierającą w swej treści oprócz „Roty”, wspaniały materiał edukacyjny,
adresowany głównie do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Z uzyskanych
informacji wiemy, że w najbliższych dniach książeczka trafi bezpłatnie do przedszkoli i szkół
na terenie gminy Barczewo.
Autorką tekstu jest pani Katarzyna Kowalczyk, która skryła się pod ps. Iwa Wilga,
a całość, wraz z okładką, ilustrowała Alicja Żygadło. Jak zapewniła nas Danuta Zielonka prezes barczewskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, przygotowywane jest
drugie, własne wydanie, które będzie uzupełnione i poprawione.
Tekst i foto. W. Zenderowski
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Artykuł ukazał się w Hagener Marktbote
9.11.11
tłum. Ewa Kaczyńska

Informacje
Wrzesień 2011 r.
W wyniku pracy
operacyjnej barczewskiej policji, zostały
wykryte dwie osoby, mieszkańcy gminy, które
w okresie ostatnich 2 miesięcy rozprowadzały
środki odurzające. Na wniosek komisariatu
prokuratura olsztyńska zastosowała wobec
sprawców dozór policyjny.
W dniu 6 września w miejscowości Łęgajny
nieznani sprawcy włamali się do zbiornika
samochodu ciężarowego, z którego ukradli
około 150 litrów oleju napędowego. Podobne
zdarzenie miało miejsce w miejscowości
Mokiny, gdzie skradziono 400 litrów ropy.
W dniu 9 września wtedy jeszcze nieznana
osoba ukradła pościel i inne przedmioty ze
sklepu Biedronka. Kierownictwo sklepu
wyszacowało straty na kwotę 300 złotych.
W dniu 23 września ta sama osoba, 60-letnia
kobieta, mieszkanka Barczewa, ponownie
pojawiła się w sklepie. Została rozpoznana przez
pracownice sklepu. Złodziejkę przejęła policja,
natomiast łup został odzyskany.
W centrum Barczewa, z terenu wokół
ratusza, nieznany sprawca ukradł rusztowania
budowlane o szacunkowej wartości 3000
złotych. Jeżeli ktoś widział to zdarzenie, policja
prosi o informację.
10 września powiadomiono policjantów
z barczewskiego komisariatu o tym, że jeden
z pasażerów pociągu relacji Olsztyn - Korsze
awanturuje się, a ponadto uderzył w twarz
kierownika pociągu. Na stacji PKP w Barczewie
maszynista zatrzymał pociąg, natomiast
policjanci przejęli awanturnika. Krewkim
pasażerem okazał się mężczyzna, który był pod
znacznym wpływem alkoholu. Został on
przekazany izbie wytrzeźwień. Za naruszenie
nietykalności cielesnej odpowie przed sądem.
W okresie pomiędzy 1 sierpnia, a 19
września, na szlaku kolejowym w miejscowości
Łęgajny, nieznani sprawcy dokonali kradzieży
10 sztuk obciążników z sieci trakcyjnej. Wartość
szkody właściciel PKP PLK SA Odział Olsztyn
wycenił na 900 złotych.
Pomiędzy 21 a 28 września, z Jeziora
Tumiańskiego skradziono łódkę „Atol”,
o szacunkowej wartości 1500 złotych. Trwają
czynności zmierzające do wykrycia sprawców.
27 września w miejscowości Niedźwiedź
patrol barczewskiej policji złapał na gorącym
uczynku dwóch sprawców, którzy usiłowali
ukraść 2 betonowe kręgi, będące własnością
firmy Strabak. Wartość odzyskanego,
zabezpieczonego mienia wynosi 600 złotych.
Sprawcom nie udało się szybko załadować łupu
na pojazd, gdyż kręgi były za ciężkie. Jeden ze

sprawców, ratując się przed wpadką, uciekł
z miejsca przestępstwa.
We wrześniu odnotowano na terenie gminy
zgłoszenie zgwałcenia młodej dziewczyny. Tego
samego dnia sprawcę czynu zatrzymano
i doprowadzono do prokuratury. Prokurator
przedstawił mu zarzut gwałtu. Sąd Rejonowy
w Olsztynie zastosował wobec gwałciciela
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania na okres trzech miesięcy.
Dziewczyna poznała gwałciciela tydzień
wcześniej. W dzień gwałtu było ich drugie
spotkanie. Mieli zamiar udać się razem na
dyskotekę, na którą nie dotarli. Policja
przestrzega osoby młode przed pochopnym
zawieraniem znajomości i darzeniem zaufaniem
osób, których się dobrze nie zna.
Wrzesień, jak wynika ze statystyki, był
miesiącem dość spokojnym. W tym czasie
zatrzymano 3 nietrzeźwych kierowców
i jednego rowerzystę. Zatrzymano 5 poszukiwanych listem gończym. Więcej pracy mieli
policjanci kontrolujący stan techniczny
p o j a z d ó w. Z a t r z y m a n o 1 4 d o w o d ó w
rejestracyjnych.

Październik 2011 r.
W nocy z 1 na 2 października, w Barczewie
przy ulicy Miłej, nieznany sprawca uszkodził
samochód osobowy marki Renault Megane.
Szacunkowa wartość wyrządzonej szkody
wynosi około 2 tysiące złotych. Trwają
czynności operacyjne, celem ustalenia sprawcy.
3 października z posesji nr 42 w Radostach,
nieznany sprawca ukradł 39 m.b. kabla
elektrycznego, o wartości 400 złotych.
9 października, w jednym z lokali
wyborczych, pewien wyborca podczas
głosowania ukrył i wyniósł z lokalu dokument,
jakim jest karta do głosowania. Za swój czyn
sprawca odpowie przed sądem. Polskie prawo
zabrania niszczenia i zabierania dokumentów
państwowych.
10 października przy ulicy Obrońców
Warszawy w Barczewie, pewien krewki
mężczyzna, używając drewnianego kołka, pobił
człowieka. Ponadto zabrał ofierze 50 złotych.
Bandyta został ujęty, a sąd, na wniosek
prokuratora, zastosował areszt tymczasowy na
okres 3 miesięcy.
W okresie pomiędzy 26 września a 13
października w Nikielkowie, wykryty już przez
policję sprawca, z obiektu znajdującego się na
działce budowlanej, przywłaszczył sobie
elektronarzędzia i materiały budowlane. Mienie
odzyskano. Złodziej odpowie przed sądem.
W nocy z 14 na 15 października,

W nawiązaniu do informacji policji, w sprawie podpalenia pomieszczenia
gospodarczego w Zalesiu, właściciel ośrodka wypoczynkowego prosi mieszkańców
o pomoc w wykryciu piromana - sprawcy podpalenia. Poszkodowany dla
anonimowego informatora ufundował nagrodę pieniężną w kwocie 5 tysięcy złotych.
Fundator nagrody zapewnia pełną anonimowość. Wszelkie informacje prosi
przekazywać na nr telefonu 662 233 370.
Redakcja

ŚWIECOWISKO
“W moim lesie”
koncert pamięci
Marka
GRECHUTY
1 grudnia
godz. 18.30
Sala widowiskowa
CKiPG w Barczewie
w Mokinach, nieznany sprawca ukradł 2 butle
z gazem o wartości około 300 złotych, natomiast
z pomieszczenia gospodarczego - inwentarz
żywy (warchlaka i dwie kaczki).
22 października na jeziorze Świętajno straż
rybacka zatrzymała 2 mężczyzn, którzy
usiłowali łowić ryby przy pomocy wontona
(trójściennej zastawnej sieci rybackiej).
Kłusownikami okazali się mieszkańcy Olsztyna.
Za kłusownictwo odpowiedzą przed sądem.
27 października w Barczewie, w wyniku
operacyjnych działań policji, został ustalony
i ujęty sprawca, który sprzedawał środki
odurzające w postaci marihuany. Dealer
odpowie przed sądem.
29 października komisariat policji został
powiadomiony o kradzieży materiałów budowlanych z terenu rewitalizowanej Starówki.
Sprawcami okazali się dwaj bracia, mieszkańcy
Barczewa, którzy w toku przesłuchania
przyznali się też do innych złodziejskich
czynów. Policja odzyskała część mienia.
Wieczorem 31 października, na terenie
ośrodka wypoczynkowego w Zalesiu, nieznany
sprawca podpalił pomieszczenie gospodarcze, w
którym znajdowały się zwierzęta. Sprawa jest w
toku postępowania operacyjnego. Policja
zwraca się do mieszkańców z apelem o pomoc w
wykryciu sprawcy tego ohydnego czynu.
Prosimy o przekazywanie anonimowych
informacji na numery alarmowe policji: 997,
112 oraz 89 526 29 11 w godzinach urzędowania.
W październiku policja ujęła 6 osób
poszukiwanych listem gończym. Wykryła
1 pijanego kierowcę, zatrzymała 10 dowodów
rejestracyjnych pojazdów.
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Historia/ Informacje
Wartenburg - świadkowie historii

Dzwonek rowerowy, psi numerek, ołowiany trębacz…
W naszym otoczeniu wciąż
znajdujemy liczne „skarby” z minionych
lat. Wystarczy tylko dobrze się rozejrzeć
i już zauważymy, że przy jednej
z barczewskich ulic stoi zabytkowy
budynek, gdzie indziej znajdziemy
pudełko ze starymi fotografiami, stare
obligacje, listy pisane ponad wiek temu,
czy inne przedmioty. Wymienione
i podobne przedmioty znalezione w
naszym otoczeniu mogą być nie tylko
„zwykłą” rzeczą, ale są świadkami historii,
szczególnie, kiedy są to rodowe pamiątki
lub dotyczą naszego miejsca zamieszkania.
Spróbujmy o nie zadbać, a następnie
zbadać, opisać i zachować. W ich opisie
bądźmy ostrożni, a nader dokładni, gdyż o
gafę, nietrudno. Tak było z wytwórnią
wódek i likieru w naszym mieście, kiedy to
za czasów niemieckich ktoś nieopatrznie
nazwę miasta „Wartenburg”, umieszczoną
na reklamie trunku, skojarzył z faktem, że
ów produkt wytwarzany jest na miejscu, i tak
ciągnęło się latami.
Miesiąc temu zadzwonił do mnie znajomy
z informacją: - Słuchaj, znalazłem starą gazetę
i jakieś listy po niemiecku. Jak będziesz miał
czas to wpadnij. Zobaczysz co to jest. Tego typu
informacje mają ogromne znaczenie, gdyż nie
zawsze na pozór zwyczajna gazeta czy list
będzie rzeczywiście zwykłą gazetą czy
listem. U swojego znajomego jeszcze nie
byłem, by obejrzeć jego skarby, bo wyłonił
się temat podobny do „Leśnej Górki” koło
Zalesia, o której wcześniej informowały
„Wiadomości Barczewskie”.
Tym razem miejscem penetracji był
niezalesiony obszar, leżący po lewej
stronie drogi, za przejazdem kolejowym,
vis-a-vis firmy „SAGA”. Dziś teren
bardziej przypomina nieużytek, aniżeli
łąkę. To miejsce nie wyróżniało się niczym
do czasu, kiedy ziemia zaczęła zwracać to,
co na niej zgubiono lub pozostawiono.
Przypomnijmy, że w ostatnich dniach
stycznia 1945 roku obszar ten kojarzono
z tragedią francuskich jeńców wojennych,
lotników z Pułku Lotnictwa Myśliwego
„Normandie Niemen”, ze Stalagu I-B
w Olsztynku, którzy pracowali
przymusowo w tartaku pod lasem,
należącym do kolonii Ruszajny, podobnie

jak w wielu miejscowościach na terenie naszej
gminy. Francuscy lotnicy, uważając się za
sojuszników Armii Czerwonej, założyli na
siebie mundury, chcąc w ten sposób uroczyście
powitać swych wybawców. Niestety. Wszyscy
zginęli z rąk czerwonoarmistów, ponieważ
z racji podobieństwa mundurów, wzięto ich za
oddział niemiecki.

Wyjaśnienie
Kierzliny czy Kierźliny?
Po ukazaniu się w naszej gazecie artykułu pt. „Jubileusz 400-lecia, Kierzliny (niem.
Kerschleinen”), jeden z czytelników zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w zamieszczonym
artykule autor wymienia nazwę wsi „Kierzliny”, natomiast na zdjęciu obok tekstu, na tablicy
miejscowości widnieje nazwa „Kierźliny”. Komu wierzyć?
Odpowiadam. Takie nieścisłości w pisowni miejscowości zdarzają się dość często. Odnosząc
się do nazwy miejscowości, tylko dwa razy wieś wymieniana była jako Kierźliny. Raz uczynił to
Mikołaj Kopernik, lokując osadnika wymienił Alexa z Kierźlin i drugi raz, gdzie użyto nazwę
Kierźliny, krótko po 1945 roku. W pozostałych dostępnych dokumentach znajdujemy nazwę
„Kierzliny”. Natomiast na mapach widnieją nazwy: Kierzliny oraz Jezioro Kierzlińskie. Podobnie
jest w wykazie miejscowości, sporządzonym przez Urząd Miejski w Barczewie. A zatem, pozostało
tylko poprawić nazwę na tablicy miejscowości i przeprosić turystów, dla których „Kierźliny” mogą
mylić z „Kieźlinami” pod Olsztynem.
W. Zenderowski
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Wcześniej, przed opisaną tragedią
jeńców francuskich, łąka należała do
Ruszajn. Korzystali z niej okoliczni
mieszkańcy, całymi rodzinami traktując
jako wymarzone miejsce do niedzielnego
wypoczynku. Fakt ten potwierdzają
znalezione przedmioty, z których
większość zachowała się w dobrym stanie.
Warto wymienić: dzwonek rowerowy
„Fahrräder-Nähm, A. Kleinfeld,
Wartenburg”, czy tzw. „psi” numerek
z napisem „1926-Wartenburg-21”, do
którego wrócimy, podobnie jak pruskie
guziki należące do miejscowego urzędnika,
a przy tym kilka fenigów z lat 1921-1943,
okopowa blaszka z wygrawerowanym
krzyżem oraz niemiecki przedmiot jeszcze niezidentyfikowany, ale nie starszy,
niż z początku XX w., i element gąsienicy,
karabinowe łuski, które poświadczają
o wymianie ognia jednej i drugiej strony.
To, że łąka była miejscem wypoczynku,
potwierdza znaleziony ołowiany żołnierzyk trębacz z wojennej gry planszowej dla
chłopców, czy wielbłąd. Takich domowych
drobiazgów było więcej. Do znalezionych
nieopodal przedmiotów należał również orzełek
z czapki żołnierza z 1 Dywizji Piechoty im.
Tadeusza Kościuszki, zidentyfikowany przez
wojskowych historyków jako wz. 43,
(1943 r.), zwany „kuricą”. Prawdopodobnie orzełek pochodził z czapki
zdemobilizowanego wojskowego, który
po wojnie, jak wielu, osiadł w Ruszajnach.
Zapewne nie był to orzełek z czapki
żołnierza z jednostki KBW, stacjonującej
w Barczewie przy ochronie miejscowego
więzienia, czy z czapki pierwszych
strażników więziennych, po lutym 1946
roku. Co do polskiej monety 10- złotowej
z 1959 roku, jej znalezienia nie będziemy
komentować.
Wróćmy do wspomnianego wcześniej,
niebanalnego dzwonka rowerowego, który
zasługuje na większą uwagę. W górnym
półkolu płaskiej nakrętki widnieje napis:
Fahrräder-Nähm, znaczy; „Rowery Maszyny krawieckie". W części środkowej
- mały ornament, a pośrodku: A. Kleinfeld,
(nazwisko właściciela), niżej; Wartenburg
- tu nie musimy tłumaczyć.
Dzwonek rowerowy z nazwą miasta, jak
w przypadku wytwórni wódek i likieru,
może wskazywać, że w mieście istniała
wytwórnia rowerów lub ich montownia.
Niektórzy umiejscawiają ją w Strafanstalt przy
Klostergasse, (więzienie przy ul. Klasztornej),
z uwagi na tanią siłę roboczą. Nic bardziej
mylnego. Niestety, w mieście nie było ani
wytwórni, ani zakładu, ani montowni rowerów
z dostarczanych części. Takiego zakładu nie ma
w niemieckim spisie zakładów produkcyjnych
miasta Wartenburg. Na terenie miasta
Wartenburg, u zbiegu ulic Kopernika i Krótkiej,
swój sklep miał Zaborosz. W sklepie tym można
było kupić także części do roweru. W tamtych
czasach w handlu, czy świadczeniu usług,
reklama miała swoje znaczenie. Na
przedmieściu mieścił się zakład A. Kleinfelda.
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Klucznik (niem. Klutznick)

3.11.1599 - pod Pasztorbuekk, koło Csikszentdomokos, chłopi zamordowali Andrzeja Batorego,
księcia Siedmiogrodu, kardynała, biskupa
warmińskiego, bratanka polskiego króla Stefana
Batorego.
5.11.1810 - król Fryderyk Wilhelm III podpisał
edykt znoszący poddaństwo chłopów w państwie
pruskim.
6.11.1801 - pismem Komery urzędu pruskiego
w Królewcu „zwolniono wieś Wipsowo od
szarwarku, pozostawiając uiszczanie czynszu
w naturze, ale i w tej materii napotykano opór
i niezadowolenie mieszkańców”.
6.11.1947 - kierownik Szkoły Podstawowej
w Wipsowie Bernard Szulc rozpoczął pierwszy na
terenie wsi kurs repolonizacyjny dla ludności
wiejskiej. Kurs, w którym uczestniczyło 48
słuchaczy, trwał do 15 kwietnia 1948 roku.
6.11.1950 - w Szkole Podstawowej w Barczewie
obchodzono uroczyście rocznicę rewolucji
październikowej.
8.11.1516 - Mikołaj Kopernik objął urząd
administratora komornictwa olsztyńskiego
i pieniężeńskiego.
8.11.1610 - zmarł Daniel Knobloch, koadiutor
proboszcza parafii w Barczewie.
9.11.1379 - z rąk biskupa Henryka Sorboma, wieś
Ramsowo otrzymała dekret lokacyjny.
9.11.1996 - do składnicy Muzeum Warmii i Mazur
w Barczewie trafiły kamienne muzy Bolesława
Marshalla, które zdobiły fronton dawnej siedziby
Domu Środowisk Twórczych w Olsztynie.
10.11.1992 - w kinie „Legenda” w Barczewie
odbyła się akademia z okazji Święta
Przy południowej granicy gminy Polaków. W latach 1922-1939 do Związku
Niepodległości.
Barczewo, za Odrytami, w kierunku Giław leży Polaków w Niemczech należały 3 osoby, polscy
11.11.1899 - w „Gazecie Olsztyńskiej” można było
wieś Klucznik, jedna z najmłodszych działacze. Byli to: Franciszek Jeleniewski,
przeczytać, że „Piwo Waldschlosechen, jasne
miejscowości naszej gminy. Pierwsze wzmianki Alojzy Slomiński (Słomiński) i Paweł
i ciemne, zawsze świeże i znakomitej dobroci
na temat lokacji sięgają roku 1656. Jeleniewski, który był mężem zaufania IV
polecał warmiński dom wysyłkowy P. Hirschberga
Z dokumentów dowiadujemy się, że wówczas Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech.
w Wartemborku (Barczewie), gdzie jedna ósma
we wsi z jednym sołtysem gospodarowało kilku Natomiast do grona polskich bibliotekarzy
beczki kosztowała 3 marki, cała beczka jeszcze
w o l n y c h o s a d n i k ó w, t r u d n i ą c y c h s i ę i organizatorów czytelnictwa należał Franciszek
taniej”.
rolnictwem. Była to uboga wieś. W doku- Jeleniewski. W 1925 roku we wsi utworzono
11.11.1918 - odrodziło się niepodległe państwo
mentach zawarta jest kolejna informacja, że drużynę straży pożarnej.
polskie.
osada, późniejsza wieś, założona została na
25 stycznia 1945 roku, w bezpośredniej
12.11.1345 - pierwszy dokument zawierający
polskiej Warmii, dwie mile od Wartemborka, bliskości wsi Klucznik, toczyły się zbrojne
nazwę wsi Bartołty.
z dala od głównych szlaków handlowych walki. Wówczas, atak na Klucznik 25 czołgów
14.11.1787 - w Barczewku urodził się Mateusz
Grunenberg - nauczyciel, stosujący nowoczesne
i stanowiła własność biskupów warmińskich.
radzieckich odparły czołgi z niemieckiej dywizji
wówczas poglądowe metody nauczania:
W 1702 roku wieś stanowiła dobra wolne i „Grossdeutschland”, które następnie wycofały
wykształcił wielu nauczycieli szkół parafialnych na
nazywała się Klucznich. Do chwili zaboru się z rejonu walk. 26 stycznia 1945 roku do wsi
Warmii, a zebrane przez niego pieśni są
pruskiego, tj. do 1772 roku, większość wkroczyły wojska Armii Radzieckiej,
najstarszymi polskimi utworami ludowymi
mieszkańców mówiła wyłącznie po polsku. przynosząc mieszkańcom wiele krzywd. Po
z Warmii.
W roku 1772, po rozbiorze Polski, rząd pruski wojnie część gruntów należało do Państwowego
15.11.1521 - zmarł Stockfisch Baltazar (ur. ok.1450
zabrał wieś i wydał na własność prywatną. Od tej Gospodarstwa Rolnego. Obecnie wieś Klucznik
r. w Barczewie), kanonik warmiński, administrator
pory nazwę swą wieś wzięła prawdopodobnie od jest jedną z 56 miejscowości gminy Barczewo
dóbr kapituły. Fundator w 1488 r. srebrnych
imienia właściciela Kluth. Mieszkańcy nie i należy do sołectwa w Odrytach.
kielichów dla kościoła św. Anny w Barczewie.
potrafili oprzeć się germanizacji. W pierwszych
Opr. Wojciech Zenderowski
15.11.1886 - w Wartemborku założono polską
dniach lutego 1807 roku wieś była świadkiem
księgarnię, jej właścicielami byli Adam Napieralski
w i e l u p o t y c z e k p o m i ę d z y w o j s k a m i Słowniczek
i B. Kwaśniewski z Poznania.
napoleońskimi, a rosyjskimi. W 1836 roku, - osadnik - mieszkaniec z innego regionu kraju 15.11.2001 - Jan Krakowiak został pierwszym
w dokumentach Klucznik wymieniano jako wolny - bez obciążeń i zobowiązań
prezesem reaktywowanego Polskiego Stronnictwa
Ludowego, koło w Barczewie.
królewską wieś. W 1898 roku wieś została - lokacja - zakładanie nowej wsi zgodnie
19.11.1916 - w Międzyrzeczu Podlaskim urodził się
włączona do parafii Giławy. Na podstawie spisu z prawem lokacyjnym przez właściciela ziemi
Feliks Zdaniuk, działacz społeczno-polityczny
z 1910 roku wiemy, że we wsi mieszkało 54
i samorządowy, zapalony filatelista.
Ciąg dalszy ze str. 10
20.11.2001 - w MOKSiT w Barczewie odbyła się
uroczystość z okazji „Dnia Seniora”.
Świadczono tam usługi w naprawie rowerów
23.11.1946 - rozpoczął się kurs dokształcający dla
„1926-Wartenburg-21”, (rok, nazwa miasta,
funkcjonariuszy więzienia w Barczewie.
oraz maszyn do szycia, produkcji Singer. Z jego
numer) wydawany był przez magistrat m.
24.11.2001 - w Barczewie otwarto „Dom
usług korzystali także rzemieślnicy z branży
Wartenburg, gdzie w ewidencji widniał adres
Dziennego Pobytu”.
tapicerskiej i rymarskiej. Zamówiony przez
właściciela czworonoga, którego pies został
27.11.1597 - biskup warmiński Andrzej Batory
właściciela zakładu dzwonek rowerowy z
zewidencjonowany po uprzednim badaniu przez
ustalił stawkę za uwolnienie chłopa z poddaństwa.
napisem: „Fahrräder-Nähm, A. Kleinfeld,
weterynarza.
Wynosiła ona 40-50 grzywien.
Wartenburg”, był reklamą firmy, używaną przez
Wojciech Zenderowski
listopad 1918 - głód panujący w Wartemborku był
większość rowerzystów.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Sebastiana
powodem wielu zamieszek.
Natomiast tzw. „psi” numerek z napisem
Białeckiego
listopad 1918 - w Wartemborku zawiązała się Rada
Żołniersko-Robotnicza, która przejęła część
kompetencji miejscowej administracji.
Wojciech Zenderowski GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (2018) listopad 2011
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Wartenburg - świadkowie historii

Społeczeństwo
Konsultacje społeczne

Ustawa o ochronie zwierząt
W środę, 26 października br., w sali
konferencyjnej Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie, odbyły się pierwsze
konsultacje społeczne dotyczące realizacji przez
Gminę założeń nowej Ustawy o ochronie
zwierząt.
W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, zastępca
burmistrza Dariusz Jasiński, przewodniczący
Rady Miejskiej Zbigniew Chlubicki,
przewodniczący Związku Gmin Warmińskich
Adam Sierzputowski. Ponadto: wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Alina
Jakończuk, prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich Danuta Zielonka,
radny Rady Miejskiej Edward Maciejewski,
dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy Mariola Łukowska. Nie zabrakło
lekarzy weterynarii, członków stowarzyszeń ochrony nad zwierzętami i licznie
przybyłych mieszkańców.
Otwierając spotkanie, burmistrz Lech
Jan Nitkowski nadmienił, że są to pierwsze
konsultacje społeczne nad sposobem
wdrożenia w życie ustawy o ochronie
zwierząt, a obecność licznie przybyłych
świadczy o tym, że cieszą się one dużym
zainteresowaniem. Co prawda ustawa nakłada
na samorząd gminny pewne obowiązki prawne
i finansowe, ale także po części rozwiązuje wiele
spraw, które dla jej funkcjonowania wymagają
społecznej konsultacji. Burmistrz w skrócie

odniósł się do treści ustawy mówiąc, że nie
dotyczy ona jedynie psów, ale zwierząt, które
przypisane są do właściciela, ponadto mówił
o nowych uregulowaniach dotyczących opieki
i ochrony zwierząt, o opłatach i ulgach,
o schroniskach, chorobach czy o bezdomnych
psach. A ile jest psów na terenie gminy? wyliczeń było dużo. Ponadto burmistrz nawiązał
do opieki weterynaryjnej oraz do schronisk
i kosztów ich utrzymania. Odniósł się do
ludzkiego sumienia - mówił o traktowaniu
zwierzęcia, gdyż wiadomo, że to co małe,
zawsze jest miłe i piękne, a gdy dorośnie,

w większości wyrzucane jest z domu lub
porzucane.
Przewodniczący Związku Gmin Warmińskich Adam Sierzputowski, trzymając w ręku
uchwałę nie krył, że w kilku miejscach wymaga
ona społecznej konsultacji. Nawiązał do okresu,

kiedy po przemianach ustrojowych, z chwilą
powstawania samorządów, w jednym z zadań
Starostwa Olsztyńskiego była zapisana opieka
nad zwierzętami oraz, że temat istnie niemal od
zarania ludzkości i dziś, po latach, należy
znaleźć rozwiązanie, które zadowoli wszystkie
strony. Zapis, że zwierzęcia nie można oddzielić
od właściciela jest novum, podobnie jak szereg
innych zapisów, które nakładają na właściciela
oraz na gminę nowe obowiązki. Przewodniczący przedłożył, nazwijmy to, harmonogram
rozpoczynający się od ewidencji, po znakowanie, mówił o czasowym miejscu przetrzymywania, zapobieganiu bezdomności psów,
budowie przechowalni, opiece ze strony służb
weterynaryjnych, opłatach z tym związanych
i opłatach za posiadanie psa. Na koniec odniósł
się do spotkania nadmieniając, że ustawa jest
dużym krokiem naprzód i, że nie uchwyciła
wszystkiego, gdyż to jest etap pierwszy,
który wywoła inne, niedostrzeżone jeszcze
problemy, gdzie obok obowiązków niemal
wszystko, zgodnie z ustawą obciąży budżet
gminy.
Podobne konsultacje społeczne odbędą się
w ościennych gminach. Natomiast wspólnie
wypracowane stanowisko pozwoli na
przejście do dalszych prac nad wdrożeniem
uchwały w życie. Na koniec dyskusji
uczestnicy spotkania zadawali pytania,
dzielili się swoimi spostrzeżeniami
i uwagami. Aktywnie włączali się w temat
członkowie zrzeszeni w stowarzyszeniu opieki
nad zwierzętami.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Śladem artykułu „Przejazdem po gminie”
Nie ukrywam zadowolenia, że artykuł został
gorąco przyjęty przez czytelników. Tych, którzy
go nie czytali, informuję, że dotyczył on biletów
ulgowych za przejazd na linii byłej 14.
Wielu moich znajomych, po jego
przeczytaniu dopytywało się, co będzie dalej
i jak sprawy się mają. Pokłosiem mego artykułu
była interpelacja radnego Zbigniewa
Chlubickiego na XVI sesji Rady Miejskiej
w Barczewie. W sprawie tej, podczas sesji,
wypowiedział się też pan Dariusz Jasiński
zastępca burmistrza. Wypowiedzi obu naszych
samorządowców przytaczam w wydaniu tej
gazety w sprawozdaniu z sesji. Nie sposób
zacytować dokładnie rozmowy moich
rozmówców o pozbawieniu nas korzystania
z biletów ulgowych. Propozycji rozwiązania
problemu było wiele, jak wielu było adwersarzy.
Niektórzy proponowali, by sprawą
zainteresować cyt. „kogo trzeba”, gdyż
w busikach mocno śmierdzi nie tylko powietrze,
ale i wydawanie biletów. Ja podzielam
spostrzeżenie mego kolegi, który uważa, że
śmierdzi i śmierdzieć będzie długo z winy
pasażerów. Ewidentnym tego przykładem jest
sytuacja, którą często można zaobserwować kierowca pojazdu, wręczając pasażerce resztę z
opłaty i bilet usłyszał: „bilet jest mi do niczego
niepotrzebny i niepotrzebnie skasował go na
kasie”. Tej pani, lat około 40, mieszkance
Łęgajn gratuluję swoistej filozofii życia,
obywatelskiego podejścia do własności
prywatnej i dawania przyzwolenia na
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uszczuplanie z dochodów społeczeństwa państwa polskiego i właścicieli firm
przewozowych.
W bilecie za 3 złote jest 8% podatku VAT, co
stanowi 24 grosze. Za nieodnotowany na kasie
fiskalnej bilet, firma przewozowa nie zapłaci
18% podatku dochodowego, co stanowi 54
groszy. Na jednym bilecie my jako
społeczeństwo tracimy, a ktoś zarabia 78 groszy.
Wielomiliardowy budżet państwa polskiego
składa się z takich groszy. Te grosze tworzą
pensje, emerytury, renty, dotacje i subwencje,
z których my jako obywatele korzystamy.
Dochody firm przewoźników też składają się
z groszy. Ich kondycja ekonomiczna zależy od
tych groszy. Żądajmy wraz z uiszczeniem
opłaty, pokwitowania w formie biletu.
Wymuszony bilet włóżcie do koperty, wyślijcie
/bez znaczka/, ale z dopiskiem, informując
właściciela firmy przewozowej, że ma
„wspólnika”. Adres jest wybity na bilecie.
Pewna mieszkanka Wójtowa, matka ucznia
jednej ze szkół olsztyńskich, w telefonicznej
informacji do redakcji powiedziała, że artykuł
napisałem za optymistycznie. Ona uważa, że jest
gorzej. Wraz ze zniknięciem biletów ulgowych,
znikło też stopniowanie ceny biletów do
miejscowości leżących na trasie z Olsztyna do
Barczewa.
My, mieszkańcy nie jesteśmy skazani na
łaskę monopolistów, którzy każą sobie płacić
za bilet 3 złote. Autobusy PKS Mrągowo,
przejeżdżające przez Barczewo, zawiozą nas

taniej. Za bilet normalny zapłacimy 2,50
złotego. Emeryci i inwalidzi w godzinach od
9,30 do 13,30 zostaną przewiezieni
autobusem tej firmy za 1,75 złotego. Wybór
należy do nas, więc wybierajmy.
Apeluję do kierownictwa PKS Mrągowo,
aby na trasie Barczewo - Olsztyn ich autobusy
zatrzymywały się na wszystkich przystankach
tej linii. W samym Barczewie powinny
zajeżdżać na pętlę autobusową, a nie stawać na
przystanku obok na ulicy Warmińskiej. Proszę
też o zamieszczenie informacji cenowej
i rozkładu jazdy.
Wiele osób zainteresowanych jest
dogodnym rozkładem jazdy do pracy i z pracy.
Wszystkich zainteresowanych informuję, że
uwagi i propozycje proszę kierować do zastępcy
burmistrza, pana Dariusza Jasińskiego.
Inni moi rozmówcy, bardziej zdesperowani
i zdecydowani do działania, proponowali
powołać Komitet Obrony Pasażerów, stać się
stroną w sporze i wziąć sprawy w swoje ręce.
Szanowni czytelnicy! Zaufajmy naszym
przedstawicielom w samorządzie gminnym,
którzy podjęli się trudu pilotowania sprawy.
Jeżeli ich starania nie będą skuteczne, to wtedy
możecie z własnej inicjatywy brać sprawy
w swoje ręce. Naszym obowiązkiem - gazety
samorządowej jest informacja. Do wszelkich
innych poczynań i inicjatyw nie jesteśmy
upoważnieni.
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Jan Krakowiak

Sport
Tomasz Szewczak mistrzem świata w ju-jitsu
Podczas Mistrzostw Świata w ju-jitsu, które
odbyły się w Cali, Kolumbia, w dniach 15-16
października br., Tomasz Szewczak zdobył złoty
medal, a tym samym tytuł Mistrza Świata w tej
dyscyplinie. To największy sukces w dotychczasowej karierze sportowej tego zawodnika.
Nadmieńmy, że ppor. Tomasz Szewczak,
rocznik 1977, jest funkcjonariuszem Zakładu
Karnego w Barczewie i pracuje w Dziale
Penitencjarnym jako wychowawca ds. sportu.
W rozmowie, pan Tomasz podzielił się
z nami swoimi sukcesami i powiedział, że droga
do tytułu mistrza świata wymagała od niego
wielu wyrzeczeń, treningów i ciężkiej pracy.
Musiał pogodzić studia z pracą zawodową,
domem i uprawianą dyscypliną sportową.
Pierwsze treningi pan Tomasz rozpoczął w
Klubie Sportowym „Gwardia Olsztyn” w 1988
roku. Potem, w 1996 roku, przeniósł się do AZSAWF Gdańsk, gdzie w barwach klubu
występował do 2001 roku. W 1999 roku zdobył
tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w judo.
W tym samym roku został srebrnym medalistą
Mistrzostw Polski Seniorów. W 2000 roku
ponownie został srebrnym medalistą Mistrzostw
Polski Seniorów. W 2001 roku zdobył brązowy
medal Drużynowych Akademickich Mistrzostw
Świata oraz brązowy medal na Mistrzostwach
Polski Seniorów, natomiast w 2011 roku zdobył
tytuł Mistrza Polski Policji.
Od 2003 roku pan Tomasz Szewczak
występuje w barwach Olsztyńskiego
Stowarzyszenia Ju-jitsu i Judo. W dyscyplinie
ju-jitsu, w latach: 2003, 2005-2009, 2011,
siedmiokrotnie zdobył Mistrzostwo Polski
Seniorów, natomiast na Mistrzostwach Świata
w 2006 roku w Rotterdamie zdobył srebro,
a podczas tych samych Mistrzostw w 2008 roku,

rozgrywanych w Malmoe - medal brązowy i taki
sam w 2010 roku podczas Mistrzostw Świata St.
Petersburg i w 2011 roku, wspomniany złoty
medal wywalczony w Cali, Kolumbia, który jest
ukoronowaniem wszystkich tytułów, ale nie
ostatnim.
Na Mistrzostwach Europy w Podgorica
w 2009 roku pan Tomasz zdobył złoty medal, we
Wrocławiu w 2005 roku - srebrny medal, w 2007
roku, taki sam w Turynie w 2007 roku i w
Maribor w 2011 roku oraz brązowy medal
w Hanau w 2003 roku.
Do medalowej kolekcji pan Tomasz dodał:

III miejsce w SportAccort Combat Games Pekin
2010 rok (Igrzyska sportów walki) i V miejsce
w World Games 2009 rok Kaohsiung (Igrzyska
sportów nieolimpijskich). Ponadto jest
wielokrotnym medalistą Pucharów Europy,
Turniejów Międzynarodowych i Pucharów
Polski.
W imieniu redakcji „Wiadomości
Barczewskie” dziękujemy i życzymy panu
Tomaszowi kolejnych złotych krążków.
redakcja
Foto z archiwum Tomasza Szewczaka

Finał Wojewódzki II Turnieju Orlika “O Puchar Premiera Donalda Tuska”
Uczennice Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie zajęły 3 miejsce w Finale
Wojewódzkim II Turnieju Orlika w piłce nożnej
o Puchar Premiera Donalda Tuska. Zawody
odbyły się 27.09.2011 r. na stadionie MOSiR
w Olecku. Do zawodów przystąpiło 27 zespołów
chłopców i dziewcząt, które przeszły eliminacje
gminne i międzypowiatowe. Naszą szkołę
reprezentowały dziewczęta z klasy Vc i IV b
(Ola Kasprzyk, Klaudia Kuzia, Antonia Gaweł,
Irena Onufryjenko, Wiktoria Nieścioruk,
Weronika Lis, Zuzanna Toczyska, Klaudia
Saczuk, Agnieszka Dziedzina i Paulina
Dowgiałło). W drodze do finału w Olecku,
dziewczęta wygrały turniej eliminacyjny
w Barczewie i Olsztynie oraz zajęły drugie
miejsce w turnieju w Giżycku. Ogółem
w turnieju finałowym uczestniczyło 270
zawodników, w tym 100 dziewcząt. Nasze
piłkarki rozegrały 3 spotkania: z Wydminami
(2:6), z Waśniewem (1:5) i Brzydowem (3:2)
i ostatecznie zajęły trzecie miejsce. Pierwsze
trzy zespoły otrzymały puchary, medale,
pamiątkowe dyplomy, piłki i stroje piłkarskie,
ufundowane przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
dziewczęta młodsze (rocznik 2000/2001):
1.LUKS Sport z Kulturą Wydminy

2.SP Waśniewo
3.SP 1 Barczewo
4.LUKS Kormoran Brzydowo
Organizatorzy: Ministerstwo Sportu i Turystyki, SZS Olsztyn i MOSiR Olecko.
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Krzysztof Cis
Pierwszym szachistą w rankingu międzynarodowym
O tym, że w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie grają w szachy
pisaliśmy w czerwcowym numerze „Wiadomości Barczewskich”. Wówczas podsumowaliśmy osiągnięcia Koła Szachowego,
działającego przy gimnazjum, które powstało
w grudniu 2008 roku, z inicjatywy nauczyciela
historii, pana Piotra Faturskiego. Po roku pracy
przyszedł czas na sukces, na miejsca na podium,
na puchary i dyplomy. Pisaliśmy o zawodnikach
wymieniając wszystkich z imienia i nazwiska.
Pisaliśmy, że jednym z szachistów jest
Krzysztof Cis, który w roku szkolnym
2010/2011 zdobył m.in. indywidualnie tytuł
mistrza w Mistrzostwach Województwa
War miń s k o - M azu r s k ieg o . N a k o lejn e
potwierdzenie tego, że Krzysztof jest dobrym
i ambitnym zawodnikiem, nie musieliśmy długo
czekać. W Mistrzostwach Międzynarodowych
w Bęsi, które odbyły się w dniach 15-21
października 2011 roku Krzysztof zajął
8 miejsce, a tym samym zdobył ranking ELO międzynarodowy, przyznawany przez federację
międzynarodową FIDE. Tym samym jest
pierwszym juniorem szachistą z gminy
Barczewo, który uplasował się w rankingu,
a tym samym stał się zawodnikiem wysokiej
klasy.
Droga Krzysztofa do sukcesu nie była
łatwa. Wiele poświęcenia, wyrzeczeń i mozolnej
pracy pod okiem wspaniałych trenerów dały
wysokie wyniki liczące się w skali
międzynarodowej. Krzysztof Cis, rocznik 1996
- jak wspomniał - jako uczeń I klasy szkoły
podstawowej w 2002 roku pierwsze kroki
skierował do Domu Kultury przy ul.
Słowackiego 5, gdzie pierwszą instruktorką w
dziedzinie gry w szachy była Agnieszka
Chojnowska. Potem trenował pod okiem
Krzysztofa Budrewicza i grał w Klubie

„AKCES”, gdzie trenerem był Rafał
Kazimierczak. Po dwóch latach przerwy, w 2010
roku zapisał się do UKS „Trzydziestu” Olsztyn, gdzie prezesem jest Bogdan Jeżak.
Wspomniał, że pierwszy znaczący sukces
przyszedł w 2008 roku, gdzie na
organizowanych w Olsztynie Wojewódzkich
Mistrzostwach Szachowych wywalczył
indywidualny tytuł wicemistrza. Kiedy z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka (1 czerwca
2011 r.), na olsztyńskiej Starówce rozegrano
symultanę szachową, w której zmierzył się
z Krzysztofem Budrewiczem - mistrzem kraju z którym wygrał i z Tomaszem Baturo z UKS - tu
przeszkodziła pogoda, wiadomo było, że jest
godnym zawodnikiem, którego lekceważyć nie
wypada. Potem, w Szkolnym Turnieju
Szachowym, który zorganizowany został
w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej 23
czerwca 2010 roku zajął I miejsce. Natomiast w
Indywidualnych Mistrzostwach Województwa
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o J u n i o r ó w
w Szachach, organizowanych w dnia dniach 29
czerwca - 2 lipca 2010 roku, zdobył VII miejsce.
Rok 2011, obok nauki w gimnazjum,
to kolejne treningi, zmagania na szachownicy,
wyjazdy i udział w rozgrywkach. Na kolejne
sukcesy nie czekaliśmy długo. W Turnieju
Szachowym 2011 w Grupie B, który odbył się w
Olsztynie w dniach 24-28 stycznia 2011 roku
zajął X miejsce. W lutym 2011 roku uczestniczył
w Turnieju Szachowym dla dzieci i młodzieży
„Zima z Szachami 2011”, w Pałacu Młodzieży w
Olsztynie. W sierpniu 2011 roku uzyskał
Certyfikat ukończenia Akademii Szachowej,
który poświadcza, że wykazuje się olbrzymim
rozumem, sprawnością tak umysłową i fizyczną
oraz inteligencją, której niejeden może mu
pozazdrościć. Natomiast w roku bieżącym
Krzysztof Cis uczestniczył w Indywidualnych

Mistrzostwach Województwa WarmińskoMazurskiego Juniorów w Szachach, które
odbyły się w Olsztynie w dniach 27-30 czerwca
2011 roku, zajmując III miejsce. W Ostródzie
brał udział w VIII Międzynarodowym Festiwalu
Szachowym Turnieju Młodych Talentów, który
odbył się w dniach 4-11 sierpnia 2011 roku.
W Letniej Akademii Szachowej Olsztyn-2011
zajął drugie miejsce. Bierze udział w Lidze
Szachowej, Wojewódzkiej, gdzie aktualnie
zajmuje VI miejsce.
Obecnie przygotowuje się do
Międzynarodowego Turnieju Szachowego
„Trzech Leszczy”, który odbędzie się w dniach
18-20 listopada w Giżycku oraz podobny turniej
w Kętrzynie, który zostanie rozegrany
w grudniu br.
Krzysztof Cis, w klasyfikacji
GRAND PRIX Olsztyna, zajmuje 16 miejsce,
natomiast na 89 zawodników w rankingu ELO międzynarodowym, Krzysztof uplasował się na
20 miejscu. Swój sukces - jak nadmienił
Krzysztof Cis - zawdzięcza obecnemu trenerowi
panu Rafałowi Kazimierczakowi z Olsztyna,
Klubowi „Trzydziestu” - Olsztyn, a szczególnie
rodzicom.
Tekst: Wojciech Zenderowski
Foto: archiwum zawodnika

Konferencja Organizacji Pozarządowych Gminy Barczewo. Zmiany w ustawie…
W czwartek, 3 października, w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie
o d b y ł a s i ę K o n f e r e n c j a O rg a n i z a c j i
Pozarządowych Gminy Barczewo. Prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
Danuta Zielonka, otwierając forum, przywitała
uczestników oraz Monikę Falej z Olsztyńskiego
Centrum Organizacji Pozarządowych.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie
Zbigniew Chlubicki z satysfakcją odniósł się do
roli, jaką mają do spełnienia w środowisku
lokalnym działające na terenie gminy Barczewo
organizacje pozarządowe, które mogą
pochwalić się wieloma zrealizowanymi
zadaniami i życzył dalszych sukcesów.
W pierwszej części, prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich Danuta Zielonka,
udzieliła informacji na temat utworzenia
G minnej Rady D ziałalnoś ci P ożytku
Publicznego w Barczewie i objaśniła rolę, jaką
rada będzie miała do spełnienia. Po krótkiej
dyskusji przyjęto, że wspomniana rada będzie
składać się z ośmiu osób.
Kolejnym punktem były krótkie
informacje przedstawicieli organizacji, które
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korzystały, lub też nie, z dofinansowania swoich
zadań w ramach Otwartego Konkursu Ofert,
ogłoszonego przez Urząd Miejski w Barczewie.
O swoich osiągnięciach na forum konferencji
mówili: Janina Gołębiewska - Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Ramsowo i Okolic, Barbara
Kosowska - Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze
Sksboty”, Marek Szter - Gminne Zrzeszenie
Ludowych Zespołów Sportowych, Mirosława
Jasińska – LUKS-Surma Barczewo, Mariola
Łukowska - Stowarzyszenie „Każdemu Dać
Szansę”, Piotr Mostek - Ochotnicza Straż

Pożarna w Barczewie, Janusz Sturlis - GKS
„Pisa” Barczewo, Beata Jakubiak Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”,
Małgorzata Bałusz - Stowarzyszenie Na Rzecz
Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich
„Wrota” w Lamkowie oraz Marcin Rybczyński Lokalna Grupa Działania „Południowa
Warmia”. Wszyscy podzielili się osiągnięciami
z dotychczasowej pracy oraz nakreślili swoje
plany na przyszłość.
W części drugiej Monika Falej, w ramach
krótkiego szkolenia, zapoznała uczestników
o najważniejszych zmianach w ustawie o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o także o rejestracji nowych organizacji.
Dodała także, że zmiany mają pomóc
i usprawnić pracę w organizacjach pozarządowych w realizacji podstawowych zadań, a także
mają zachęcać do pracy wolontariuszy.
Organizatorami Konferencji Organizacji
Pozarządowych Gminy Barczewo był Urząd
Miejski oraz Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie.
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Informacje
Relacja z XVI sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Część informacyjna
Sesję otworzył przewodniczący Rady
Zbigniew Chlubicki. Do wcześniej ustalonego
porządku obrad zaproponował doraźne zmiany,
które zostały zaakceptowane przez radnych.
Sprawozdanie burmistrza Barczewa
z działalności między sesjami Rady złożył
zastępca burmistrza Dariusz Jasiński. Dotyczyło
ono realizacji inwestycji gminnych na terenie
miasta. Zastępca burmistrza powiedział między
innymi - dzisiaj, tj. 26 października odbyło się
spotkanie z Radą budowy rewitalizowanej
Starówki. Uzgodniona została zmiana
organizacji ruchu drogowego podczas
wykonywania prac ziemnych na skrzyżowaniu
z ulicą Mickiewicza. Zakończony został remont
drogi na odcinku ulicy Orzeszkowej. Trwają
prace przy remoncie chodnika przy ulicy Wojska
Polskiego. Wykonawcą jest Zakład Usług
Komunalnych. Termin zakończenia - około 20
listopada. W Ramsowie zakończyliśmy
odwodnienie placu przy budynku socjalnomagazynowym. Wartość wykonanych robót około 30 tys. złotych. Jesteśmy na etapie
wyłaniania wykonawcy na położenie dywanika
asfaltowego na drodze Lamkowo-Krokowo.
Termin zakończenia prac - 15 listopada.
W międzyczasie odbyły się dwa przetargi na
wykonanie prac w terenie rewitalizowanym.
Pierwszy dotyczył robót konserwatorskich,
drugi na budowę sieci wodociągowej na trasie
Nikielkowo - Kaplityny. Podpisaliśmy też
dodatkowe umowy na zimowe odśnieżanie
dróg. Odbyło się spotkanie burmistrza
z dyrektorami szkół. Zakończony został remont
placu manewrowego przy szkole podstawowej
w Barczewie. Rozstrzygnięty został przetarg na
modernizację przedszkola w Łęgajnach. Trwają
prace projektowe na zbudowanie zatoki
postojowej przy szkole podstawowej
w Barczewie. Uzyskaliśmy zgodę na budowę
chodnika przy Gimnazjum nr 1 w Barczewie na
ulicy Północnej.
Mamy niepokojące sygnały od mieszkańców Barczewa, skarżących się na
usługową działalność firm świadczących
transport publiczny na linii Barczewo Olsztyn. W dniach 17,18 i 20 października
przeprowadziliśmy kontrolę funkcjonowania
transportu publicznego. Jutro, tj. 25
października o godzinie 10.00 spotkamy się
z dwoma przewoźnikami, którzy obsługują linię
14. Chcielibyśmy sobie wyjaśnić wszelkie
niedomówienia i nieprawidłowości. Po tym
spotkaniu damy zlecenie na wydrukowanie
i umieszczenie na wszystkich przystankach
zintegrowanego rozkładu jazdy.
W kolejnym punkcie porządku obrad Rada
wysłuchała sprawozdania z pracy Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie.
Sprawozdanie złożyła kierownik pani Anna
Rok, która powiedziała między innymi - oprócz
działalności merytorycznej i programowej,
która spoczywa na naszej placówce,
podejmujemy szereg przedsięwzięć wykraczających poza moją placówkę. Organizujemy
szkolenia dla pracowników bibliotek w gminie.
Uzupełniamy ich zbiory książkowe.
Pozyskujemy granty w ramach pisanych

projektów na dofinansowanie bibliotek.
Zainicjowaliśmy wypożyczanie książek na
telefon. W podsumowaniu dyskusji
przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew
Chlubicki podziękował kierownikowi
i pracownikom biblioteki za dotychczasową,
wzorową pracę i nowatorskie pomysły.
W dalszej części obrad Rada Miejska podjęła
kilka uchwał, uchylających wcześniejsze
uchwały lub je nowelizowała, przystosowując je
do zadań i wymogów, jakie niesie rzeczywistość. Podjęte uchwały pozwolą uporządkować bieżące finanse gminy i dokończyć
rozpoczęte zadania inwestycyjne.
Następnie Rada Miejska przystąpiła do
wysłuchania analizy poziomu nauczania
w placówkach oświatowych gminy Barczewo,
na bazie raportu Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej. Wyniki przedstawiła dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia pani
Hanna Chyżyńska. Dyrektor referując analizę
powiedziała - najpierw odbył się sprawdzian dla
uczniów po 6 klasie. Średni wynik krajowy
wynosi 25,27 pkt, dla województwa - 24,9 pkt,
dla gminy - 24,2 pkt. Komentując osiągnięcia
pani Hanna Chyżyńska powiedziała, że nasze
szkoły zajmują w 4 staninie wynik średni.
Najlepiej napisała Szkoła Podstawowa nr 1
w Barczewie i osiągnęła w 5 staninie wynik 25,5
pkt. Dobrze też napisały Łęgajny i znalazły się w
5 staninie. Wg dyrektor Chyżyńskiej bardzo
trudno jest oceniać średni wynik w szkołach
małych .Takich szkół w gminie mamy 5, w tym 4
niepubliczne i 1 publiczna. W tych szkołach
testy pisze mała ilość uczniów. Bywa tak, że
jeden piszący uczeń stanowi od 14 do 20 procent
uczących się. Dla szkół, w których test
egzaminacyjny pisze do 5 uczniów, nie określa
się stanin, a jedynie staniny dla pojedynczych
osób.
Uwaga! W ocenie powołujemy się na nieznane
nam dotychczas pojęcie tzw. staniny.
Wyjaśniamy - skala staninowa stosowana w
pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na
pytanie jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty
przez ucznia, szkołę, na tle wyników
osiągniętych przez całą badaną populację.
Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów
wyników od 1 (stanin najniższy) do 9 (stanin
najwyższy).
Egzamin dla gimnazjalistów był przeprowadzony w trzech częściach, tj. humanistycznej,
matematyczno-przyrodniczej oraz językowej.
Należy powiedzieć, że dotychczas część
językowa nie była brana pod uwagę przy
ustalaniu średniej punktacji oceny do przyjęcia
ucznia do szkół. W roku szkolnym 2011/2012
średni wynik z testów językowych będzie
uwzględniany w ocenie uczniów ubiegających
się o przyjęcie do szkoły średniej.
Egzamin gimnazjalny w części humanistycznej nasze szkoły napisały słabo. Średnia
skala kraju wynosi 25,3 pkt, województwa 23,8 pkt, dla gminy - 17,5 pkt. Najlepiej egzamin
napisali gimnazjaliści z Ramsowa - uzyskali
wynik - 4 stanin, tj. wynik średni. Gimnazjum

z Barczewa zajęło miejsce w 2 staninie, czyli
wynik niski.
Egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej przedstawia się
następująco: średni wynik krajowy - 23,6 pkt,
województwa - 25,8 pkt, gminy - 19,0 pkt.
Gimnazjaliści napisali test na poziomie niskim.
Najlepiej wypadło gimnazjum w Ramsowie
i osiągnęło stanin 4, czyli wynik średni.
Gimnazjum z Barczewa uzyskało wynik niski.
Należy dopowiedzieć, że wynik ten jest lepszy
niż w poprzednich latach.
Egzamin z języków obcych nasi gimnazjaliści pisali z języka angielskiego
i niemieckiego. Średni wynik z języka
angielskiego dla kraju wynosi 28,3 pkt, dla
województwa - 27,3 pkt, dla gminy - 19,9 pkt.
Różnica pomiędzy wynikiem krajowym
a gminnym wynosi 14%. Są to wyniki słabe.
Duże różnice występują pomiędzy ocenami
uzyskanymi w poszczególnych gimnazjach
gminy Barczewo. Na zaniżoną ocenę z tego
przedmiotu niewątpliwie wpłynęły testy
egzaminacyjne, przeprowadzone w gimnazjum
przy Zakładzie Poprawczym.
Egzamin z języka niemieckiego gimnazjaliści barczewscy napisali na poziomie
średnim. Średni wynik dla kraju wynosi 27,6
pkt, województwa - 26,8 pkt, naszej gminy 23,6 pkt. Najlepiej napisali uczniowie ze szkoły
barczewskiej i uzyskali średni wynik 24,3 pkt.
Dyskusja na temat wyników uzyskanych
przez nasze szkoły przebiegała chwilami
emocjonalnie. Wielką troskę o poziom
wykształcenia naszych uczniów wyraził
przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia
i Spraw Społecznych radny Tomasz
Michałowski, który powiedział - my jako
komisja przyglądamy się pracy szkół
i uzyskanym przez nie wynikom. Uważamy, że
dobro dziecka jest najważniejsze. Dobra ocena
gimnazjalistów z języka niemieckiego jest
wynikiem żmudnej, systematycznej pracy
nauczycieli z uczniami.
Jan Franciszek Krakowiak
Interpelacje i zapytania…
Radna Alina Jakończuk pytała kiedy nastąpi
włączenie do ruchu drogi łączącej ulicę
Warmińską z Osiedlem Słonecznym, tj. drogi
biegnącej równolegle z krajową 16.
W odpowiedzi zastępca burmistrza Dariusz
Jasiński odpowiedział, że Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie
wstrzymuje się z decyzją o przekazaniu nam tej
drogi. Przyczyną opóźnienia jest dyspozycyjność tej drogi w planowanej budowie
drugiej nitki jezdni na krajowej 16.
Radny Edward Maciejewski z zadowoleniem
przyjął wiadomość o wygospodarowaniu 100
tysięcy złotych na drogę do Wójtowa.
Powiedział, że jest to premia za aktywność
gospodarczą wsi. Jako przewodniczący Komisji
Gospodarczej widzi pilną potrzebę i konieczność remontu pewnych odcinków dróg
w Radostach i Bogdanach. Komisja lustrowała
drogi w tych miejscowościach i uznała za
zasadne i niezwłoczne ich naprawienie jeszcze
Ciąg dalszy na str. 16
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Apel

Szanowni Państwo,
Nadchodzący okres zimowy jest jak zwykle ciężkim czasem dla osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych i
niepełnosprawnych oraz osób bezdomnych, dla których ciepło, ludzka serdeczność i poczucie solidaryzmu społecznego pozwolą pokonać i złagodzić
kłopoty bytowe.
Wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe powodują konieczność przyjmowania do schronisk wszystkich potrzebujących. Wsparcie
udzielane osobom dotyczy nie tylko zaspokajania potrzeb noclegowych, zaopatrzenia w ciepłą odzież czy posiłek, ale również wsparcia w dotarciu do
odpowiednich instytucji pomocy społecznej, służb porządkowych i placówek świadczących usługi opiekuńcze. Wielu osobom trudno jest przełamać
barierę psychologiczną, barierę społecznego wstydu przed biedą i ubóstwem, aby skorzystać zimą z rozwiązań systemu pomocy społecznej. Wiele jest
również osób, które z tytułu braku zaradności w zabieganiu o udzielenie pomocy, mogą w okresie zimowym przeżywać bardzo trudne chwile, co
szczególnie odnosi się do ludzi starszych i bezdomnych.
Dlatego też, tak ważna jest rola lokalnego samorządu, który najszybciej ma możliwość podjęcia stosownych działań zapobiegawczych i
interwencyjnych.
Aby umożliwić wszystkim potrzebującym możliwość szybkiego dostępu do informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów
udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego od dnia 1 listopada 2011 r. do
dnia 31 marca 2012 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, pod numerem telefonu 800 165 320.
Ponadto na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/prowadzone_rejestry_w_urzedzie/18072011rejestrmiejscnoclegowych dostępny jest aktualny rejestr placówek
zapewniających miejsca noclegowe na terenie naszego województwa. Również na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)
w zakładce polityka społeczna/bezdomność, znajdują się aktualne dane placówek działających na rzecz osób bezdomnych oraz numery infolinii w
poszczególnych województwach.
Biorąc pod uwagę zapobieganie wypadkom zamarznięć, niezbędne jest prowadzenie akcji informacyjnych, w ramach których upowszechni się
powyższe dane. Pomocna w realizacji tego zadania może okazać się współpraca z lokalnymi mediami, a także współdziałanie z policją i strażą miejską. W
celu zwiększenia stopnia wrażliwości społecznej na sytuację osób i rodzin, które mogą być narażone na tragiczne skutki zimy niezbędne jest uaktywnienie
nie tylko placówek pomocy społecznej, ale także innych podmiotów pozostających poza sferą pomocy społecznej.
Proszę o uwzględnienie w podejmowanych działaniach przygotowawczych, wielokrotnie wcześniej potwierdzonej już roli i funkcji organizacji
pozarządowych i osób prawnych, Kościoła Katolickiego i innych wyznań, jako wiarygodnych partnerów pomocy społecznej, których świadczone usługi
stanowią znaczące uzupełnienie zadań, realizowanych przez publiczne podmioty polityki społecznej.
Mając powyższe na względzie, zwracam się do Państwa z apelem, aby podczas tegorocznej zimy, tak jak i w latach poprzednich, dążyć do stworzenia
optymalnych warunków do udzielenia osobom tego potrzebującym, jak najbardziej efektywnej pomocy oraz wsparcia.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
Ciąg dalszy ze str. 15

w tym roku. Wieś jest zaniedbana, jej
gospodarzom należy pomóc.
Radny Ryszard Kulesza powiedział, że
w Jedzbarku ludzie od dawna czekają na drogę.
W Bartołtach Wielkich dzieci depczą po błocie.
Mieszkańcy Bartołt nie mogą się doczekać
zaplanowanej, obiecanej i zapowiedzianej
naprawy. Radny dotychczas nie otrzymał od
burmistrza odpowiedzi na jego pismo w sprawie
ewidencji kolejności remontu dróg. Ponadto
zaproponował, aby Komisja Gospodarcza
objechała wszystkie drogi w gminie i ustaliła
potrzeby i kolejność remontu.
Dyskusja o stanie dróg dowiodła, że ich
budowa i remont stały się priorytetem.
Radny Tomasz Michałowski przekazał
przewodniczącemu Rady interpelację na piśmie.
Radna Halina Bronka interpelowała w sprawie
usterek budowlanych na zakończonej budowie
drogi powiatowej na odcinku ulica Olsztyńska Targowa. Postulowała, aby przy jej odbiorze
w komisji uczestniczyli radni miasta
i członkowie Rady Osiedla Stare Miasto. Pytała
czy droga ta jest już odebrana, a jeżeli nie, to
przed odbiorem powinniśmy z mieszkańcami
i przedstawicielami Urzędu Miejskiego ją
zwizytować i spisać wszelkie usterki.
Radny Jan Połowianiuk skierował dwa
pytania do burmistrza. W pierwszym domagał
się odpowiedzi na pismo 4 radnych, zawierające
prośbę, by do projektu budżetu na rok 2012 był
dołączony załącznik przedstawiający plan
remontu dróg w gminie z funduszu remon-
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towego. W drugim zasygnalizował pilną
potrzebę ustawienia oznakowania pionowego
na Osiedlu Domków Jednorodzinnych.
Radny Zbigniew Chlubicki zabrał głos
w sprawie przewozu osób w komunikacji
publicznej. Zasygnalizował pilną potrzebę
wprowadzenia uprawnień na przejazdy ulgowe.
Zauważył, że gmina ma ograniczone możliwości, ale takowe są w sejmiku wojewódzkim.
Interpelował w sprawie nadzwyczajnej naprawy
jezdni na ulicy Kwiatowej w Wójtowie.
Radny Jarosław Bonus dopytywał się
w sprawie budowy zatoki autobusowej przy
szkole podstawowej w Barczewie. Pytał czy jej
budowa nie odbędzie się kosztem chodnika.
Sołtys Niedźwiedzia pan Wiesław Morawski
wyraził niezadowolenie z przeciągającego się
remontu drogi w Niedźwiedziu. Terminy
zakończenia prac dawno minęły.
Sołtys wsi Łęgajny pan Waldemar Chodubski
prosił o oznakowanie skrzyżowania drogi
w Łęgajnach, prowadzącej do sklepu Market.
Sytuacja na skrzyżowaniu jest groźna, były już
kolizje pojazdów.
Sołtys wsi Bogdany pan Michał Tymiński
dopytywał się kiedy zostanie wyremontowana
droga we wsi i kiedy stanie się ona ciągiem
drogowym, prowadzącym do wsi Kaplityny.
Mieszkańcy nie są w stanie własnymi siłami jej
wyrównać i utwardzić w miejscach nieprzejezdnych.
Sołtys z Leszna pan Rejnold Human
zasygnalizował fatalny stan nawierzchni jezdni

na drodze powiatowej na odcinku Leszno Bartołty Wielkie. Prosił o pomoc w jej naprawie.
Burmistrz Lech Nitkowski, odpowiadając na
zapytania radnej Haliny Bronki, powiedział o odbiorze obwodnicy (Olsztyńska- Targowa)
był powiadomiony przewodniczący Rady
Osiedla Stare Miasto pan Włodzimierz
Staniszewski. My jako Gmina nie jesteśmy
stroną, nie jesteśmy upoważnieni do odbioru tej
inwestycji. To nie jest nasza inwestycja. Nie
wydaliśmy na nią z budżetu złotówki. Zależy
nam na utrzymaniu dobrych, partnerskich
stosunków ze Starostwem. My, jako
społeczeństwo możemy wnieść uwagi do
protokołu odbioru. W najbliższym czasie
zorganizujemy spotkanie, na którym możemy
przedstawić swoje uwagi.
Odpowiadając na pytania radnego Ryszarda
Kuleszy, powiedział - pracujemy publicznie,
transparentnie, niczego nie ukrywamy.
Wszelkie oszczędności konsultujemy z
komisjami Rady i pytamy o ich przeznaczenie. Z
oszczędności też regulujemy dług publiczny
gminy i udrażniamy jej płynność finansową.
Oszczędności są też wykorzystywane jako
wkład własny do pozyskania pieniędzy na
projekty miękkie z funduszy europejskich.
Niedługo przedstawię radnym na piśmie
załącznik do budżetu w zakresie budowy
i remontów dróg. Na pozostałe interpelacje
i zapytania odpowiem po zapoznaniu się z ich
treścią.
Jan Franciszek Krakowiak
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Przetargi
Wybory parlamentarne
w Barczewie 2011
Statystyka w pigułce
Upoważnionych do głosowania było 13 860
osób. Frekwencja wyniosła 42,11%. Oddano 5836
ważnych głosów.
Wyborcy z gminy Barczewo poparli następujące
komitety wyborcze:
Lista nr 1 - Prawo i Sprawiedliwość - otrzymała
1281 głosów, tj. 23,59%.
Lista nr 2 - Polska Jest Najważniejsza - otrzymała
313 głosów, tj. 2,08%.
Lista nr 3 - Sojusz Lewicy Demokratycznej otrzymała 483 głosy, tj. 8,89%.
Lista nr 4 - Ruch Palikota - otrzymała 658 głosów,
tj. 12,12%.
Lista nr 5 - Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymała 373 głosy, tj. 6,87%.
Lista nr 6 - Polska Partia Pracy - Sierpień 80 otrzymała 25 głosów, tj. 0,46%.
Lista nr 7 - Platforma Obywatelska otrzymała 2461
głosów tj.45,31% .
Lista nr 10 - Prawica - otrzymała 36 głosów, tj.
0,68%.
Indywidualnie największym zaufaniem nasi
wyborcy obdarzyli następujących kandydatów:
na liście PiS - Tadeusz Plawgo otrzymał 498
głosów, tj. 9,8%; Jerzy Szmit - 334 głosy, tj. 6,15%;
na liście PJN - Dariusz Krzysztof Porębski
otrzymał 25 głosów, tj. 0,42%; Urszula Krakowiak
- 24 głosy, tj. 0,44%;
na liście SLD - Tadeusz Iwiński otrzymał 267
głosów, tj. 4,92%; Andrzej Wiesław Ryński - 71
głosów, tj. 1,31%;
na liście Ruch Palikota - Tadeusz Makowski
otrzymał 164 głosy, tj. 3,02%; Jolanta
Kwaśniewska - 105 głosów, tj. 1,93%;
na liście PSL - Urszula Stefania Pasławska
otrzymała 190 głosów, tj. 3,50%; Marian Tadeusz
Podziewski - 36 głosów, tj. 0,72%;
na liście PPP - Kazimierz Wróblewski otrzymał 4
głosy, tj. 0,07%; Andrzej Zbigniew Jodko - 3 głosy,
tj. 0,06%;
na liście PO - Beata Maria Bublewicz otrzymała
860 głosów, tj. 15,86%; Janusz Władysław Cichoń
- 417 głosów, tj. 7,68%;
na liście Prawica - Piotr Cezary Lisiecki otrzymał
13 głosów, tj. 0,24%;
Danuta Małgorzata Grabowska - 7 głosów,
tj. 0,13%; Dominika Sosińska - 7 głosów, tj. 0,13%.
W wyborach do Senatu trzej kandydaci
uzyskali następujące poparcie:
Selim Chazbijewicz, reprezentujący PiS, otrzymał
1187 głosów, tj. 21,22%;
Ryszard Józef Górecki, reprezentujący PO,
otrzymał 3328 głosów, tj. 59,50%;
Janusz Józef Lorenc, reprezentujący SLD,
otrzymał 1078 głosów, tj. 19,27%.
W powiecie największa frekwencja została
odnotowana w Stawigudzie (52,67%), najniższa
w Świątkach (31,01%). W powiecie olsztyńskim na
wsiach do urn wyborczych udało się 44,9%
uprawnionych do głosowania, w miastach przyszło
zagłosować tylko 39,36% uprawnionych.
W wyborach do Sejmu na listach partyjnych
startowali mieszkańcy naszej gminy. Pana
Tadeusza Plawgo, mieszkańca Barczewa reprezentującego PiS, obdarzyło zaufaniem 496 naszych
wyborców. Pomimo że wygrał w Barczewie, nie
będzie nas reprezentował w Sejmie.
Drugą osobą, która startowała jako nasz
gminny kandydat do Sejmu z listy PO, był
mieszkaniec Łęgajn pan Leszek Jerzy Minko.
Poparło go 107 wyborców. Zajął 6 miejsce na liście
w gminie. Przegrał z kandydatami z pierwszych
stron gazet.
Redakcja

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną
jednorodzinną
Działki położone w mieście Barczewo:
Działka Nr 79/7, pow.1232 m2
Cena wywoławcza: 95 817,00 zł (z podatkiem VAT).
Działka Nr 79/8, pow.1148 m2
Cena wywoławcza: 89 298,00 zł (z podatkiem VAT).
Działka Nr 79/9, pow.1175 m2
Cena wywoławcza: 91 389,00 zł (z podatkiem VAT).
Działki objęte są księgą wieczystą KW NR OL1O/00012160/9.
Działki położone we wsi Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow.1157 m2
Cena wywoławcza: 60 024,00 zł (z podatkiem VAT).
Działka Nr 165/45, pow.1000 m2
Cena wywoławcza: 51 906,00 zł (z podatkiem VAT).
Działki objęte są księgą wieczystą KW NR OL1O/00143149/3.
Przetarg odbędzie się 9 grudnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac
Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie przetargu o godzinie 900.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 5 grudnia 2011 r. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed terminem
zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:
www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
na terenie oznaczonym symbolem C10P - Teren projektowanej zabudowy przemysłowoskładowej z dopuszczeniem rzemiosła usługowego, administracji i baz transportowych
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Działka Nr 8/3
Powierzchnia działki 20012 m2
Księga wieczysta: OL1O/00012166/1
Cena wywoławcza: 738 000,00 zł (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium: 100 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 7 380,00 zł
Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury miejskiej: wodociągową
i energetyczną. Dojazd do działki z asfaltowej drogi gminnej.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej działki można zapoznać się w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2012 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium do dnia 16 stycznia 2012 roku. Szczegółowe informacje o nieruchomości
można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 wew. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:
www.barczewo.bip.net.pl
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Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Przetargi/ Informacje
ATRAKCYJNY TEREN
INWESTYCYJNY

XII Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2011

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż kompleksu nieruchomości
niezabudowanych o łącznej powierzchni
2,0773 ha, położonych w Barczewie, obręb
ewidencyjny 1, stanowiących własność Gminy
Barczewo, przeznaczonych pod zabudowę
wielorodzinną.
PODSTAWOWE INFORMACJE O
PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Nr działki i powierzchnia: 51/3
pow. 1284 m2 KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 51/5
pow. 315 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 54
pow. 2752 m2 KW. Nr OL1O/00150605/0
Nr działki i powierzchnia: 56/2
pow. 6262 m2 KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 57/12
pow. 2890 m2 KW. Nr OL1O/00045459/2
Nr działki i powierzchnia: 59/3
pow. 359 m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 125/37
pow. 6911 m2 KW. Nr OL1O/00061585/2
Cena wywoławcza: 1 722 000,00 zł (w tym
podatek VAT)
Wysokość wadium: 150 000,00 zł
Minimalna wartość postąpienia:
17 220,00 zł
Nieruchomości wolne są od obciążeń i
zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu, działki nr 51/3, 51/5,
54, 56/2, 57/12 położone są w terenie
oznaczonym symbolem B9MW, dla którego
zapis brzmi: teren projektowanego zespołu
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
natomiast działki nr 59/3, 125/37, położone są w
terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla
którego zapis brzmi: teren projektowanego
zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
częściowo B9KS - teren projektowanego
parkingu z dopuszczeniem usług
nieuciążliwych.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami
planu dla sprzedawanych działek można
zapoznać się w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego
Urzędu, w pok. nr 19.
Wyposażenie w sieci: brak bezpośrednich
przyłączy, w sąsiedztwie znajduje się sieć
wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
Dostęp do nieruchomości z dróg publicznych.
Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia
2012 roku o godz. 900 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
w pokoju nr 19.
W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16
stycznia 2012 roku.
Szczegółowe informacje o sprzedawanym
kompleksie nieruchomości można uzyskać w
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie,
pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 wew. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl

Redakcja „Wiadomości Barczewskich” i Kapituła Plebiscytu
„Barczewianin Roku”, działając przy Stowarzyszeniu „Każdemu
Dać Szansę”, ogłaszają kolejną, dwunastą edycję konkursu.
Przypominamy, że w konkursie wybierać będziemy najbardziej
zasłużonego i godnego tego zaszczytu mieszkańca ziemi
barczewskiej.
Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasadnieniem) w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie lub
przesłanie zgłoszenia na adres Centrum Kultury i Promocji
Gminy, 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem
„Barczewianin Roku”.
Kapituła
Regulamin Kapituły „Barczewianin Roku”
Rozdz. II
Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”
§9
Osobę do nominacji z uzasadnieniem, może zgłosić
do Kapituły osoba fizyczna lub prawna, w terminie do
ostatniego dnia grudnia każdego roku.
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może
otrzymać osoba zasłużona i godna tego zaszczytu, na stałe
zameldowana na terenie miasta lub gminy Barczewo.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest jednostopniowy.
Ze zgłoszonych do nominacji, Kapituła wybiera laureata większością
głosów.
§ 12
Skreślony.
§ 13
Skreślony.
§ 14
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia i tylko raz.
§ 15
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin Roku” nastąpi
do końca lutego następnego roku za pośrednictwem prasy lokalnej lub
innych środków przekazu.
§ 16
Wręczenie honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły
dokonuje, honorowy członek Kapituły - Burmistrz Barczewa.
Barczewo wrzesień 2011 roku

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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REGULAMIN KONKURSU
„ANIOŁ SUKCESU W GMINIE BARCZEWO”
1. Organizatorem konkursu jest Rada Miejska w Barczewie.
2. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych i innych podmiotów z terenu Gminy Barczewo.
3. Konkurs organizowany jest co roku. Do konkursu mogą być zgłoszone inicjatywy zrealizowane
wyłączenie w danym roku, który podlega ocenie chyba, że są to inicjatywy wieloletnie.
4. Inicjatywy mogą być zgłaszane przez instytucje, organizacje sektora pozarządowego, osoby
prawne, kościoły oraz związki wyznaniowe, a także grupę osób fizycznych.
5. W konkursie mogą brać udział osoby bezpośrednio związane z jego organizacją, osoby
pełniące funkcje lub urząd publiczny, o ile zgłoszone inicjatywy wynikają bezpośrednio
z zakresu pełnionych przez nich obowiązków.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie pisemnego zgłoszenia inicjatywy, wraz z uzasadnieniem, w terminie do ostatniego
dnia stycznia następnego roku, który podlega ocenie.
7. W ramach konkursu przyznana będzie co roku statuetka anioła i honorowe dyplomy w
kategorii: kultury, oświaty, przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska, sportu, turystyki,
wolontariatu i filantropii.
8. Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona Komisja Konkursowa utworzona z radnych Komisji
Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy, przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego
Rady oraz dyrektora CKiPG w Barczewie.
9. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna, że żadna inicjatywa nie spełnia kryteriów
wymaganych do przyznania statuetki, może przyznać tylko wyróżnienia.
10. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonana będzie w oparciu o następujące kryteria:
1) w dziedzinie kultury:
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
- innowacyjność podejmowanych działań,
2) w dziedzinie oświaty:
- olimpiady, konkursy na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim,
3) dziedzinie przedsiębiorczości:
- pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,
- szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej firm i przedsiębiorstw,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
4) w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska:
- szczególne osiągnięcia w różnych strefach produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- stosowanie rozwiązań proekologicznych,
5) w dziedzinie sportu:
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
- promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu,
6) w dziedzinie turystyki:
- osiągnięcia w rozwoju turystyki, agroturystyki i rekreacji,
- promocja zdrowia,
- promocja regionalnych tradycji,
7) w dziedzinie wolontariatu:
- poczucie odpowiedzialności i solidarności z innymi,
- współpraca przy organizowaniu różnych imprez,
- współdziałanie w zespole, dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,
8) w dziedzinie filantropii:
- wielkość przekazanej kwoty,
- wielkość darowizny materialnej lub usługi,
- osobiste zaangażowanie darczyńcy wyróżniające się np.: zainteresowaniem problemami
organizacji czy instytucji.
11. Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane są na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego, który został wybrany spośród członków komisji powołanej w danym roku
kalendarzowym.
12. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie wyznaczonym przez Komisję.
13. Uroczystego wręczenia statuetki "Anioła Sukcesu" i dyplomów z wyróżnieniem dokonuje
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie i Burmistrz Barczewa na uroczystym spotkaniu
przygotowanym wspólnie przez Radę Miejską i CKiPG w Barczewie.
14. "Anioł Sukcesu" może być przyznany w jednej kategorii nie częściej jak raz na 5 lat.
15. Zmiany regulaminu konkursu dokonuje Rada Miejska w Barczewie w formie uchwały.
Załącznik do uchwały nr VI (29) 2011 Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia ragulaminu konkursu
“Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”.

„Spotkania
z poezją autorską”
14 grudnia 2011 r.
o godz. 17.30,
w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Zapisujesz „do szuflady”swoje myśli,
wiersze, opowiadania, teksty ?
Zachęcamy abyś podzielił/a się
ze światem swoją twórczością!
Na zgłoszenia czekamy pod
nr tel. (89) 514 82 81 i (89) 674 04 79

XVII Powiatowy Przegląd
Grup Kolędujących
9 grudnia 2011 godz. 9.00
w sali widowiskowej CKiPG przy ul. Słowackiego 5
w Barczewie

2011

Piękny obiekt w Ruszajnach,
niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi,
jubileusze, stypy i inne.

ZAPRASZAMY

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

