Informacje
Galeria jednego obrazu
Katarzyna Dowgiałło
z Barczewa

Autoportret - pastele

Kto pamięta tamte lata
W grudniowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” publikujemy kolejną fotografię. Z
informacji umieszczonej na odwrocie można odczytać, że
fotografia została wykonana w maju 1938 roku i
przedstawia uczestników kursu bibliotekarstwa. Poza tą
informacją niczego dodatkowego nie udało nam się ustalić.
Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą o
pomoc w ustaleniu nazwisk osób upamiętnionych na
fotografii oraz okoliczności w jakich została ona wykonana.
W. Zenderowski

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy Czytelnikom dwie
fotografie, przedstawiające ten sam budynek
przy ul. Grunwaldzkiej 13. Budynek do
stycznia 1945 roku stanowił własność gminy
ewangelickiej. Pierwotnie mieściła się w nim
plebania pastora, a ostatnio – Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie. Z
chwilą, kiedy Dom Kultury przeniesiono do
budynku przy ul. Słowackiego 5, przez lata
obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 13 niszczał.
Jego remontu nie podjęły się miejskie władze

przyniosły działania nowego właściciela nie
trzeba było długo czekać.
W. Zenderowski

poprzedniej kadencji i postanowiły sprzedać
ten atrakcyjny zabytek. Na efekty, które
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Życzenia
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, szczęścia,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.
Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich
okresem wypełnionym radością i miłością,
niosącym spokój i odpoczynek.
Nowy Rok natomiast niech spełni wszelkie Państwa marzenia,
przyniesie pomyślność i sukces.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Wszystkim mieszkańcom i przyjaciołom ZIEMI BARCZEWSKIEJ życzymy świątecznej radości,
a nade wszystko tego, by w żadnym sercu nie zabrakło ciepła, dobra i pewności,
żeby słowa serdeczne i najprostsze wypowiedziane przy wigilijnym stole miały moc tworzenia.
Szczęśliwego Nowego 2009 Roku
Mariola Łukowska i pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wielu radosnych chwil,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w 2009 roku,
wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę,
życzy
Redakcja Wiadomości Barczewskich

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
Że może z niej uczynić Betlejem…
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
Że może przyjąć nowo narodzoną miłość…
Do tego wystarczy tylko wiara i nadzieja,
A miłość przyjdzie sama…
Radosnych Świąt!
Kierownik i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie

Boże Narodzenie, to okres radości z pojawienia się
na świecie obiecanej od pokoleń Nadziei.
Niech zatem Wiara, poprzez Miłość wzmacnia
w Państwa rodzinach
poczucie owej Nadziei na lepsze w każdym calu
codziennego życia.
Wierzmy nieprzerwanie w swoją siłę w zmienianiu
naszej rzeczywistości
na tę bardziej doskonałą.
Jan Połowianiuk
– wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Piękna jest radość w święta
Ciepłe są myśli o bliskich
Chcemy wam złożyć życzenia
Na dzień Bożego Narodzenia
Dzieląc się opłatkiem
Niech miłość szczęście i pokój
Będzie z Wami przez cały rok
A pogoda ducha i wielka obfitość
Będzie Waszym udziałem.
Życzą Dyrektor
oraz Pracownicy Zakładu Budynków
Komunalnych w Barczewie
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Życzenia
Aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
upłynęły w radości i spokoju, a nadchodzący Nowy Rok
spełnił wszystkie oczekiwania
– mieszkańcom Sołectwa Barczewko, Szynowo i Maruny ,
a także wszystkim mieszkańcom gminy Barczewo –
życzy Bogusław Matłoka
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy Państwu przez cały Nowy Rok.
Życzę, aby był to rok szczęśliwy w osobiste doznania,
spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe
jak ten jeden wigilijny wieczór.
Aby Wasze twarze i twarze waszych najbliższych
zawsze rozpromieniał uśmiech,
a gwiazda betlejemska prowadziła ku dobremu.
Radna - Alina Jakończuk
Niech miłość i kolędy radują Was
w Święta Bożego Narodzenia,
a szczęście nie omija w nadchodzącym Nowym Roku !
Tego serdecznie życzy
Radny – Piotr Mostek
W nadchodzącym Nowym Roku 2009
załodze Zakładu Usług Komunalnych w Barczewie
pomyślności, sił i energii do tworzenia i realizacji
wyznaczonych celów oraz satysfakcji
z szybkiego rozwoju zakładu pracy życzy
Rada Nadzorcza Spółki

Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego 2009 Roku życzy
mieszkańcom wsi : Wrócikowo, Skajboty, Mokiny, Bark,
Zalesie, Ruszajny
Radna - Regina Wojtach
Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia
fot. ze
strony Kamal
marzeń w Nowym Roku, pomyślności w życiu osobistym
oraz dużo wiary i nadziei
Życzy
Radna - Marianna Sawoń
Magia świąt to dziecięca wiara w świętego Mikołaja,
Spokojna rozmowa z bliskimi przy kominku, rozleniwiony
telefon,
Zaspany budzik i śnieg, który nie jest utrapieniem lecz
radością.
Magicznych i serdecznych świąt Bożego Narodzenia
Otulonych śniegiem, blaskiem świec i ciepłem rodzinnym
życzą
Jarosław Złotkowski i pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Zdrowych, spokojnych i pełnych radości
Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów
i satysfakcji z wykonywanej pracy społecznej
w Nowym Roku 2009, wszystkim członkom
i sympatykom Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie życzy
Zarząd SIO
Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok 2009 niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych planów
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barczewie - mgr Krystyna Żygadło wraz z całą społecznością szkolną
W ten wspaniały czas, jakim są Święta Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju,
radości oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2009 Roku
- uczniom, rodzicom oraz wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Barczewo
życzy Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Barczewie wraz z nauczycielami i pracownikami

Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości
i nadziei na lepsze jutro w chwilach
niepokoju życzy z okazji świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku wszystkim mieszkańcom
sołectwa Ruszajny
Sołtys Teresa Lutarewicz
Niech te Święta i wieczór Wigilii upłyną Wam w spokoju
i radości, przy serdecznych życzeniach, zapachu gałązki
świerkowej i starych kolędach,
a nadchodzący Nowy Rok 2009 niech Wam przyniesie
dużo zdrowia, samych sukcesów oraz życzliwości
od bliskich i sąsiadów.
Z poszanowaniem życzy mieszkańcom Wójtowa:
Sołtys Maria Sidor

4

Te życzenia dedykuję wszystkim mieszkańcom
Sołectwa Stare Włóki jednocześnie dziękując za
wyrozumiałość i pomoc.
„ Niech w szczęściu życie mija
Radość, zdrowie niechaj sprzyja
Niechaj się mnoży dostatek,
Spełniają zamiary
Niechaj nagrodzi Rok Nowy
W czym zawiódł Rok szkolny.”
Życzy Dorota Krawczyk - Sołtys Stare Włóki
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Życzenia
Nauczycielom, pracownikom oraz rodzinom
dzieci Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach
Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno i te wcale.
Niech się spełnią krok po kroku,
w nadchodzącym Nowym Roku
dyrektor - Elżbieta Kozłowska
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok.
W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć
Wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwnań.
Życzy sołtys i rada sołecka wsi Radosty
W imieniu Rady Sołeckiej Sołectwa Szynowo i swoim własnym
pragnę złożyć serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne
władzom Miasta Barczewa, radnym Rady Miejskiej,
pracownikom Urzędu Miejskiego, MOPS-u, CKiPG, MBP,
członkom i zawodnikom Klubu Sportowego Pisa,
wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z gminy Barczewo.
Szczególne życzenia pomyślności, zadowolenia oraz zdrowia,
z przesłaniem, że „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”
składam wszystkim drogim mieszkańcom Sołectwa Szynowo.
Do siego Roku 2009.
Sołtys Sołectwa Szynowo - Wiesław Pietrzak

W tym dniu radosnym, oczekiwanym,
gdzie gasną spory, goją się rany,
życzę Wam zdrowia, życzę miłości,
niech mały Jezus w sercach zagości,
szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta,
kochanej twarzy, co rano budzi,
i wokół pełno życzliwych ludzi
życzy
Rada Sołecka wsi Skajboty
oraz Sołtys Katarzyna Bujna
Na tegoroczne radosne Święta i zbliżający się
Nowy Rok, dużo zdrowia, szczęścia,
pogody ducha i wiary w lepsze jutro życzy
Sołtys Kromerowa - Janina Ruść
Najlepsze życzenia z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku, aby przyjście na świat Chrystusa
przyniosło ze sobą radość,
fot. archiwum Kybertai
pokój, nadzieję i miłość.
Sołtys Kierźlin - Halina Mikielewicz
W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Składam życzenia: zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów.
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie
– Robert Ostaszewski

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2009 Roku wszystkim emerytom i rencistom SW
zdrowia, wyrozumiałości, ciepła rodzinnego i wszelkiej pomyślności, życzy
Zarząd Koła
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i 2009 Roku życzę – zdrowia na tyle, by o nim nie myśleć.
Pieniędzy na tyle, by ich nie szukać i pracy na tyle, by dalej pragnąć.
Radna Powiatu Olsztyńskiego - Krystyna Szter
Najserdeczniejsze życzenia:
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia
Rodzinnego ciepła i wielu wzruszeń,
Świąt dających radość i odpoczynek,
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,
który właśnie mija życzy
Radna – Urszula Mosakowska
Wszystkim barczewianom i barczewiankom
mieszkających na wsi i mieście w Nowym Roku 2009
życzę: Kasy Kulczyka, Fury Rydzyka, Mocy Pudziana,
Chaty Beckhama, Wieszcza Mądrości, Starca rozsądności,
Cholesterolu w normie, Świętowania w dobrej formie.
Barczewianin humorysta

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w Nowym 2009 Roku
życzy
Janusz Sturlis
i pracownicy Zakładu Energetyki Cieplnej
w Barczewie

Wszystkim członkom organizacji pozarządowych
z terenu gminy Barczewo - życzymy pełnych radości,
pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i samych sukcesów
w Nowym Roku 2009
Rada Organizacji Pozarządowych
Gminy Barczewo

GAZETA SAMORZĄDOWA 10(189) grudzień 2008

5

Informacje
Czas życzliwości i wzajemnego obdarowywania
Aukcja Bożonarodzeniowa
Święta Bożego Narodzenia to
niewątpliwie najpiękniejszy i najbardziej
rodzinny okres w całym roku, czas życzliwości i
wzajemnego obdarowywania. W ten niezwykły
nastrój wprowadziła nas ósma Aukcja
Bożonarodzeniowa, która odbyła się 12 grudnia
2008 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie.
Imprezę tradycyjnie rozpoczęliśmy wspólnym
zaśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”.
Następnie pani dyrektor Krystyna Żygadło
przywitała zaproszonych gości: przewodniczącą
Rady Miejskiej Elżbietę Zacharewicz, burmistrza
Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego, radną
Powiatu Olsztyńskiego Krystynę Szter, dyrekcję
barczewskiego gimnazjum – pana Zbigniewa
Podlaskiego i panią Elżbietę Jankowską oraz
rodziców, nauczycieli, uczniów i wszystkich
przyjaciół szkoły.

Prawdziwe perły tegorocznej licytacji to banknot
kolekcjonerski o nominale 10 złotych oraz
moneta dwuzłotowa, wydane z okazji 90
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Dbający o piękny wygląd
również znaleźli coś dla siebie – karnety na
miesiąc aerobiku, a także wizytę u fryzjera i
kosmetyczki.
Wszyscy uczestnicy aukcji mieli możliwość
zakupienia, za niewielkie pieniądze, prezentów,
ozdób świątecznych, wykonanych przez
rodziców, nauczycieli i uczniów, kwiatów,
domowych przetworów i przeróżnych
elementów dekoracji domu. W tym roku
królowały te, wykonane techniką decoupage,
polegającą na efektownym zdobieniu
papierowymi elementami. Za każdy zakupiony
lub wylicytowany przedmiot otrzymywaliśmy
losy uprawniające do wzięcia udziału w

fot. Zb. Kozłowski

Jak co roku licytacja przedmiotów ofiarowanych
przez sponsorów przeplatała się z występami
artystycznymi. Tym razem naszą imprezę
uświetnił występ Magdaleny Łowkiel –
wokalistki z Barczewa o pięknym lirycznym
głosie, która wprowadziła nas w klimat piosenki
literackiej. Na scenie zobaczyliśmy również
małych artystów. Kolędy i pastorałki śpiewały
szkolne zespoły wokalne pod kierunkiem pani
Jolanty Niedźwieckiej i pani Liliany
Połowianiuk. Jasełka przedstawili uczniowie
grupy teatralnej pani Grażyny Szabelskiej oraz
klasy VI e, przygotowani przez panią Joannę
Karczmarczyk i pana Jerzego Gugołka.
Tr a d y c y j n i e n a j w a ż n i e j s z y m
momentem aukcji była licytacja – profesjonalnie
poprowadzona przez Lidię Rytelewską i
członków Rady Rodziców – Danutę i Grzegorza
Dziekanów. W tym roku pod młotek poszły
miedzy innymi: kanapy, fotele, pufy, obrazy
barczewskich plastyków, malowane na płótnie
lub szkle, ozdoby i karty świąteczne wykonane
ręcznie przez uzdolnionych rodziców, dwie
przepiękne drewniane lampy, płyty DVD z
nagraniem występów kabaretowych Cezarego
Pazury, opatrzone autografem artysty, książki,
wreszcie tuby na prezenty z niespodziankami (w
jednej z nich Święty Mikołaj zostawił odtwarzacz
MP3 ). Nie zawiedli także regionalni sportowcy.
Zlicytowano koszulki oraz plakat ze zdjęciem i
autografami siatkarzy AZS UWM Olsztyn.

6

losowaniu nagród, które kończyło całą imprezę.
Na głodnych i spragnionych czekały stoiska
pełne smakołyków. Próbowaliśmy potraw
wigilijnych: czerwonego barszczu, pierogów z
kapustą i grzybami, uszek (przepyszne!) oraz ryb.
Można było zjeść ciasto i napić się kawy lub
herbaty.
Podczas ósmej Aukcji Bożonarodzeniowej w
Szkole Podstawowej nr 1 panowała prawdziwie
rodzinna atmosfera. Impreza ta stała się okazją
nie tylko do pozyskania środków finansowych
dla szkoły, ale również do zaciśnięcia więzi
między członkami społeczności lokalnej.
Dochód z tegorocznej aukcji przeznaczony
będzie na zakup sprzętu multimedialnego, a w
szczególności dużego telewizora ok. 52 cali na
potrzeby uczniów naszej szkoły. W ten sposób
stwarzamy naszym dzieciom możliwość jeszcze
lepszego rozwoju.
Na zakończenie pani dyrektor
Krystyna Żygadło podziękowała wszystkim,
którzy poświęcili swój czas i energię, pracując
przy organizacji aukcji: rodzicom, nauczycielom,
pracownikom szkoły i dzieciom. Szczególne
podziękowania popłynęły w kierunku
sponsorów, którzy hojnie obdarowali szkołę. Ze
wstępnych obliczeń wynika, iż uzbieraliśmy ok.
10.000 zł. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu
wszystkich wymienionych ósma Aukcja
Bożonarodzeniowa zakończyła się sukcesem.
Renata Cichocka - Tabarkiewicz

GAZETA SAMORZĄDOWA 10(189) grudzień 2008

SPONSORZY AUKCJI
BOŻONARODZENIOWEJ
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, Urząd Marszałkowski, Pan Jacek
Protas, Zakład Karny w Barczewie, Firma
„JUMAR”- Łęgajny, Nadleśnictwo Wipsowo,
Anna Wojszel, Piotr Nowakowski - Zakład
Masarski, Jolanta Minko - Sklep Warzywny,
Państwo Plewa - Sklep Spożywczy, Teresa
Mozolewska, Przemysław i Katarzyna
Lewandowscy, Stanisław Majewski,
Grzegorz i Danuta Dziekan, Joanna Jękot,
Katarzyna Skrzyńska - Kwiaciarnia, ul.
Mickiewicza, Barczewo, Wioletta Betkowska
- Zakład Fryzjerski, Magdalena Rynkiewicz Gabinet Kosmetyczny, Barczewo ul.
Nowowiejskiego 5, „GOSPOSIA” - Sklep
chemiczny, Rafał Surmański, Szczepan i
Agnieszka Weder-Grygielewicz, Agata
Plawgo, Beata Łoposzko i Firma,
„BLADORTOL” - Sklep medyczny, Olsztyn ul.
Niepodległości 44, Z.P.P. ŚWIT Izabela
Wintoniak, Augustów, ul. Rajgrodzka 98B,
„EKOTORBA” PL S.C, Augustów, ul.
Rajgrodzka 98B, Jadwiga Ulążka, Barczewo,
ul. Mickiewicza 6, „JOLA” - Zakład Fryzjerski
ul. Mazurska 2/5a, PUH „ANDZIA” Anna
Tołkacz, Barczewo, ul. Mickiewicza 34,
Apteka Państwa Górów, Sabina Bajcer,
Joanna Bonus, Pani Bronakowska,
Halina Bronka, Renata Budzeńska, Łukasz
Caruk, Wiesław Caruk,
Agnieszka Cząstkiewicz, Barbara Dawid,
Katarzyna Domin, Dariusz i Marzena
Figura, Barbara Flig, Pani Galska, Pan Gaweł,
Beata Grabowska, Jadwiga
Gwiazda- Szmit, Marzena Hermańska,
Katarzyna Jakubiak, Pan Jarewicz, Pani K.
Jatrzębska, Pani Jedamus, Agata Jorczyk,
Małgorzata Kacperska, Katarzyna
Kamińska, Pani D. Karkotka, Aleksandra
Kilanowska, Aldona Klimowicz, Jacek i
Małgorzata Korczak, Anita Kowalczyk,
Mariola Kozłowska, Pan Kramarczyk,
Pani Kuropatwa, Jolanta Latawiec, Pan
Lisowski, Bogusława Łaniewska, Anna
Łomżyńska, Danuta Makowska, Dorota
Mokrzycka, Ewa Mokrzycka, Pani
Mierzejewska, Katarzyna Miętkiewicz,
Izabela Miłaszewicz, Pani Mokrzycka,
Hanna Opas, Justyna Opas, Paweł Paprocki,
Brajan Paprocki, Anna Piejdak,
Agnieszka Piotrowska, Jolanta Piotrowska,
Grażyna Przyborowska, Ewa
Radkiewicz, Dorota Rojek, Państwo
Romanik, Marta Sadowska, Milena Sawicka,
Państwo Silscy, Monika Skarżycka, W.
Sobiczewska i M. Żynis, Ewa Sobieraj, Pani
D. Sokołowska, Bożena Stempka, Danuta
Szneider, Beata Szpakowska, Państwo
Szwarc, Joanna Szyszko, Państwo Tankielun,
Agnieszka Tańska, Izabela Tereszko,
Katarzyna Wanda, Pan Waszkiewicz, Pan D.
Wiśniewski, Państwo Wołąż, Maria
Zabłocka, Maja Zalewska, Paweł Zagumny,
Mariola Zglińska, Hanna Żarejko, Krystna
Żygadło

Z gminnego kalendarza imprez...
XIV Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących
Rogole w Barczewie

Konkurs, wystawa, recital i…
Aby zaspokoić głód piękna

fot. Zb. Kozłowski

W zimowe wieczory, od Wigilii Bożego Narodzenia do uroczystości Trzech Króli od stuleci po
wsiach i miastach wędrowali kolędnicy. Dawniej po kolędzie chodzili tylko mężczyźni i chłopcy.
Dzisiaj chodzą także dzieci i młodzież. Tę piękną tradycję podtrzymują często szkoły, domy
kultury, zespoły regionalne. Od lat organizowane są konkursy i przeglądy grup kolędujących.
Jeden z nich odbywa się od czternastu la w Barczewie.

12 grudnia, na czas trwania XIV
Powiatowego Przeglądu Grup Kolędujących,
salę widowiskową Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie opanowały diabły,
zwierzęta, anioły, Warmianki i wiele innych
postaci. Grupy kolędujące przyjechały z
Kosewa, Stawigudy, Purdy, Klebarka
Wielkiego, Spręcowa, Szczęsnego, Łęgajn,
Barczewka i Barczewa. Celem imprezy, jak co
roku, było kultywowanie tradycji kolędniczych
z regionu Warmii i Mazur, związanych z
okresem Świąt Bożego Narodzenia i Trzech
Króli.
Podczas występów cały budynek
drżał w fasadach, było gwarno i śpiewnie.
Szeml odpytywał pacierza, również diabły i
anioły nie oszczędziły nikogo, nawet
przewodniczącej Rady Miejskiej w Barczewie.
Nie pomogły żadne prośby, ani słowa skruchy.
Czarty i anioł z Barczewka zmusiły panią
przewodniczącą do złożenia przysiąg
noworocznych. Nie przepuściły także jurorom,
którzy tańczyli, jak im biesy zagrały. Ledwie
harce diabelskie ustały, już inne postacie
wzywały publiczność do nowych zadań.
Tradycja warmińska odżyła na dobre.
Po obejrzeniu wszystkich widowisk i
d o k o n a n i u o c e n y, j u r y w s k ł a d z i e :
przewodnicząca Krystyna Szter, członkowie:
Joanna Truszkowska, Władysław Katarzyński,
Zbigniew Kozłowski, postanowiło przyznać
następujące miejsca: I miejsce – Ośrodek
Inicjatyw Kulturalnych, działający przy
Archidiecezjalnym Sanktuarium Świętego
Krzyża w Klebarku Wielkim,
II miejsce –
Szkoła Podstawowa w Szczęsnem,
wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w
Spręcowie, Szkoła Podstawowa w Stawigudzie
oraz Szkoła Filialna w Barczewku. Nagrodę
ufundowaną przez Związek Gmin Warmińsko-

Mazurskich dla najlepszego aktora otrzymała
Klaudia Bąk, natomiast nagrodami specjalnymi
obdarowano grupy kolędnicze z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie i Przedszkola
Publicznego w Łęgajnach, które swymi
występami zachwyciły widownię i jurorów.
Anna Rok, kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie,
konferansjer podczas Przeglądu, po
zakończeniu powiedziała – Chwała temu, kto
wpadł na pomysł organizowania imprez o takim
charakterze. Dlaczego? O kulturze i tradycjach
własnego regionu najłatwiej uczyć się
uczestnicząc w nich osobiście. A jeśli dochodzi
do tego dobra zabawa, to satysfakcja
gwarantowana.
Zwycięzcy XIV Powiatowego
Przeglądu Grup Kolędujących zaprezentują się
w styczniu podczas Międzynarodowego
Przeglądu Widowisk Kolędniczych „Herody”
w Węgorzewie.
Joanna Truszkowska
Anna Rok

W wyjątkowej aranżacji wnętrza sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, na którą złożyły się:
wystawa obrazów artysty plastyka Zbigniewa
Kozłowskiego oraz prac fotograficznych z
rozstrzygniętego gminnego konkursu
„Barczewskie pejzaże 2008”, młodzi artyści
wyśpiewali co im w duszy grało. Wojciech
Ślusarczyk, wokalista i gitarzysta oraz
pracownik Muzeum Historycznego z
Bydgoszczy, przy akompaniamencie gitary
przeprowadził „medytacje kolejowe”, na które
złożyły się autorskie piosenki z dziedziny
satyry, poezji śpiewanej i ballad. Magdalena
Łowkiel, instruktor programowy Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie, przedstawiła kilka piosenek
poetyckich do tekstów m. in. Agnieszki
Osieckiej. Prawdziwą ucztą dla duszy okazał
się recital wokalistki Anity Łukowskiej, znanej
z wieloletniej działalności w zespole
„N.A.Style”, z którym zdobyła wiele nagród w
Polsce i za granicą. Anita barwą głosu i
interpretacją utworów w dosłownym słowa
znaczeniu zaczarowała widownię, budynek i
zapewne wszystko w promieniu zasięgu fal
dźwiękowych.
Występy przeplatano recytacją
wierszy Władysława Katarzyńskiego. „Poezja
jest stara jak świat: skończy się dopiero z nim
razem. Wynaleziono pług, aby zaspokoić głód
chleba, i wynaleziono poezję, aby zaspokoić
głód piękna”. Takiego określenia użył kiedyś
Jan Parandowski i trudno się z nim nie zgodzić
po obejrzeniu barczewskiego „Świecowiska”,
które miało miejsce 21 listopada. Niżej
przedstawiamy wyniki konkursu
fotograficznego „Barczewskie pejzaże 2008”
I miejsce – Anna Wojszel z Barczewa
II miejsce – Adam Dowgiałło z Barczewa
III miejsce – Krystyna Cielecka z Olsztyna
Wyróżnienia: Michał Kacprowicz z Barczewa
i Małgorzata Balcerzak z Biskupca.
Anna Rok

fot. Zb. Kozłowski
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Informacje
Spotkanie adwentowe w Skajbotach. Przedświąteczne przygotowania..

fot. archiwum

14 grudnia 2008 roku we wsi Skajboty
odbyło się spotkanie adwentowe, na które
licznie przybyli mieszkańcy. Swoją obecnością
zaszczycili nas także: burmistrz miasta
Barczewa Lech Nitkowski, zastępca burmistrza
Marek Szter, radna powiatu Krystyna Szter,
ksiądz Roman z parafii Klebark Wielki, radna
naszego okręgu Regina Wojtach.
Na początku każdy otrzymał światełko –
symboliczną świeczuszkę, które ma nam
towarzyszyć w przygotowaniach do Świąt
Bożego Narodzenia, a zapalone przy
świątecznym stole, połączy nas wszystkich w
jedną wielką rodzinę. Zostały rozdane również
okolicznościowe kartki świąteczne z

życzeniami od sołtysa. Nasze Panie i Panowie
przygotowali przepyszne ciasta, sałatki, ryby,
śledzie, pierożki, barszczyk czerwony i słodycze
dla najmłodszych.
Uroczystość upłynęła w miłej i świątecznej
atmosferze, przeplatanej kolędami i ciekawymi
rozmowami. Mam nadzieję, że na stałe zagości
ona w czasie przygotowań przedświątecznych w
Skajbotach. Jeszcze raz chciałabym serdecznie
podziękować wszystkim zaangażowanym w
przygotowanie tego uroczystego spotkania.
Sołtys wsi Skajboty
Katarzyna Bujna

Podziękowanie
Chcemy podziękować naszej pani sołtys Katarzynie Bujna za zorganizowanie spotkania
w trzecią niedzielę adwentu. Na to spotkanie przybyli mieszkańcy Skajbot oraz zaproszeni goście.
Nasza pani Sołtys to osoba otwarta, ciągle tryska nowymi pomysłami, uczestniczy aktywnie w życiu wsi.
Nie liczy swego czasu, rozmów i humoru.
Życzymy jej oraz rodzinie dużo radości, ciepłych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
Rada Sołecka i Mieszkańcy Skajbot

Spotkanie opłatkowe. Dużo życzliwości i serca
W sobotę, 13 grudnia, w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, odbyło się opłatkowe spotkanie
emerytów i rencistów SW. Przy odświętnie
przygotowanym stole czuło się dużo
życzliwości i serca, a tego w ostatnich latach,
oprócz zdrowia, najwięcej wszystkim
barczewskim emerytom i rencistom potrzeba.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor Zakładu
Karnego w Barczewie Krzysztof Strzyżewski i
główna księgowa Małgorzata Majewska.
Przedstawieniem jasełkowym „Kolędowe
zamieszanie” w świąteczny nastrój zebranych
wprowadziła grupa teatralna, działająca przy
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie
Oddział dla Dzieci, prowadzona przez
kierownika biblioteki Annę Rok.
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W imieniu Zarządu Koła życzenia
pogodnych Świąt Bożego
Narodzenia i pomyślnego Nowego
2009 Roku, wszystkim emerytom i
rencistom, złożył przewodniczący
Koła. Życzenia od dyrekcji i załogi
Zakładu Karnego w Barczewie
złożył dyrektor Krzysztof
Strzyżewski. Do życzeń przyłączyła
się główna księgowa Małgorzata
Majewska. Łamiąc się opłatkiem,
uczestnicy spotkania złożyli sobie
nawzajem życzenia.
W. Zenderowski
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Wydarzenia

Wydarzenie, które przejdzie do historii
Areszt Śledczy w Barczewie
Budynek barczewskiego więzienia
jest tak dobrze znany mieszkańcom miasta, że
ostatnio nie zwracają na niego większej uwagi.
Zainteresowanie więzieniem budzi się raz na
jakiś czas, kiedy wydarzy się w nim coś

szczególnego. Tym razem nie było to
nadzwyczajne wydarzenie, poprzedzone
wyciem syren ale, jak powiedział, witając
zaproszonych gości, dyrektor Zakładu Karnego
ppłk Krzysztof Strzyżewski – wydarzenie, które
przejdzie do historii jednostki penitencjarnej.
Otwarcie Aresztu Śledczego, który powiększy
podwoje barczewskiego więzienia i stworzy
nowe warunki pracy, odbyło się w czwartek, 11
grudnia 2008 roku. Na uroczystość przybyli
m.in.: Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup dr
Wojciech Ziemba – Metropolita Warmiński, ks.
Infułat dr Julian Żołnierkiewicz, kapelan
Zakładu Karnego w Barczewie – ks. kan. Marek
Paszkowski, dyrektor Okręgowego
Inspektoratu SW w Olsztynie – Andrzej
Bartkiewicz oraz przedstawiciele Biura
Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego CZZK w
Warszawie. Wśród zaproszonych nie zabrakło
prezesów sądów, w tym Wojskowego Sądu
Garnizonowego, prokuratorów z prokuratury w
Olsztynie, Biskupcu, Mrągowie i Wojskowego
Prokuratora Garnizonowego w Olsztynie oraz
przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej i
Miejskiej Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
dyrektorów Aresztów Śledczych i Zakładów
Karnych podległych Okręgowemu
Inspektoratowi SW w Olsztynie. W
uroczystościach uczestniczyli również
przedstawiciele firmy wykonawczej obiektu,
projektanci i funkcjonariusze Zakładu Karnego.
Barczewski samorząd reprezentowali:
burmistrz Barczewa – Lech Jan Nitkowski,
przewodniczący Rady Miejskiej – Elżbieta
Zacharewicz, dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie – Mariola
Łukowska. Ochotniczą Straż Pożarną – Piotr
Mostek i komendant Mariusz Dowgiałło,
natomiast Komisariat Policji w Barczewie –
kom. Robert Ostaszewski.
Zaproszeni goście udali się na teren
więzienia do, górującego przy kościele pw.

Dobrego Łotra św. Dyzmy, budynku Aresztu
Śledczego. Aktu złamania pieczęci na wstędze
wiodącej do pomieszczeń aresztu dokonał
dyrektor OISW ppłk Andrzej Bartkiewicz. W
przygotowanym na uroczystość pomieszczeniu,
w obecności pocztu
sztandarowego
jednostki i gości, aktu
poświęcenia obiektu
dokonał Jego
Ekscelencja Ksiądz
Arcybiskup dr
Wojciech Ziemba.
Następnie, mjr Jacek
Moczulski, podczas
p o k a z u
multimedialnego,
przedstawił historię
budynku i etapy
budowy Aresztu
Ś l e d c z e g o .
Przypomniał, że
początki więzienia, w
d a w n y m
Wartemborku sięgają
XIX wieku. Związane są z chwilą przejęcia w
1810 roku przez rząd pruski większości dóbr
zakonu w zespole poklasztornym
franciszkanów. W roku 1812 skrzydło
południowo-wschodnie budynku klasztornego
zamieniono na Dom Poprawy, zwany
Zuchthaus. Oficjalne
otwarcie Królewskiego
Zakładu Karnego w
Wartemborku z ok. 800
więźniami i 100 strażnikami
nastąpiło w 1832 roku,
natomiast w 1933 roku, w
miejscu, w którym znajduje
się budynek Aresztu
Śledczego, zbudowano
obiekt dla dyrekcji zakładu.
W roku 1935 dyrekcja
przeniosła się do nowego,
dzisiejszego budynku
administracyjnego, a w
opuszczonym urządzono
warsztaty i magazyny. Po
wojnie, w budynku tym
znajdował się Dział Pracy i warsztaty:
mechaniczny i stolarski, w których pracowało
na jedną zmianę ok. 300 skazanych. W marcu
1953 roku, był to już Dział Pracy MetalowoDrzewny, na bazie którego w latach następnych
powstało Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr
1. Z początku produkowano krzesła twarde i
szafy trzydrzwiowe, potem skrzynki radiowe, a
następnie znowu powrócono do pierwotnej
produkcji, w tym krzeseł tapicerowanych i
sędziowskich. W budynku mieściła się
narzędziownia, modelarnia i tapicernia. Pod
koniec 1983 roku wybuchł pożar. Zniszczeniu
uległo ostatnie piętro i dach. Budynek szybko
odbudowano, podnosząc go o jedną
kondygnację.
Początek lat osiemdziesiątych XX
wieku, to także początek kłopotów z
nierentowną produkcją. Uległa ona
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zmniejszeniu, spadł zbyt, rosły koszty produkcji.
1 grudnia 1995 roku naczelnik Zakładu Karnego
w Barczewie postawił przywięzienne
przedsiębiorstwo w stan likwidacji. Rozważano
różnie koncepcje jego wykorzystania. O
dalszych losach budynku przesądził wzrost
ilości osadzonych przebywających w
jednostkach penitencjarnych w skali kraju. W
roku 2004 opracowano projekt przeznaczenia
budynku na potrzeby aresztu śledczego. 18
stycznia 2007 roku teren budowy przekazano
Wa r m i ń s k i e m u P r z e d s i ę b i o r s t w u
Budowlanemu. Prace rozpoczęto od wyburzenia
zbędnych ścian, rozebrania dachu i starego
łącznika komunikacyjnego do hal
produkcyjnych. W miejscu muru ceglanego z
1860 roku wybudowano nowy mur ochronny,
bramę wjazdową oraz pobudowano nową
wieżyczkę. 30 października 2008 roku nastąpił
odbiór czterokondygnacyjnego budynku. Część
piwniczną zajmują sale widzeń, kantyna,
magazyn mundurowy, a także wyjście do
boksów spacerowych. Parter – główna brama i
wejście do budynku, dział ewidencji, centralna
sterownia, poczekalnia i część mieszkalna,
podobnie jak na dwóch wyższych
kondygnacjach. Koszt prac budowlanych
wyniósł 12 mln zł, zaś pierwsze wyposażenie –
300 tys., zł. W budynku znajdują się łącznie 53
cele dla 196 aresztantów oraz 2 cele izolacyjne i
2 zabezpieczające.

Po prezentacji, jednym z
przemawiających był burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski, który stwierdził, że zmiany na
lepsze widoczne są zarówno w Zakładzie
Karnym, jak i w mieście, gdzie znikają z naszego
krajobrazu stare, szpecące budowle oraz
budynki. Po ich adaptacji ukazują się nam nowe
obiekty, które służyć będą nowym zadaniom.
Następnie zwiedzano Areszt Śledczy, oddziały,
cele, sale widzeń. Zgromadzeni obejrzeli
również obejrzeć wystawę starych dokumentów
i dwa odtworzone powojenne pomieszczenia.
Dzięki temu mogli porównać warunki pracy
sprzed 60 lat z dzisiejszymi. Na zakończenie
uroczystości dyrektor Krzysztof Strzyżewski
obdarował zaproszonych upominkami.
Wojciech Zenderowski
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Z życia przedszkolaka...

Przedszkole Miejskie w Barczewie
Ratujemy naszą Ziemię sadząc drzewa

Święta Drzewa, która odbędzie się 10
października 2009 r. w Przedszkolu Miejskim w
Barczewie.
Bożena Iwaszko
Joanna Myślak-Orzechowska

fot. archiwum

fot. archiwum

Od kilku lat nasze przedszkole współpracuje z
Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej,
Nadleśnictwem Wipsowo, Klubem Gaja oraz
społecznością lokalną, które wspierają nas w
działaniach na rzecz ochrony przyrody.
Po raz szósty 10 października 2008 r. dzieci z
przedszkola w Barczewie, z ogromnym
zaangażowaniem obchodziły ,,Święto Drzewa”.
W tym dniu w 35 krajach świata zasadzone
zostały drzewa w intencji pokoju na świecie.
Nasze przedszkole również przyłączyło się do
Kampanii Miliarda Drzew – Obsadźmy naszą
planetę, pod patronatem Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Jej wyzwaniem było
posadzenie 7 miliardów drzew w latach
2008/2009. Kampania ma
na celu zwrócenie uwagi na
wzajemną zależność
pomiędzy człowiekiem a
ekosystemem naszej
planety, a także wskazanie
wpływu sadzenia drzew na
zmiany klimatyczne Ziemi.
Na uroczystość
do przedszkola w
Barczewie przybyli
zaproszeni goście, którzy
przynieśli sadzonki.
Wspólnie posadziliśmy
Drzewo dla Pokoju oraz
kilka krzewów ozdobnych
przed przedszkolem,
natomiast w sumie wokół
przedszkola posadzono 480
sadzonek drzew i krzewów oraz 150 sadzonek
cebulek kwiatów.
Nauczycielki wraz z dziećmi przygotowały
wspaniałą i poruszającą część artystyczną o
tematyce przyrodniczej. Pani dyrektor Iwona
Duchniewicz ogłosiła wyniki konkursu
wewnątrzprzedszkolnego „Jesienne stwory” i
wręczyła każdej z grup nagrodę rzeczową.
Tak wspaniały i wyjątkowy dzień dzieci
zakończyły realizacją zadań badawczych w
ogrodzie przedszkolnym, np. kalkowanie i
porównywanie kory drzew, mierzenie grubości
drzew za pomocą sznurka, zabawy badawcze z
użyciem lup, zbieranie liści – wykonanie
jesiennych bukietów.
Gorąco zapraszamy wszystkich, aby
włączyli się do działań na rzecz ochrony
przyrody – każdy może posadzić drzewo!
Wszystkich tych , których do tego
przekonałyśmy zapraszamy na VII edycję
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„Grota sześciu wróżb” w sali widowiskowej
W roku szkolnym 2008/2009
dyrektor Przedszkola Miejskiego w Barczewie
podpisała umowę o współpracy z kierownikiem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie. W
jej ramach pracownicy obu placówek
zaplanowali zajęcia dla 5-cio i 6-cioletnich
przedszkolaków. Pierwszą imprezą były
Andrzejki, zrealizowane pod hasłem w „Grocie
sześciu wróżb”, w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy. Wzięły w nich udział
dzieci z grupy: III a, III b, IV a, IV b, V a, V b
wraz z paniami, które specjalnie na tę okazję
przygotowały dla swoich podopiecznych
odpowiednie stroje.
Dzieci poznały tradycje związane z
Andrzejkami. Chętnie uczestniczyły we
wszystkich wróżbach i konkursach.
Niespodzianką okazały się upominki i nagrody,
przygotowane przez panią Annę Rok i panie z
przedszkola.
Miły „wieczorny” nastrój, pośród
lampionów, świec,
kolorowych świateł,
wypełnionego kufra, unoszącej się mgiełki
dymu i uroczych przebrań Wróżki i Wiedźmy

pani Karin Więsyk-Gaweł oraz pani Elżbiety
Dąbrowskiej. W formie wierszy i piosenek
dzieci złożyły życzenia całej społeczności
przedszkola.
Jesteśmy przekonani, że to co
najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed
nami. Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy,
budować pałaców, osiągać ambitnych celów,
aby być szczęśliwym. Ukończenie przedszkola
wyposaża dziecko w „paszport” do życia, który
ułatwia mu przejście przez kolejne szczeble
edukacji. Ważne jest, aby nasi absolwenci
posiadali nie tylko wiedzę, ale rozumieli i
kierowali się w dorosłym życiu podstawowymi
wartościami moralnymi.
Elżbieta Dąbrowska
Karin Więsyk-Gaweł
Trudne zadania…
5 grudnia 2008 r. w Przedszkolu Miejskim w
Barczewie dzieci obchodziły Mikołajki.

fot. Zb. Kozłowski

Największą radość sprawił przedszkolakom św.
Mikołaj, który witał ich przed wejściem do
budynku i częstował cukierkami. Każdemu
dziecku przyniósł także prezent. Nie obyło się
jednak bez trudnych zadań, ponieważ aby
otrzymać niespodziankę, przedszkolaki musiały
zaśpiewać piosenkę lub powiedzieć wierszyk.
Mimo to, wszystkie dzieci były uśmiechnięte i
zadowolone. Zabawa trwała cały dzień.
Anna Rogala

fot. Zb. Kozłowski

sprawiły, że dzieci poczuły powiew magii.
Uroczystość zakończyła się słodkim
poczęstunkiem.
Bożena Iwaszko
Karin Więsyk-Gaweł
Jubileusz 45-lecia – okazją do wspomnień
1 grudnia 1963 r. dzieci z Barczewa
otrzymały piękne przedszkole przy ulicy
Słowackiego 7. W czasie budowy napotykano
na liczne trudności. Między innymi wiele
kłopotów sprawiało budowniczym
doprowadzenie instalacji wodnej i
kanalizacyjnej oraz ułożenie nawierzchni nowej
ulicy. Barczewskie przedszkole uznano za
najpiękniejszy tego rodzaju obiekt w
województwie olsztyńskim.
Z okazji 45-lecia, 1 grudnia 2008 r.
odbyła się w przedszkolu uroczystość, którą
poprowadziły dzieci z grupy III a, pod opieką
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Przedszkole Publiczne
w Łęgajnach
Święto Drzewa
Po raz drugi przedszkolaki z Łęgajn
wzięły udział w VI edycji programu edukacji
ekologicznej - Święto Drzewa.
10 października 2008 r. nasze dzieci
uczestniczyły w sadzeniu drzew i krzewów
wokół przedszkola. Sadzonki otrzymaliśmy od
pana leśniczego Mirosława Krawczyka z
Leśnictwa Łęgajny i od prywatnych sponsorów.
Z okazji Święta Drzewa zostały przygotowane
gry i zabawy dla przedszkolaków i ich
rodziców.
W ramach programu odbył się także
quiz przyrodniczy na temat lasu i jego
mieszkańców pod hasłem: „Jesienna zgadujzgadula”.
Dzieci malowały prace na temat: „Mali
przyjaciele przyrody”. Razem z rodzicami
...ciąg dalszy na str. 11

Informacje

Projekt Comenius. Wyprawa na Węgry
W drugim tygodniu października,
uczniowie i nauczyciele barczewskiej
podstawówki odbyli kolejną podróż w ramach
projektu Comenius. Tym razem celem wyprawy
były Węgry, a dokładnie malownicze miasteczko
Abony.
Zbiórka przed szkołą w nocy, ale wszyscy
w doskonałych nastrojach. Nadszedł czas
wyjazdu w kolejną, długą podróż. Dziesięcioro
uczniów i ośmiu nauczycieli odwiedziło szkołę
partnerską w Abony. Wśród uczniów znaleźli się:
Michalina Chraplewska, Monika Grochowska,
Anna Bejmert, Zuzanna Kowalczyk, Paulina
Symerewicz, Katarzyna Jorczyk, Natalia
Iwaszko, Aleksandra Korniłowicz, Ewelina
Caruk oraz Kinga Mokrzycka. Grono nauczycieli
reprezentowali: dyrektor Krystyna Żygadło,
Izabela Tereszko, Jagoda Zglińska, Jolanta
Niedźwiedzka, Monika Hemmerling, Piotr
Marzewski, Liliana Połowianiuk i Monika
Piętka. Należy nadmienić, że wszystkie te osoby
są zaangażowane w prace nad projektem, a
wybrani uczniowie świetnie radzą sobie w
komunikacji w języku angielskim.
Powitanie dzieci i rodziców
węgierskich było niezwykle miłe. Uśmiechnięci,
przygotowani na nowe przyjaźnie i przygody
powitali nas przed szkołą. Pierwsza noc minęła
wyjątkowo szybko, gdyż zmęczenie po długiej

podróży natychmiast dało o sobie znać i
przyniosło sen.
Kolejny dzień był pod znakiem zwiedzania
szkoły. Niesamowite jest to, że chyba na całym
świecie budynki szkolne wyglądają podobnie.
Co nas zaskoczyło już
pierwszego dnia? Na
początku nasze zdjęcia
umieszczone na ścianach
szkolnych korytarzy i cisza
p o d c z a s p r z e r w y. P o
zwiedzaniu szkoły
nauczyciele zabrali się do
pracy nad projektem, a
uczniowie uczestniczyli w
polsko-czesko-węgierskich
zawodach sportowych.
Zabawa była świetna i
dodatkowo zintegrowała
dzieciaki.
Popołudnie było pracowite
dla wszystkich. Tym razem
każda ze szkół miała za
zadanie zaprezentować
swój region. Barczewo jak
zawsze pokazało klasę. fot. archiwum
Przygotowane przez nas
stoisko z regionalnymi potrawami było
prawdziwą atrakcją. A kiedy nasze dziewczyny
ubrane w stroje
w a r m i ń s k i e
zaśpiewały i
z a t a ń c z y ł y,
mieszkańcy Abony,
pani burmistrz,
nauczyciele i
uczniowie nie mogli
wyjść z zachwytu. My
z kolei byliśmy
dumni, że mamy tak
wyjątkową młodzież.
Poznaliśmy panią
burmistrz Abony –
Przywitała nas
niezwykle miło i
wyraziła nadzieję na
utrzymanie kontaktu
nie tylko pomiędzy
fot. archiwum
szkołami, ale też

...ciąg dalszy ze str. 10

pisały wiersze na temat
uroków lasu.
Uczestniczyły w zajęciach
w Muzeum Przyrody w
Olsztynie
„Jak zwierzęta
przygotowują się do zimy?”
Obejrzały wystawę
,,Zwierzęta Warmii i Mazur”.
Podsumowaniem
przedsięwzięcia było
zorganizowanie w dniu 13
listopada 2008 r. spotkania
pod
hasłem „Przyjaciele
Natury - to
my”. W
uroczystości wziął udział
leśniczy pan Mirosław
Krawczyk, dyrektor naszej
placówki
Elżbieta

pomiędzy miastami i ich władzami.
W kolejnych dniach zwiedzaliśmy okolice.
Jednym z ciekawszych miejsc było muzeum
misia, w którym znajduje się mnóstwo
fantastycznych pluszaków z całego świata.

Mieliśmy też okazję zwiedzić prywatne zoo,
kościoły oraz przepiękny Budapeszt. To jest
miasto, którego widok niejednemu turyście
zapiera dech w piersiach. Wrażenie robi ogromny
Dunaj, pałac królewski, katedra
Język węgierski to niewątpliwe twardy
orzech do zgryzienia. Na szczęście udało się nam
porozumieć, choć niewielu mieszkańców Węgier
płynnie posługuje się językiem angielskim.
Mimo to, nasi uczniowie poradzili sobie
świetnie.
Nadszedł najtrudniejszy moment – rozstanie.
Łzy dzieci i dorosłych, wspólne zdjęcia i
piosenka Heal The World łącząca nas wszystkich
....
W czerwcu uczniowie i nauczyciele
szkół partnerskich przyjadą do Barczewa.
Czescy oraz węgierscy uczniowie zamieszkają w
polskich domach. Uczniowie z niecierpliwością
oczekują spotkania, a póki co pozostają
wspomnienia i kontakt listowny.
Monika Piętka

Kozłowska, dzieci i rodzice. Podczas spotkania
dzieci popisywały się swoimi umiejętnościami
artystycznymi prezentując przedstawienie
„Przyjaciele przyrody” (grupa starsza) i
przedstawienie „Kłopoty zwierząt” (grupa
młodsza).
Realizacja programu mogła odbyć się
dzięki wsparciu finansowemu kierownika
Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
pani Alicji Szarzyńskiej, pana leśniczego
Mirosława Krawczyka, pomocy dyrektora
naszej placówki pani Elżbiety Kozłowskiej
oraz hojności i życzliwości rodziców.
Dziękujemy!
Nauczyciele i dzieci z Przedszkola
Publicznego w Łęgajnach

fot. archiwum
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Historia
Barczewskie Kalendarium

Karta historii. Kiejstut - waleczny książę

Książę Kiejstut był jednym z siedmiu
synów Giedymina. Urodził się około 1308/1310
roku. Ostatni pogański książę na Litwie był ojcem
Witolda – Wielkiego Księcia Litewskiego, który
wraz z Władysławem Jagiełłą, polskim królem
(syn Olgierda), 15 lipca 1410 roku pokonał
Krzyżaków pod Grunwaldem.
Kiejstut sam, lub z Olgierdem,
najeżdżał na nasze ziemie, wyrządzając
mieszkańcom więcej zła, niż kiedykolwiek w
średniowieczu mogli doznać. W połowie XIV
wieku, Rycerze Zakonu w czasie chrystianizacji
Prus i Litwy zaczęli zapuszczać się w głąb
terytorium litewskiego, pustosząc przygraniczne
osady, paląc, mordując i grabiąc. Za każdym
razem swoimi napadami na Litwę wywoływali
odwetowe wyprawy. Najkorzystniejszą porą roku
dla zmagań była zima. Wówczas skuty lodem
bagnisty kraj był łatwiejszy w przemarszach.
Obaj książęta litewscy nie znali litości. Parli na
ziemię Prusów, pustosząc i mszcząc się za
doznane krzywdy. Za każdą ich wyprawą ciągnęła
się okrutna historia. Uchodząc z łupami i
brankami, pozostawiali po sobie nie tylko
zgliszcza. Nie oszczędzali wsi, leżących na
Warmii, których granice ustalono w 1374 roku.
Stąd w kilku monografiach wiosek dawnego
dekanatu wartemborskiego, zachowały się zapisy
o ich obecności. Wiadomo, że w czasach
plemiennych, Prusowie mieszkali na terenach, na
których później lokowano takie wsie jak:
Barczewko, Barczewo, Dąbrówka Mała, Maruny,
Jedzbark i Tęguty. Wspomniał o tym Robert
Klimek w Terra Gunelauke. W dekanacie
wartemborskim większość wiosek lokowano po
roku 1364, z chwilą ustania najazdów wojsk
litewskich.
W ostatnim czasie coraz częściej
wymieniane jest Barczewko ze swoją historią i
innymi tajemnicami. Najlepiej zachował się opis
najazdu wojsk litewskich na osadę i zamek
warowny Wartenburg, leżący na Ziemi
Gunelauken. Piotr z Dusburga w Kronice ziemi
pruskiej zapisał, że w pobliżu pięknego jeziora
Wadąg, nad dolnym biegiem rzeki Orzechówki, w
roku 1325 wzniesiono strażnicę-warownię, wokół
której zbudowano osadę. Lokalizacja, z punktu
obronnego, okazała się niefortunna, czego
przykładem były częste napady Litwinów.
Kronikarz zakonny Wirgand von Marburga
zapisał, że tragedia grodu Wartenburg rozpoczęła
się 6 stycznia 1354 roku. Według Rohricha było to
w Wigilię Bożego Narodzenia 1353 roku. Straże
dostrzegły zbliżających się zbrojnych Litwinów i
o tym fakcie zameldowały zarządcy zamku
Henrykowi von Baysen. Mieszkańcom udało się
na czas schronić za palisadami swego grodu.
Widząc przygotowania do obrony, książęta
Olgierd i Kiejstut wstrzymali się z atakiem. Po
dwóch tygodniach oblężenia, broniący zamku
otrzymali wieść o Kiejstucie, który miał złamać
nogę na polowaniu. Nie przeczuwając podstępu,
zarządca zamku polecił rozesłać ludzi do domów.
Dopiero o świcie, na Trzech Króli, 6 stycznia 1354
roku szybkim atakiem, po krótkiej i zaciętej walce
Litwini podłożyli ogień, który najpierw strawił
niżej położone domostwa, a później, wyżej
położony zamek warowny. Litwini okrutnie
obeszli się z miejscową ludnością – większość
zginęła z ich rąk. Uchodząc, uprowadzili kobiety i
dzieci. Wartenburg przestał istnieć.
Podobny los spotkał Dąbrówkę Małą,
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jedną z pierwszych wsi, założoną w 1311 roku
przez Prusa Naglande, na obszarze przydzielonym
do dominium warmińskiego, będącego
uposażeniem biskupów warmińskich. Została ona
zniszczona podczas jednego z najazdów wojsk
litewskich pod wodzą książąt Kiejstuta i Olgierda.
W latach następnych opustoszała. Na nowo była
lokowana w 1398 roku.
Na północny-zachód od Barczewka
znajdowała się wieś, dziś zapomniana. Była ona
lokowana w 1337 roku przez Nicolasa Rutheno
(Ruthenus). Przed wojną zwano ją Alten Feld,
czyli Stare Pole. Miała być wielokrotnie niszczona
przez księcia Kiejstuta. W roku 1354, po ostatnim
najeździe, przestała istnieć.
W roku 1355 wojska litewskie,
dowodzone przez księcia Kiejstuta, zniszczyły
kilka domostw, leżących tuż nad strumieniem, na
szlaku Lidzbark-Barczewo. W tym miejscu, w
późniejszym czasie, założono wieś Kronowo.
Nieopodal wsi Jedzbark odkryto jedne z ostatnich
śladów materialnych kultury dawnych Prusów.
Inne źródła w Jedzbarku lokują średniowieczne
grodzisko na pagórku zwanym „Pałacykiem” lub
„Zamkową Górą”. „Zameczek w Jedzbarku”
został zdobyty i spalony przez wojska litewskie,
dowodzone przez księcia Kiejstuta, w styczniu lub
lutym roku 1364. Po tym, 12 marca 1364 roku,
biskup warmiński Jan II Stryprock nadał wsi
przywilej lokacyjny na prawie pruskim.
W monografii Marun jest wzmianka, że Merun
Nakie dokupił 20 pogranicznych mórg, które
poprzednio posiadali Polacy, prawdopodobnie
wyniszczeni przez Litwinów.
Wzmianki źródłowe wymieniają, że
oddział zbrojny pod wodzą Kiejstuta kierował się
na Ruszajny. Świadczą o tym budowane wówczas
leśne przesieki. W pobliżu Mokin, tam gdzie jest
bagno sampłatkowe, przebiegał szlak, którym
litewscy książęta Kiejstut i Olgierd zapuszczali się
na nasze ziemie. Prawdopodobnie nowo lokowana
wieś Mokiny została zniszczona podczas jednego
z najazdów. Potwierdza to kolejna lokata wsi.
Niewykluczone także, że przed lokowaniem
miasta, osada położona w widłach rzek Pisa i
Kiermas, także ucierpiała. Ostatni raz książę
Kiejstut napadł na ziemie dekanatu
wartemborskiego w roku 1371. O tym, jakie wsie
ucierpiały historia już milczy. Kiejstut zmarł 15
sierpnia 1382 roku.
Wojciech Zenderowski
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Grudzień
1 XII 1910 – w Bogdanach zamieszkiwało 88
Polaków.
1 XII 1928 – gauleiter Erich Koch na terenie Prus
Wschodnich powołał pierwszą organizację kobiecą
– Gaufrauenschaft.
1 XII 1995 – naczelnik Zakładu Karnego w
Barczewie postawił w stan likwidacji
przywięzienne Gospodarstwo Pomocnicze typu 09.
3 XII 1849 – w Barczewie, w drugi dzień Bożego
Narodzenia oddano do użytku Dom Miłosierdzia dla
chłopców.
7 XII 1998 – odbyło się pierwsze posiedzenie
komitetu założycielskiego Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Barczewska” w
Barczewie.
8 XII 1883 – ks. Walenty Barczewski, z rąk biskupa
Franciszka Leopolda, otrzymał święcenia
kapłańskie.
9 XII 1588 – ks. Wilhelm Baldensheim, proboszcz
barczewskiej fary wprowadził do parafii bractwo
różańcowe.
9 XII 1768 – biskup warmiński Ignacy Krasicki
wydał dekret zabraniający sprowadzania na Warmię
gorzałki z państw sąsiedzkich.
10 XII 1933 – w kościele św. Anny w Wartemborku
odbyło się trzynastogodzinne nabożeństwo –
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
10 XII 1948 – w Barczewie odłączono od
Powiatowej Biblioteki oddział Miejskiej tworząc
Miejską Bibliotekę z siedzibą w Domu Kultury.
10 XII 1998 – Telewizja Kablowa „Macrosat” w
Barczewie podpisała umowę z
1000 osobą
zamieszkałą przy ul. Warmińskiej.
11 XII 2003 – w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie odbył się koncert z udziałem uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.
12 XII 1998 – po raz czwarty odbył się w Miejskim
Ośrodku Kultury Sportu i Turystyki Przegląd Grup
Kolędujących.
13 - 16 XII 1953 – w kościele św. Anny w Barczewie
odprawiono Tydzień Miłosierdzia.
15 XII 1998 – na trzech złotych krążkach
niemieckiego wydawnictwa MDG ukazał się
komplet dziewięciu Symfonii organowych op. 45
Feliksa Nowowiejskiego.
18 XII 1948 – w Barczewie otwarto przywięzienny
Dom Kultury.
18 XII 1998 – w Barczewie ukazał się ostatni numer
gazety samorządowej „Nowiny Barczewskie”.
19 XI 1808 – w Wartemborku ustanowiono
ordynację miejską.
22 XII 1893 – pod redakcją księdza Walentego
Barczewskiego ukazał się „Warmiak”, pismo
katolicko - polskie.
23 XII 1928 –Koło Młodzieży w Skajbotach liczyło
32 członków.
25 XII 1938 – zmarł w Poznaniu Józef Hoffmann;
pracował jako nauczyciel m.in. w szkolnictwie
polskim w Skajbotach; brał czynny udział w życiu
kulturalno - oświatowym w środowisku wiejskim.
26 XII 1418 – w pożarze Barczewa spłonął
oryginalny dokument lokacyjny.
28 XII 1998 – Sąd Wojewódzki w Olsztynie
zarejestrował Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Ziemia Barczewska”.
30 XII 1818 – według statystyk ludność Barczewa
liczyła 1802 osób.
8 grudnia – począwszy od XIV wieku, każdego
roku w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie
obchodzono odpust na święto Matki Bożej
Niepokalanego Poczęcia.
1798 – w Wartemborku spłonął przytułek dla
ubogich pw. Świętej Trójcy.
1878 – w Wartemborku powstał oddział
Warmińskiego Towarzystwa Pomocy Sierotom.
1948 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie
odnotowano 61 zgonów, zawarto 37 związków
małżeńskich, a do sakramentu chrztu przystąpiły
154 osóy.
W. Zenderowski

Informacje
Talenty Roku 2008. Wyróżnienie Olsztyńskiej Fundacji Środowisk Twórczych

fot. Zb. Kozłowski

fot. Zb. Kozłowski

W Sali Kopernikowskiej
olsztyńskiego Zamku wręczono 12 grudnia w
piątek statuetki św. Jakuba i nagrody „Talenty
Roku 2008”. Wyróżnienia przyznaje olsztyńska
Fundacja Środowisk Twórczych, a honorowy
patronat nad konkursem sprawuje Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na
piątkowej imprezie patrona reprezentował Piotr
Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nagrody
„Talenty Roku” przyznawane są w dziesięciu
kategoriach, odpowiadających patronatom
greckich Muz. W tym roku 27 członków
kapituły wyróżniło też barczewiankę
Magdalenę Łowkiel w dziedzinie poezja
śpiewana.
Magdę chyba wszyscy znamy, jest
pracownikiem Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie.
Magda organizuje wiele imprez
kulturalnych, śpiewa (jest laureatką wielu
konkursów z nurtu poezji śpiewanej) i ogólnie
angażuje się w życie kulturalne Barczewa.
To osoba niezwykle twórcza i z pasją

podchodząca do wszystkiego, jak również
działająca społecznie. Teraz przygotowuje się
do nagrania swojej pierwszej płyty, do której
teksty napisał pan Władysław Katarzyński
olsztyński poeta, dziennikarz i oczywiście szuka
sponsora, bo jak wiadomo koszty nagrania płyty
są ogromne. Myślę jednak, że dzięki nagrodzie
„Talent Roku” będzie jej łatwiej otrzymać
dofinansowanie, czy stypendium może z Urzędu
Miejskiego, laureaci z poprzednich lat takie
stypendia otrzymali… Tego oczywiście jej
życzę i niech to będzie pierwszy krok do
wielkiej muzycznej kariery.
Anna Snochowska

Warsztaty wokalne w Centrum Kultury. Speech Level Singing

fot. archiwum

W październikowym wydaniu
„Wiadomości Barczewskich” ukazało się
ogłoszenie o warsztatach wokalnych, z prośbą o
zgłaszanie się osób zainteresowanych. Odzew
był spory, tak więc w pierwszy weekend grudnia
Centrum Kultury przeżyło prawdzie oblężenie
śpiewaków. Warsztaty odbyły się 6-7 grudnia
2008 r. Z tej okazji przyjechała z Krakowa Sonia
Lachowolska – znana instruktorka śpiewu
metodą Speech Level Singing, pierwsza polska
nauczycielka SLS, wokalistka, choreograf,
tłumaczka, posiadająca certyfikat nauczania
uprawniający do oficjalnego używania metody

SLS; reprezentantka organizacji SLS na PolskęEAG (Education Advisory Group),
odpowiedzialna za szkolenia w Polsce.
Warsztaty z Sonią Lachowolską były
fantastyczne. Technika śpiewania SLS to takie
czary mary. Sonia świetnie uczy i ma tyle
pozytywnej energii, że zaraża nią innych. Po
zakończeniu warsztatów wiele osób pytało,
kiedy ponownie w Barczewie zorganizujemy
takie szkolenie z Sonią Lachowolską. Być
może w niedługim czasie... Uczestniczka
warsztatów, 15-letnia Amelia Zakrzewska z
Korsz powiedziała – „Jestem zachwycona,
dziękuję dziewczyny, że powiedziałyście mi o
warsztatach i że mogłam wziąć w nich udział,
piszę się na następne jak zorganizujecie, dajcie
mi znać”. W poniedziałek Amelia napisała mi emaila – „Już wczoraj na lekcji śpiewu
ćwiczyłam to, co podała mi pani Sonia”.
Fenomenalnie na warsztatach
indywidualnych wypadł jedyny przedstawiciel
płci męskiej, pan Jan Brzozecki, dyrektor
Festiwalu Organowego we Fromborku. Zapisał
się on na warsztat indywidualny, ponieważ jest
mówcą i jako organizator festiwalu o tak
wielkiej renomie, musi dużo przemawiać. Po

prostu chce mówić tak, by jego głos się nie
załamywał. Jak się okazało, pan Brzozecki nie
tylko może pięknie mówić, ale i śpiewać, bo ma
ciepłą, barytonową barwę głosu i z
powodzeniem nadaje się do tego, by
wykorzystać ją w chórze.
Wa r s z t a t y w o k a l n e z o s t a ł y
zorganizowane przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie z inicjatywy
Magdaleny Łowkiel, Anny Snochowskiej i
Joanny Koneckiej.
Magdalena Łowkiel
Anna Snochowska

fot. archiwum
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Informacje
Współpraca Barczewa ze Starostwem
Zakres współpracy
W kwietniu tego roku Rada Miejska
Barczewa podjęła uchwałę o współpracy ze
Starostwem Powiatowym w zakresie
porządkowania własności dróg w mieście.
Gmina nasza zobowiązała się przejąć we
władanie ulice będące drogami powiatowymi.
Starostwo w zamian zobowiązało się
zmodernizować odcinek drogi powiatowej
obejmującej ulicę Olsztyńską, Targową i most na
rzece Kiermas oraz wyjazd ulicy Sienkiewicza w
kierunku wsi Mokiny. Ustalenia te szczegółowo
opisaliśmy w artykule „Drogi Barczewa” w
majowym wydaniu naszej gazety. Od kwietnia do
listopada tego roku z przyczyn niezależnych od
obu samorządów zaistniało wiele okoliczności,
które spowodowały, że to porozumienie nie
będzie szczegółowo spełnione. O nowych
uwarunkowaniach mówili na listopadowej sesji
Rady Miejskiej zaproszeni goście, wicestarosta
Powiatu Olsztyńskiego pan Andrzej Szeniawski i
towarzyszący mu dyrektor Rudnicki.
Andrzej Szeniawski – Głównym tematem, o
którym chciałbym dzisiaj rozmawiać, jest
kwestia projektu drogowego, realizowanego w
ramach grantu Unii Europejskiej, zwanego w
Barczewie ciągiem południowym, obejmującym
ulice od osady Wrócikowo do mostu na rzece
Kiermas. Zacznę od informacji, która jest
kontynuacją złożonej deklaracji. W budżecie
powiatu mamy pieniądze na zapowiedziane
inwestycje drogowe w gminie, tj. przebudowę
tego ciągu, modernizację drogi we wsi Ramsowo
oraz odcinka drogowego pomiędzy Łęgajnami a
Barczewkiem. Z zadań drogowych, które będą
realizowane poza gminą, a korzystnie będą
wpływać na rozwiązania komunikacyjne w
barczewskiej gminie jest modernizacja
skrzyżowania i przebudowa drogi w ościennym
Ostrzeszewie.
Wracając do kwestii kluczowej naszego
porozumienia, tj. ciągu południowego, mamy już
dokumentację, zgodę Urzędu Marszałkowskiego
i raport o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko.
Nieprzewidziane okoliczności
W trakcie procesu przygotowawczego

inwestycji pojawiły się trudności i wątpliwości.
Początkowo zakładaliśmy, że zadanie będzie
kosztować według wstępnych założeń 11,2
miliona złotych. Źródłem finansowana są w 30%
środki powiatu i 70 % sejmiku, tj. Unii
Europejskiej. Po sporządzeniu ostatecznego
kosztorysu pełnej dokumentacji projektowej,
nakłady wzrosły do 17 milionów złotych.
Dodatkowa kwota 6,8 miliona złotych przerasta
finansowe możliwości powiatu. Jedną z przyczyn
wzrostu kosztorysu jest nieprzewidziana zła
sytuacja glebowa po obu stronach drogi wiodącej
przez planowany most na rzece Kiermas. Na jej
nowej trasie znajdują się wielometrowe pokłady
torfu, które powinno się wykopać, a w jego
miejsce nawieźć tysiące ton piasku.
Drugą istotną przyczyną jest konieczność
przebudowy na tym terenie instalacji deszczowej
i wodociągowej. Łącznie te prace pochłonęłyby 6
milionów złotych. Sam koszt odwodnienia terenu
na czas budowy szacunkowo wyniósłby 2
miliony złotych.
Nowe podejście do problemu
Pojawił się pomysł, pozwalający uzyskać
maksymalny efekt z zainwestowania 11.2
miliona złotych. Jeżeli w tym zadaniu
przebudowę ulicy Olsztyńskiej uznamy za
kluczową, to jej modernizacja pochłonie 6
milionów złotych. Pozostałyby jeszcze 4 miliony,
które można zainwestować w Barczewie. W tym
pomyśle z zadania trzeba wyłączyć ulicę
Targową i most na Kiermasie. Należy się
poważnie zastanowić, aby nie zmieniając
przebiegu drogi powiatowej, zrobić tyle, ile się
da.
Jeżeli Wysoka Rada uważa, że gra jest
warta świeczki, a nasze porozumienie jest dalej
ważne, pomimo że zmieniamy pierwotnie
planowany przebieg tej drogi, to nie pozostaje
nam nic innego, jak szukać technicznych
rozwiązań tego zadania – oznajmił wicestarosta
Andrzej Szeniawski. Po raz pierwszy powstała
możliwość uzyskania pieniędzy z rezerwy
unijnej, będącej w dyspozycji ministerstwa
infrastruktury. Są to pieniądze, z których można
budować przeprawy mostowe na drogach
powiatowych. Starostwo liczy na ich częściowe

pozyskanie. Liczy też na dodatkowe pieniądze z
Urzędu Marszałkowskiego,
niezagospodarowane przez pozostałe powiaty
regionu w ogłoszonym konkursie na budowę i
modernizację dróg powiatowych. Nie wszystkie
powiaty posiadają opracowaną dokumentację
projektową, niezbędną do ubiegania się o
pieniądze z funduszy UE.
Propozycje radnych
Radny Piotr Mostek – Co jest z przebudową
ulicy Obrońców Warszawy?
Dyrektor Rudnicki ze Starostwa – Nie mamy
dzisiaj dokumentacji na przebudowę tej ulicy. W
najbliższym czasie zlecimy jej opracowanie. W
ramach przebudowy doprowadzimy nośność
jezdni do obciążeń 10 ton na oś pojazdu. Będzie
to ulica o parametrach drogi powiatowej.
Radny Piotr Mostek – Czy jest szansa aby w
trakcie budowy ciągu spacerowego przy ulicy
Olsztyńskiej zbudować ścieżkę rowerową? Czy
utwardzenie placu przy remizie będzie ujęte w
projekcie?
Dyrektor Rudnicki – Pytanie o możliwość
poszerzenia chodnika, ażeby utworzyć pas
rowerowy, nie zamyka dyskusji. Problemem jest
fizyczne znalezienie przestrzeni, aby ulica miała
ciąg pieszo-rowerowy. Odnośnie utwardzenia
placu, zgodnie z przepisami, poza granicę ciągu
drogowego nie wolno nam wychodzić.
Przewodnicząca Elżbieta Zacharewicz
zwróciła uwagę na ulicę Kościuszki i dokonanie
na niej niezbędnych prac. Jadące po ulicy
samochody zachlapują elewacje budynków.
Na koniec dyskusji Przewodnicząca Rady
zobowiązała komisje merytoryczne o zajęcie
stanowiska w sprawie zweryfikowania
przedłożonego planu.
Jan Krakowiak

Wyjazdowe posiedzenie komisji. „Księżycowa kraina” będzie zielona
Ósmego grudnia br. Komisja
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady
Miejskiej Barczewa w składzie:
przewodniczący Urszula Mosakowska, Bogdan
Matłoka, Jan Suliński, odbyła wyjazdowe
posiedzenie na terenie kopalni kruszywa w
Kronowie. Właściciel kopalni ECO –TER pan
Massimo Carniel zwrócił się do Rady Miejskiej
z wnioskiem o odrolnienie kolejnego areału
ziemi na potrzeby wydobywcze firmy. Komisję
interesowała rekultywacja terenów
pokopalnianych na działkach, w których
zaprzestano wydobywanie kruszywa. Wizycie
radnych przyświecała troska o sukcesywne
zagospodarowanie „księżycowego krajobrazu”
pokopalnianego. Radni zobaczyli, że proces
rekultywacji w tej kopalni rozpoczął się.
Wyjaśnienia składane przez właściciela, co do
trybu postępowania, kolejności wykonywania

14

czynności rekultywacyjnych, wynikających z
technologicznego procesu wydobywczego, były
przekonujące i przyjęli je do wiadomości.
Wizyta ta była rutynową czynnością pilotującą
sprawę rekultywacji w barczewskich
kopalniach. Przed wizytą radni mieli szereg
wątpliwości, np. co będzie gdy koncesje
wydobywcze wygasną, wyczerpią się złoża
kruszywa, a firma wydobywcza zakończy
działalność. Na część pytań dotyczących tych
wątpliwości komisja uzyskała wyjaśnienia.
Największą wątpliwość rodzi interpretacja
samej definicji rekultywacji, a zwłaszcza jej
„dziurawy” zapis, mówiący o tym, że można ją
wykonywać do 5 lat po zakończeniu
eksploatacji złoża.
Wszystkich terenów pokopanych nie uda się
przywrócić rolnictwu. Metoda stosowana w
Kronowie polega na zasypywaniu starych dziur
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kopalnianych ziemią zdjętą z nowych
odkrywek. Dzisiaj tej ziemi wystarcza aby
zasypać wyeksploatowane złoże najstarszej
odkrywki kopalni „Kolonia IV”. Zasypywanie
większych wyrobisk w przyszłości będzie
trudne technicznie. Zapytałem pana Carniela
czy w opracowywanych projektach
rekultywacyjnych przewiduje leśne
zagospodarowanie terenu. Odpowiedział, że
tak. Ma nadzieję, że w przyszłości, powstająca
dziś „księżycowa kraina” będzie zielona. Na
stokach będą rosły lasy, na równinie pasło się
bydło, a w ostatnich dołach powydobywczych
wędkarze będą łowić ryby. W trosce o
przywrócenie tej krainie zieleni nasi radni
pojechali do Kronowa.
Jan Franciszek Krakowiak

Informacje
Warmiński Związek Gmin
Informacja z sesji
W posiedzeniu Rady Miejskiej 24
listopada jako zaproszeni goście uczestniczyli:
wicestarosta Powiatu Olsztyńskiego pan
Andrzej Szeniawski, członkowie Zarządu
Powiatu, barczewscy rani powiatowi oraz były
starosta, a obecnie przewodniczący Związku
Gmin Warmińskich pan Adam Sierzputowski.
W tym dniu Rada miała podjąć uchwałę w
sprawie przystąpienia gminy Barczewo do
Wa r m i ń s k i e g o Z w i ą z k u G m i n .
Przewodniczący Rady pani Elżbieta
Zacharewicz poprosiła Adama
Sierzputowskiego o zapoznanie radnych z
celami i zadaniami statutowymi Związku.
Przesłanki powstania Związku
Pan przewodniczący między innymi
powiedział – Nam się ciągle wydaje, że
samorządy mocno stoją na nogach i wiedzą co
mają robić. Natomiast gdy obserwuje się bieg
zdarzeń, pomimo deklaracji kolejnych rządów,
widać jak na dłoni, że samorządy trzyma się na
uwięzi z daleka od spraw ważnych, a jeżeli
stanie się coś nieprzewidzianego, to pokazuje
się ich jako winowajcę. Moja działalność na
rzecz Związku ma na celu umocnienie
samorządów. Przypomnę, kilkanaście lat temu
utworzyliśmy Związek Gmin Warmińskich po
to, wówczas o powiatach jeszcze nie było
mowy, aby na styku gmin podolsztyńskich i
samego miasta Olsztyna nie dochodziło do
sytuacji kiedy silniejszy dyktuje warunki
słabszemu, a ten musi je przyjąć.
Doświadczenie uczy, że pojedyncza gmina
wiejska czy miejsko-wiejska w zetknięciu z
Olsztynem, w sprawach trudnych dotyczących
infrastruktury, a także w obliczu niektórych
zagadnień społecznych jest bez szans.
Zamierzenia Związku Gmin Warmińskich są
takie, aby z gminą olsztyńską w sprawach, które
między gminami zostaną ustalone i dla tych
gmin możliwe do przyjęcia, mówić jednym
głosem. Naczelnym zadaniem była kwestia
zagospodarowania odpadów komunalnych.
Minęło kilkanaście lat i w tej sprawie niczego
nie zrobiono. Ważną rolę w tym zagadnieniu
odegrało Barczewo, wycofując swoje
członkowstwo z powstałego Związku. Olsztyn
jako miasto wojewódzkie i największy ośrodek
przemysłowy na Warmii i Mazurach
oddziaływuje na swoje otoczenie i od tego
otoczenia oczekuje różnych świadczeń,
chociażby terenów pod rekreację,
współfinansowania miejskiej infrastruktury.
Zwróciłem się do Wysokiej Rady o
przystąpienie Waszej gminy do tego Związku,
który bez Barczewa jest niepełny, słaby. Miasto
Barczewo jest bardzo ważne w tym otoczeniu
olsztyńskim. Siła, atuty Związku tkwią też w
masie. Dobrze by było, aby wszystkie gminy
powiatu olsztyńskiego zadeklarowały
członkowstwo w nim.
Zadania statutowe Związku
Obecnie obowiązujący statut Związku w
sposób zawężający ujmuje zadania gmin.
Dzisiaj zdajemy sobie sprawę z tego, że zadania
te należy w nieco inny sposób sprecyzować i
zapisać w nowym statucie. Do najważniejszych
zadań powinno należeć: 1.Wspieranie i

rozpowszechnianie idei samorządności.
2. Opracowywanie i wdrażanie programu
rozwoju ukierunkowanego na
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii
oraz rozpowszechnianie rozwiązań w zakresie
poszanowania energii. 3.Wspieranie i
rozpowszechnianie programu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. 4.
Opracowanie i wdrażanie programu opieki nad
bezkonnymi zwierzętami. 5. Związek z woli
gmin zamierza przyjąć rolę koordynatora w
zakresie planowania infrastruktury technicznej
i społecznej promocji nowych produktów
turystycznych w ramach potencjalnego obszaru
metropolitalnego.
Dyskusja
Burmistrz Lech Nitkowski zwrócił uwagę na
nierozwiązaną gospodarkę odpadami
komunalnymi – Wszystkie gminy i miasto
Olsztyn paraliżuje dzisiaj wielki strach jak na
giełdzie, gdyż nie mają gdzie składować swoich
śmieci. Przywrócenie wysypiska w Łęgajnach
jest poza dyskusją. Najgorszym elementem
współpracy, którego praktycznie nie ma, jest
brak upodmiotowienia. Nie ma umowy o
współpracy samorządowej pomiędzy gminami,
w tym z gminą olsztyńską. Podam pierwszy z
rzędu przykład. Spółka miasta Olsztyna ZGOK
nie podpisała umowy ze spółką barczewską
ZUK, natomiast zażądała podpisania umowy z
gminą barczewską. W praktyce oznacza to, że
gdyby w przyszłości olsztyńskiej spółce
brakowało pieniędzy, to nasza gmina musiałaby
je wyłożyć. My, jako gmina, finansujemy
dzisiaj infrastrukturę Olsztyna. W cennikach
opłat spółek olsztyńskich np. za utylizację
ścieków komunalnych, dostarczaną wodę pitną,
zawarte są stawki finansujące rozbudowę
gospodarki wodno-ściekowej gminy
olsztyńskiej. My zaś, w przeciwieństwie do
miasta Olsztyna, zadania te musimy realizować
za własne pieniądze. O cenach hurtowych usług
Olsztyn nie chce z nami rozmawiać, pomimo że
posiadamy własny kolektor ściekowy
doprowadzający nasze ścieki sanitarne do ich
oczyszczalni. Podobnie jest z instalacją wodną,
w której płynie ich woda do odbiorców w naszej
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gminie. Jeżeli Warmiński Związek Gmin
zająłby się hurtowym zrzutem ścieków i
hurtową dostawą wody ze skutkiem
pozytywnym, byłby to dobry sygnał
skutecznego działania Związku.
Radny Andrzej Moszczyński – Związek
powstał aby reprezentować interesy gmin w
negocjacjach z Olsztynem. Rozumiem, że
Olsztyna w Związku nie będzie?
Adam Sierzputowski – Dobrze by było, aby
Olsztyn był w Związku. Do dzisiaj takiej
rozmowy nie przeprowadzono. Być może, że
zostanie niebawem wybrany prezydent miasta,
który będzie chciał rozmawiać i zrozumie
problemy ościennych gmin. Samorządowcy
Olsztyna często o naszych problemach nic nie
wiedzą. Dzisiaj np. rozmawiałem z
przewodniczącym Rady Miasta Olsztyna w
sprawie cen hurtowych ścieków. Muszę
powiedzieć, że pierwszy odruch
przedstawiciela samorządu był stereotypowy,
tj. na nie. Dopiero po dłuższej rozmowie
przyrzekł on, że chociaż wprost problem nie
należy do niego, sprawą się zajmie. Był to
ważny sygnał, że jest potrzeba rozmowy.
Były pytania ile nasze członkostwo w
Związku będzie kosztować? W odpowiedzi
usłyszeliśmy, że członkowie – założyciele
ustalili składkę w kwocie 2 złotych od
mieszkańca gminy. W przypadku wstąpienia
Barczewa i Dobrego Miasta składka obniżyła
się do 1 złotego.
Wicestarosta Andrzej Szeniawski – Był
moment, w którym Olsztyn bardzo intensywnie
zabiegał o współpracę z sąsiednimi gminami.
Toczyła się wówczas dyskusja o metropoliach.
Na jednym ze spotkań samorządowych miasta,
w którym uczestniczyłem, zaproponowałem
powołanie stałej platformy współpracy z
przyległymi gminami. Na jej bazie moglibyśmy
rozpatrywać ważne tematy, takie jak
gospodarka komunalna. Do dzisiaj nie ma
konkluzji z tego posiedzenia.
Konkluzję zaś wyciągnęli z tej dyskusji
nasi radni. W drugiej części sesji, która odbyła
się na drugi dzień 25 listopada, radni podjęli
uchwałę o przystąpieniu Gminy Barczewo do
Warmińskiego Związku Gmin. Jednocześnie
odrębną uchwałą przyjęli statut Związku.
Jan Krakowiak
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Informacje
Projekt budżetu
Informacja o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2009 roku
1. Rolnictwo i łowiectwo
Na wydatki związane z rolnictwem i
łowiectwem w 2009 roku planuje się
przeznaczenie kwoty 2.214.922 zł, z tego na
wydatki inwestycyjne 2.175.000 zł. W ramach
wydatków bieżących planuje się 17.500 zł na
utrzymanie studni publicznych na terenach
wiejskich oraz
przekazanie 20.697 zł do
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej jako 2%
wpływów z podatku rolnego oraz odsetek za
nieterminową wpłatę tego podatku.
Na zadania inwestycyjne związane z budową
wodociągów i kanalizacji na terenach wiejskich
przeznaczono 2.175.000 zł , z tego 1.500.000 zł z
środków własnych budżetu oraz 675.000 zł z
przewidzianych do uzyskania środków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W ramach przewidzianych do realizacji zadań
inwestycyjnych zaplanowano:
1. zakończenie budowy sieci wodociągowej w
miejscowościach Nikielkowo-WójtowoKaplityny-Bark-Barczewo – ogólny koszt
zadania 1.615.170 zł, z tego w 2009 roku
300.000 zł (środki budżetu). Inwestycja
obejmuje budowę 11,5 km głównej sieci
przesyłowej Ø 225, łączącej już wybudowaną
sieć przesyłową w Nikielkowie z SUW w
Barczewie.
2. budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami do miejscowości Lamkowo –
ogólny koszt zadania szacowany jest na kwotę
350.000 zł , z tego w 2009 roku 50.000 zł oraz
300.000 zł w 2010 roku (środki własne budżetu).
Inwestycja ta pozwoli w perspektywie
rozbudować sieć wodociągową w kierunku wsi
Radosty (rejon wodociągowania „Północ I”).
3. zakończenie budowy wodociągu wraz z
przyłączami Jedzbark-Odryty-Klucznik –
ogólna szacunkowa wartość zadania 572.000 zł,
z tego w 2009 roku 30.000 zł (środki własne
budżetu) – jest to realizacja kolejnego zadania
inwestycyjnego z zakresu wodociągowania
rejonu „Południe II”, wyznaczonego w
Programie zaopatrzenie w wodę terenów
wiejskich.
4. budowę wodociągu wraz z przyłączami
Bartołty Wielkie – Kierzbuń –Bartołty Małe –
Leszno – ogólna szacunkowa wartość zadania
2.700.000 zł, z tego w 2009 roku 1.350.000 zł
(środki własne budżetu – 675.000 zł,
przewidziane do uzyskania środki z funduszy
strukturalnych 675.000 zł ) – realizacja zadania
umożliwi dostarczenie mieszkańcom wody
pitnej oraz wyeliminuje zagrożenie przerwania
dostawy wody z wyeksploatowanego wodociągu
Nadleśnictwa Wipsowo. W ramach inwestycji w
I etapie powstanie 6 897 m sieci głównej oraz 1
583 m przyłączy, w II etapie 9 475 m sieci
głównej, 1 326 m przyłączy oraz
przepompownia. Rozpoczęcie inwestycji będzie
możliwe po uzyskaniu dofinansowania w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013.
5. budowę wodociągu wraz z przyłączami do
miejscowości Skajboty i Mokiny – szacunkowa
wartość zadania 730.000 zł , w tym 100.000 zł w
2009 roku oraz 530.000 zł w 2010 roku (środki
własne budżetu) – szczegółowa wartość zadania
znana będzie po ukończeniu prac projektowych.
Przewidywana długość wodociągu 7,5 km.
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6. budowę sieci rozdzielczych wodociągu we
wsiach Wójtowo i Nikielkowo – w projekcie
budżetu na 2009 rok zabezpieczono na ten cel
60.000 zł , zadania będą realizowane wyłącznie
na podstawie porozumień z komitetami
mieszkańców.
7. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kaplityny – ogólny koszt zadania
2.300.000 zł , z tego w 2009 roku 50.000 zł. W
ramach inwestycji przewiduje się wykonanie
kanałów grawitacyjnych o długości 2 545 m,
kanałów tłocznych o długości 783 m, studni
włazowych i betonowych oraz przepompowni
ścieków. W 2009 roku środki finansowe zostaną
wykorzystane na prace przygotowawcze w celu
złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze
środków Unii Europejskiej. Budowa zostanie
rozpoczęta po uzyskaniu dofinansowania w
ramach programu Infrastruktura i Środowisko.
8. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Barczewko – ogólna szacunkowa wartość
zadania 5.000 000 zł, w tym w 2009 roku 50.000
zł (środki własne) – obecnie inwestycja znajduje
się w fazie opracowywania projektu
technicznego. Szczegółowy koszt zadania znany
będzie po opracowaniu dokumentacji. Zgodnie z
przyjętymi założeniami zadanie zostanie zlecone
do realizacji po uzyskaniu dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
9. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Nikielkowo – ogólny koszt zadania został
określony na kwotę 7.835.680 zł, z tego w 2009
roku zabezpieczono 160.000 zł (środki własne).
Podobnie jak realizacja budowy kanalizacji
sanitarnej w Kaplitynach zadanie to jest
uzależnione od otrzymania dofinansowanie w
ramach programu Infrastruktura i Środowisko i
wówczas zostanie uruchomione.
10. opracowanie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej – Ruszajny kolonia – 25.000 zł – jest
to kontynuacja budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w kierunku firmy KAMAL.
Należy zaznaczyć, że podstawowym
warunkiem przystąpienia do realizacji
inwestycji przewidzianych do
współfinansowania w ramach poszczególnych
programów operacyjnych jest pozytywne
rozpatrzenie wniosku złożonego przez Gminę
oraz podpisanie stosownej umowy.
Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych
nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie po
przeprowadzeniu przetargów na poszczególne
zadania, realizacja niektórych inwestycji może
ulec przyspieszeniu po pozytywnym
rozpatrzeniu złożonych wniosków o
dofinansowanie zewnętrzne.
2. Drogi miejskie i gminne
Zgodnie z uchwałą nr XXVII (195) 08
Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w
projekcie budżetu na 2009 rok uwzględniono
przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg
zaliczanych obecnie do kategorii dróg
powiatowych. Dotyczy to ulic: Armii Krajowej,
Grunwaldzkiej, Kajki, Kopernika,
Kraszewskiego, Lipowej, Mazurskiej,
Mickiewicza, Niepodległości, Nowowiejskiego,
Pułaskiego, Obrońców Warszawy, Kościuszki
(dł. 316 m), Warmińskiej, Wojska Polskiego (do
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drogi nr 16) oraz Placu Ratuszowego.
Na bieżące naprawy i remonty dróg gminnych na
terenie miasta i wsi przeznacza się 700.000 zł.
Drogi przewidziane do naprawy i remontów w
2009 roku zostaną zakwalifikowane przez
wspólną komisję składającą się z radnych Rady
Miejskiej oraz pracowników Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
tut. Urzędu. Komisyjny przegląd dróg powinien
odbyć się w I kwartale 2009 roku.
Pozostałe środki przeznaczone na bieżące
utrzymanie dróg gminnych zostaną
wykorzystane na: - akcję zimową i oczyszczanie
– 221.000 zł teren miasta , 70.000 zł – tereny
wiejskie; - wykonanie przeglądu mostów –
30.000 zł; - zakup i transport materiałów –
35.000 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano
do wykonania:
1) przygotowanie do rozpoczęcia prac
związanych z budową drogi gminnej WójtowoNikielkowo wraz z ul. Akacjową i Kwiatową w
Wójtowie – ogólna wartość zadania szacowana
jest na kwotę 3.000.000 zł, z czego 500.000 zł
zabezpieczono w projekcie budżetu na 2009 rok
(100.000 zł środki własne, 400.000 zł
długoterminowy kredyt inwestycyjny), środki te
zostaną wykorzystane głównie na wykup
gruntów pod budowę drogi. Przewiduje się, że w
latach następnych inwestycja ta zostanie
dofinansowana w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
2) wykonanie budowy i modernizacji drogi
Barczewo Zatorze w kierunku firmy TEWESBIS – na realizację inwestycji zabezpieczono
kwotę 600.000 zł, z tego 300.000 zł środków
własnych oraz 300.000 zł dotacji celowej w
ramach Narodowego Programu Rozbudowy
Dróg Lokalnych.
3) dokończenie budowy chodnika przy ul.
Dębowej w miejscowości Łęgajny – ogólny
koszt zadania 190.000 zł, z tego w 2009 roku
20.000 zł.
4) przystąpienie do realizacji programu
Rewitalizacji Miasta Barczewo – zadanie
budowa i przebudowa parkingów na terenie
Starego Miasta – ogólna wartość prac została
oszacowana na 1.500.000 zł, z tego w 2009 roku
zabezpieczono na opracowanie projektu kwotę
100.000 zł. Po opracowaniu projektu czynione
będą starania o dofinansowanie inwestycji w
następnych latach z Regionalnego Programu
Operacyjnego.
5) przebudowa mostu na rzece Pisa – w ramach
środków własnych zabezpieczono 70.000 zł –
obecnie czynione są starania o pozyskanie
brakujących środków na zrealizowanie całości
zadania.
Ponadto kwota 300.000 zł zabezpieczona została
w ramach pozostałych wydatków majątkowych
na dofinansowanie budowy chodnika na drodze
powiatowej we wsi Ramsowo. Zadanie
realizowane będzie z Powiatem w ramach
porozumienia w proporcji 50% na 50%.
Całość utrzymania oświetlenia ulicznego należy
wyłącznie do zadań własnych gmin i jest
finansowana z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego. W związku z powyższym w
budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę
320.000 zł, przeznaczoną na wydatki bieżące

Informacje
związane z utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
to jest opłatę energii elektrycznej, bieżącą
konserwację oraz bieżące remonty i wymiany
żarówek.
Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu gminy na 2009 rok w ramach zadań
inwestycyjnych zaplanowano dokończenie
budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wipsowo za kwotę 60.000 zł. Budowa
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Kaplityny została ujęta do realizacji w ramach
współfinansowania z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ogólny
koszt zadania w 2009 roku 290.000 zł, z tego
145.000 zł środki własne oraz 145.000 zł środki
Unii Europejskiej.
3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa,
ochrona środowiska, działalność usługowa
Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie administruje obecnie 19 budynkami
na terenie miasta oraz 65 budynkami na terenach
wiejskich, które w 100% stanowią własność
Gminy Barczewo. Na dzień dzisiejszy udział
zasobów gminnych we wspólnotach
mieszkaniowych wynosi 8.984,22 m2, do
których comiesięcznie dopłacane są zaliczki
funduszu remontowego. Oprócz zasobów
mieszkaniowych Zakład administruje również
budynkami użytkowymi na terenach wiejskich
oraz placami zabaw. Większość zasobów
mieszkaniowych gminy jest w złym stanie
technicznym, część budynków (szczególnie
położonych na terenach wiejskich) nadaje się do
gruntownego remontu.
Na dofinansowanie bieżącej działalności
Zakładu Budynków Komunalnych
przeznaczono w ramach dotacji przedmiotowej
kwotę 707.000 zł, z tego: 125.000 zł na
utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych
na terenach wiejskich, 325.000 zł na utrzymanie
i remonty budynków mieszkalnych na terenie
miasta, 50.000 zł na remonty i bieżące
utrzymanie pozostałych budynków na terenach
wiejskich, 100.000 zł na remonty i malowanie
elewacji budynków na terenie miasta oraz 7.000
zł na konserwację i przeglądy placów zabaw. W
ramach wymienionej dotacji Zakład otrzyma
również 100.000 zł na nowe zadanie
realizowane poprzednio przez Zakład Usług
Komunalnych Spółkę z o.o. w Barczewie, to jest
utrzymanie i urządzanie terenów zieleni w
mieście.
Na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem
cmentarza komunalnego przy ul. Armii
Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł oraz na
wydatki związane z wyłapywaniem
bezdomnych psów 10.000 zł.
W ramach wydatków bieżących budżetu
przeznaczono 145.000 zł na utrzymanie i
tworzenie terenów zieleni. Środki te zostaną
między innymi wykorzystane na urządzenie
terenów wokół stawu w Barczewie zgodnie z
opracowaną w roku bieżącym koncepcją oraz
wykonanie prac związanych z oczyszczaniem i
zagospodarowaniem terenu wokół stawu w
miejscowości Ruszajny.
Najpoważniejszym zadaniem inwestycyjnym
na terenie miasta uwzględnionym w projekcie
budżetu na 2009 rok jest budowa infrastruktury
technicznej (sieci wodociągowej, sieci
kanalizacyjnej i sieci deszczowej) na osiedlu

domków jednorodzinnych w Barczewie –
ogólną wartość inwestycji szacuje się na kwotę
6.000.000 zł, z tego w 2009 roku 1.500.000 zł
(środki własne 200.000 zł oraz długoterminowy
kredyt 1.300.000 zł), w 2010 roku – 1.500.000 zł
oraz w 2010 roku – 2.000.000 zł. W celu jak
najszybszego rozpoczęcia prac realizację
inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym
zaplanowano w ramach środków własnych
budżetu gminy, jednakże czynione będą starania
o pozyskanie dofinansowania w ramach
programu Infrastruktura i Środowisko.
Możliwość wykonania trwałej nawierzchni
dróg.
Ponadto planuje się :
- przeznaczenie 50.000 zł na nabycie
nieruchomości do zasobu gminnego w obrębie
Ruszajny, Wójtowo, Barczewo, Barczewko i
Łęgajny
- wykonanie II etapu rozbudowy cmentarza
komunalnego przy ul. Kościuszki w Barczewie
– 60.000 zł
- budowę i przebudowę sieci teleinformatycznej
i elektrycznej w Urzędzie Miejskim w
Barczewie wraz z utworzeniem systemu
elektronicznego obiegu dokumentów – 120.000
zł
-modernizację budynku wraz z
doprowadzeniem wody i kanalizacji – była
kotłownia Zakładu Karnego – 50.000 zł
- budowę systemu monitoringu na terenie miasta
– 50.000 zł
- zakup i montaż fontanny wraz z budową altany
przy stawie w Barczewie – 25.000 zł (zgodnie z
opracowaną koncepcją zagospodarowania tego
terenu).
Z uwagi na brak wpływów z opłat za
składowanie odpadów z wysypiska w
Łęgajnach
szacuje się, że przewidywane
dochody Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku
wyniosą jedynie 50.000 zł (w 2008 roku plan
dochodów – 470.000 zł).
Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
wydatków bieżących proponuje się :
- 10.500 zł – likwidację dzikich wysypisk na
terenie gminy wraz z Akcją Sprzątania Świata;
- 14.000 zł – tworzenie i zagospodarowanie
terenów zieleni w mieście i gminie;
- 1.000 zł – edukację ekologiczną dzieci i
młodzieży, organizację konkursów w szkołach;
- 25.000 zł – oczyszczanie stawu wraz z
zagospodarowaniem terenu przy stawie w
miejscowości Bartołty Wielkie.
4. Oświata i wychowanie.
Edukacyjna
opieka wychowawcza
W projekcie budżetu na 2009 rok na
zadania bieżące związane z oświatą i
wychowaniem oraz edukacyjną opieką
wychowawczą planuje się przeznaczenie
13.074.237 zł, co stanowi 42,8% ogółu
planowanych wydatków bieżących.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
przeznaczono 9.118.093 zł. Wysokość
wynagrodzeń pracowników administracji i
obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki
na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac z
uwzględnieniem podwyżek od 1 stycznia o
kwotę 146 zł na 1 etat kalkulacyjny. Płace
nauczycieli zaplanowano z uwzględnieniem

GAZETA SAMORZĄDOWA 10(189) grudzień 2008

dwukrotnej podwyżki wynagrodzeń – o 5% od 1
stycznia i kolejne 5% od 1 września. Dodatkowo
uwzględniono podwyżki dodatków
motywacyjnych w wysokości 20 zł na jeden etat
nauczyciela oraz 50 zł na etat dyrektora. Ogółem
przewidywane skutki podwyżek płac
pracowników oświaty (z pochodnymi od
wynagrodzeń) szacuje się na kwotę 598.546 zł.
Przewidywana wysokość subwencji
oświatowej na 2009 rok wynosi 6.794.311 zł i
jest wyższa o 291.583 zł od subwencji
otrzymanej w roku 2008.
Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy
zmniejszono propozycje projektów planów
finansowych złożonych przez poszczególne
placówki oświatowe, co spowoduje
konieczność wprowadzenia oszczędności w
wydatkach związanych z bieżącym
utrzymaniem poszczególnych placówek jak
również dostosowania projektów
organizacyjnych szkół do wysokości
przyznanych na ten cel środków.
Planowane nakłady na bieżącą działalność
oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane
na:
1) utrzymanie szkół podstawowych – 6.259.045
zł, w tym:
- dotacje dotyczące umów z jednostkami
samorządu terytorialnego – 1.000 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych – 431.958 zł
- sport szkolny – 5.000 zł
2) utrzymanie przedszkoli – 2.024.095 zł, w
tym:
- zakup usług od innych jednostek samorządu
terytorialnego – 10.000 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych –
164.196 zł
3) utrzymanie Gimnazjum – 2.804.676 zł, w
tym:
- dotacje dotyczące umów z jednostkami
samorządu terytorialnego – 900 zł
- dotacje dla placówek niepublicznych –
181.274 zł
- sport szkolny – 3.000 zł
4) dowóz uczniów do gimnazjum i szkół
podstawowych oraz dowóz dzieci
niepełnosprawnych – 989.416 zł
5) utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i
Zdrowia – 547.242 zł
6) dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli – 52.902 zł
7) utrzymanie stołówki szkolnej – 113.664 zł
8) dofinansowanie pracodawcom kosztów
przygotowania zawodowego młodocianych
pracowników – 14.000 zł
9) fundusz socjalny nauczycieli emerytów –
97.306 zł
10) utrzymanie świetlicy w Barczewie –
171.891 zł
11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla
uczniów – 2.000 zł
12) stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe dla uczniów szkół prowadzonych
przez gminę Barczewo – 5.589 zł.
Z uwagi na ograniczone możliwości
finansowe budżetu na najpilniejsze remonty
placówek oświatowych zabezpieczono kwotę
400.000 zł. Kwota ta, mimo że jest dwukrotnie
wyższa w porównaniu z bieżącym rokiem, nie
pokryje wszystkich potrzeb remontowych i
zostanie wykorzystana jedynie na najbardziej
niezbędne prace, mające na celu
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zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.
Z uwagi na brak danych dotyczących wysokości
dotacji celowych otrzymywanych na stypendia
dla uczniów w ramach zadań własnych
przeznaczono na ten cel kwotę 2.000 zł. Na
stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe zabezpieczono 5 589 zł.
W ramach wieloletnich programów
inwestycyjnych na lata 2009-2011 zaplanowano
rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Łęgajnach. Ogólny koszt zadania szacuje się na
kwotę 3.500.000 zł, z tego w roku następnym
opracowany zostanie projekt techniczny oraz
przeprowadzone zostaną prace
przygotowawcze do rozpoczęcia prac
budowlanych, między innymi wykup gruntu. Na
ten cel zabezpieczono w projekcie budżetu
kwotę 200.000 zł.
Ponadto z zadań inwestycyjnych przewiduje się
wykonanie modernizacji budynku Szkoły
Podstawowej w Lamkowie. W ramach
modernizacji przeniesiona zostanie kuchnia z
budynku nr 41 do budynku szkoły – nr 29. Na
realizację tego zadania zabezpieczono kwotę
200.000 zł.
5 . K u l t u r a i o c h ro n a d z i e d z i c t w a
narodowego. Kultura fizyczna i sport
Zgodnie z uchwałami podjętymi przez
Radę Miejską z dniem 1 stycznia 2008 roku w
miejsce Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Turystyki utworzone zostały dwie odrębne
instytucje kultury:
- Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie
Zakres i zasady działania powołanych jednostek
zostały określone w ich statutach.
W budżecie na dofinansowanie bieżącej
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, w
ramach dotacji podmiotowych, przeznaczono
241.706 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono
środki na bieżące utrzymanie placówki z
uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń
planowanych w jednostkach podległych jak
również podwyżek związanych z awansem
z a w o d o w y m d w ó c h p r a c o w n i k ó w.
Uwzględniono również środki na zakup
komputerów oraz organizację imprez i
konkursów czytelniczych.
W ramach Centrum Kultury i Promocji Gminy
działają:
- Dom Kultury w Barczewie
- Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
- Salon Muzyczny im. F. Nowowiejskiego
- Świetlice Wiejskie w Barczewku, Bartołtach
Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Łęgajnach,
Ramsowie, Wipsowie i Niedźwiedziu.
W budżecie przewidziano dotację podmiotową
do działalności Centrum w wysokości 900.350
zł.
Środki te będą przeznaczone na
dofinansowanie bieżącej działalności instytucji
kultury, między innymi na :
- współorganizowanie imprez kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych z
organizacjami
pozarządowymi i sołectwami – 50.000 zł
- koszty związane z wydawaniem gazety
samorządowej Wiadomości Barczewskie –
50.000 zł
- dofinansowanie remontów w
administrowanych placówkach – 50.000 zł
- zwiększono środki dotacji na współpracę
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zagraniczną oraz zakup materiałów
promujących Gminę Barczewo o kwotę 20.000
zł
- zabezpieczono środki na organizację
konkursów „Piękna Barczewska Wieś”,
„Najatrakcyjniejsza dekoracja świąteczna” oraz
dodatkowo na organizacje uroczystości z okazji
rocznicy odzyskania niepodległości – 8.000 zł
- zwiększono dofinansowanie prowadzenia i
funkcjonowania Chóru Moderato- 2.500 zł
- uwzględniono podwyżki wynagrodzeń
pracowników w kwocie 146 zł na etat
kalkulacyjny od 1 stycznia 2009 roku oraz
zwiększono środki na utworzenie jednego etatu
w Biurze Informacji Miasta i Gminy (ul.
Mickiewicza 12 w Barczewie).
Ponadto w budżecie miasta na 2009 rok
planuje się przeznaczenie, zgodnie z
załącznikiem nr 13, kwoty 130.000 zł na
dofinansowanie zadań w zakresie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane
w formie dotacji przedmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych i nie
działającym w celu osiągnięcia zysku na:
- organizację Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
– 20.000 zł
- propagowanie kolarstwa wśród dzieci i
młodzieży wraz z organizacją wyścigów
kolarskich – 15.000 zł
- rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej
na terenie miasta i terenach wiejskich oraz
organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
promujących gminę – 60.000 zł.
- upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia
w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i
społecznych wraz z organizacją imprez
sportowych – 20.000 zł
- organizację wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo – 2.000 zł
- wsparcie realizacji działań na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich w zakresie kultury oraz
tradycji i zwyczajów ludowych – 3.000 zł
- organizacja cyklu letnich koncertów muzyki
wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat” – 10.000
zł.
Ponadto w budżecie na 2009 rok kwota
5.000 zł przeznaczona została na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych na
terenie gminy Barczewo.
W ramach wydatków inwestycyjnych
p l a n u j e
s i ę :
- budowę amfiteatru przy stawie w Barczewie –
150.000 zł
- kontynuację wymiany siedzisk na stadionie
miejskim w Barczewie (zakup drugiej części
trybuny) – 50.000 zł
- budowę ogólnodostępnego boiska do piłki
nożnej – 320.000 zł – w tym 200.000 zł
przewidywane do uzyskania dotacje oraz
120.000 zł środki własne budżetu.
W projekcie budżetu przewidziano
również 20.000 zł na realizację programu
„Ratujmy Kapliczki Warmińskie”. Kwota ta, po
podjęciu przez Radę Miejską stosownej
uchwały, przekazana zostanie w ramach dotacji
celowych do Starostwa Powiatu Olsztyńskiego
na wspólną realizację programu.
W planie finansowym Urzędu Miejskiego w
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ramach promocji gminy zabezpieczona zostanie
kwota 10.000 zł na utworzenie strony
internetowej Gminy Barczewo, zawierającej
szereg informacji dotyczących naszego terenu.
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
W ramach realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej, na podstawie ustawy o
promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę
76.545,00 zł na zatrudnienie 45 osób
bezrobotnych w związku z organizowaniem
prac społecznie użytecznych. Zadania te mogą
być realizowane przez Gminę w ramach
porozumienia zawartego ze starostą. Ponadto w
ramach działalności Klubu Integracji
Społecznej, działającego w strukturach
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
przewiduje się zatrudnienie przez okres 6
miesięcy 35 osób przy robotach publicznych.
Na zadania z zakresu opieki
społecznej zakłada się w 2009 roku
przeznaczenie kwoty 8.496.167 zł, co stanowi
27,8% ogółu wydatków bieżących, z tego:
- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej – 5.440.000 zł
- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu
państwa na finansowanie zadań własnych –
884.000 zł
- z dotacji celowych na realizację porozumień –
45.927 zł
- z dofinansowania robót publicznych – 309.333
zł
- z budżetu miasta – 1.816.907 zł.
Z środków otrzymywanych na zadania zlecone z
zakresu administracji rządowej oraz z dotacji
celowych na zadania własne przewiduje się
następujące wydatki:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne –
819.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 53.000
zł
- zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne wraz z
ich obsługą – 4.996.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 214.000 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 242.000 zł
W ramach pozostałych zadań własnych z
zakresu opieki społecznej przewiduje się :
- opłacenie usług opiekuńczych – 300.000 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 450.500
zł
- opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w
domach opieki społecznej –
220.000 zł
- dożywianie dzieci w szkołach – 100.000 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – 532.674 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne – 97.660 zł
- organizowanie prac społecznie użytecznych
oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót
publicznych – 465.933 zł.
Przewiduje się, że w 2009 roku MOPS
wypłaci 18 069 zasiłków rodzinnych i 8 997
dodatków do zasiłku rodzinnego. Zaliczkę
alimentacyjną szacuje się na poziomie 8
świadczeń. Dodatkowo na podstawie ustawy z
dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów przewiduje się
wypłatę 2 393 świadczeń. W ramach świadczeń
rodzinnych realizowana jest również wypłata
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jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, niezależna od dochodów osoby
uprawnionej – zaplanowano 167 świadczeń.
Ponadto MOPS w Barczewie, w ramach
zadań zleconych, przewiduje wypłatę 1 500
zasiłków stałych oraz opłacenie składek na
ubezpieczenia zdrowotne – 188 świadczeń. W
ramach wypłaty dodatków mieszkaniowych
przewiduje się wydanie ok. 550 decyzji. Środki
finansowe otrzymywane z tytułu wydawanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
zostały w budżecie w całości przeznaczone na
sprawy związane z przeciwdziałaniem
alkoholizmowi oraz narkomanii. Kwota
194.500 zł przewidziana do uzyskania z tytułu
wydawanych zezwoleń wydatkowana będzie
zgodnie z przedstawionym Radzie Miejskiej do
zatwierdzenia Gminnym Programem
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania
Narkomanii. W ramach tych środków
zabezpieczono kwotę 20.500 zł na
sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na
placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką
odpowiedzialną za realizację obydwu
programów jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Barczewie.
W ramach zadań inwestycyjnych w projekcie
budżetu na 2009 rok zabezpieczono środki na
przystąpienie do prac związanych z rozbudową
budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w
Barczewie. Zakłada się, że całkowity koszt
inwestycji wyniesie 1.255.000 zł, z tego na 2009
rok zabezpieczono 500.000 zł (w tym 300.000 zł
z kredytu). Obecnie trwają prace związane z
opracowaniem projektu technicznego
rozbudowy Przychodni.

Na terenie miasta i gminy funkcjonują następujące publiczne placówki oświatowo
–wychowawcze:
1) Gimnazjum Nr 1w Barczewie – liczba uczniów – 474 (mniej o 33 uczniów), liczba oddziałów –
17,
2) Szkoła Podstawowa w Barczewie – liczba uczniów – 620 (mniej o 10 uczniów), liczba
oddziałów – 25,
- Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich – liczba uczniów – 45 oraz 7 kl. „0” (mniej o 4 uczniów),
liczba oddziałów – 3 (klasy łączone: oddział „0” z kl. I; kl. II z kl. III; kl. IV z kl. V),
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach:
- szkoła – liczba uczniów – 137 (mniej o 14 uczniów), liczba oddziałów – 8
- przedszkole – liczba dzieci 65 w tym 25 w oddziale przedszkolnym w
Barczewku (dodatkowo 20 dzieci), liczba oddziałów 3 w tym 1 oddział w
Barczewku,
- Szkoła Filialna w Barczewku:
szkoła – liczba uczniów 32, w tym 5 oddział „0” (dodatkowo 7 dzieci), liczba
oddziałów w szkole – 2 (klasy łączone: „0” z kl. I, kl. II z kl. III),
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lamkowie:
- szkoła – liczba uczniów – 42 (mniej o 2 uczniów), liczba oddziałów – 4
(klasy łączone: kl. I z kl. II; kl. IV z kl. V)
- przedszkole – liczba dzieci – 16 (mniej o 2 dzieci), liczba oddziałów – 1,
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wipsowie:
- szkoła – liczba uczniów 46 (mniej o 3 uczniów), liczba oddziałów – 4 (klasy
łączone: kl. II z kl. III, kl. IV z kl. V),
- przedszkole – liczba dzieci – 18 (mniej o 8 dzieci), liczba oddziałów – 1
6) Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba dzieci – 253 w tym 48 oddział „0” (więcej o 34
dzieci), liczba oddziałów – 10.
Ponadto na terenie gminy Barczewo funkcjonują dwie placówki niepubliczne:
1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie – szkoła podstawowa – 45 uczniów (od 1
września 2009 r. – 45 uczniów), przedszkole – 25 dzieci
2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie – szkoła podstawowa – 42 uczniów (od 1
września 2009 r. – 36 uczniów), przedszkole – 25 dzieci (od 1 września 2009 r. – 25 dzieci),
gimnazjum – 36 uczniów (od 1 września 2009 r. – 32).

Podstawowe ogniwo działalności MOPS stanowi wypłata świadczeń, i tak w 2009 roku liczba planowanych świadczeń wynosi:
- dofinansowanie do zakupu leków – 40
- schronienie – 10
- pokrycie wydatków związanych z kosztami leczenia – 2
- dopłata do zakupu żywności – 970, odzieży – 25, opału – 15
- wypoczynek dzieci – 20
- usamodzielnienie gospodarcze – 2
- pomoc przy zdarzeniach losowych – 4
- sprawienie pogrzebu – 7
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, za osoby które rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki – 24.
Następnym rodzajem świadczeń planowanym do wypłaty w 2009 roku są zasiłki okresowe – 3 072 świadczenia, usługi opiekuńcze – 37 648 świadczeń,
opłata za pobyt w domach pomocy społecznej – 12 osób oraz posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach – 118 000 świadczeń.

Wśród dróg przebiegających obecnie
przez teren gminy Barczewo kategoryzuje
się następujące ich rodzaje:
- drogi krajowe – 21 km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w
Barczewie) – 140,5 km , w tym ulice na
terenie miasta 5,941 km
- drogi gminne – ulice na terenie miasta –
9,8 km, pozostałe drogi na terenach
wiejskich – 95,89 km, w tym o
nawierzchni twardej – 7,8 km.

JUŻ OTWARTE !!!
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
w Barczewie
- badania techniczne
- usługi warsztatowe
- wulkanizacja

x
<< Olsztyn Biskupiec >>

Barczewo, ul. Rzemieślnicza 1 tel. 663 204 531
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Z działalności Klubu
Integracji Społecznej
Już są efekty projektu…
W ramach projektu systemowego
„Aktywni po latach”, realizowanego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet VII – Promocja integracji
społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej zrealizowano:
- blok psychologiczny (32 godz. x 4 grupy =
128 godz.)
- blok doradztwa zawodowego (36 godz. x 4
grupy = 144 godz.)
- zajęcia korekcyjno-sportowe (20 godz. x 4
grupy = 80 godz.)
- zajęcia poprawiające wizerunek (12 godz. x
4 grupy = 48 godz.)
W zakresie szkoleń zawodowych,
następująca liczba uczestników otrzymała
zaświadczenia:
- kasjer kas fiskalnych – 33 osoby
- profesjonalne sprzątanie – 20 osób
- roboty budowlane – technolog robót
wykończeniowych – 7 osób
Ponadto zorganizowano
beneficjentom 5 wycieczek integracyjnoterapeutycznych (Trójmiasto, Warszawa,
Toruń – Ciechocinek, Szlak Papieski, Polska
Renesansu).
Koordynatorem projektu była pani Wioletta
Grodzka, pracownik społeczny Klubu
Integracji Społecznej w Barczewie.
W wyniku realizacji projektu „Aktywni po
latach” dwie osoby podjęły zatrudnienie na
wolnym rynku pracy.
Anna Rok

Olsztyn, dnia 3 grudnia 2008 r.

ZAWIADOMIENIE
Starosta Olsztyński zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatu w Olsztynie, pl. Bema 5
(pokój nr 131), w terminie od 29 grudnia 2008 r. do 19 stycznia 2009 r., w godzinach od 9.00 do 15.00,
w dniach pracy starostwa, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu
opisowo – kartograficznego ze złożenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Barczewa,
położonego w powiecie olsztyńskim, woj. warmińsko – mazurskie.
Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1, art. 20 ust. 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r Nr 38, poz. 454).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia do wglądu dokumentacji uzyskać niezbędne
wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży
w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego ze złożeniem ewidencji
budynków i lokali ujawnić ewentualnie błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i w miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie
stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania w sprawie zatwierdzenia operatu opisowokartograficznego i ujawnienia nowych danych ewidencji budynków i lokali dla miasta Barczewo.
Starosta Olsztyński

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących
własność Gminy Barczewo:
trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 217,56 m2 z przynależnym pomieszczeniem strychowym o pow. użytkowej
8,59 m2. Lokale usytuowane są na parterze, I piętrze i poddaszu budynku Nr 19 położonego przy ulicy Mickiewicza w Barczewie
(obręb ewidencyjny nr 3). Z lokalem związany jest udział wynoszący 87/100 w częściach wspólnych budynku i prawie własności
działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 41 o pow. 0,0157 ha. KW Nr OL1O/00011442/3.
Cena wywoławcza 200 000,00 zł /zwolniona od podatku VAT/.
Nieruchomość objęta jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisana jest do rejestru zabytków i w związku z tym
cena sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
Godzina otwarcia przetargu 10.00.
Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 5 stycznia
2009 r.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Pełny tekst
ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.barczewo.pl
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 19, tel. 089 514-83-46 w. 23.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Sport
I TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KOBIET
O MISTRZOSTWO POWIATU OLSZTYŃSKIEGO
2. JONKOWO –
BARCZEWO GIM.
2:1 (15:25; 25:15; 15:5)
3. BARCZEWO GIM. –
PURDA I
2:0 (25:13; 25:12)
4. DOBRE MIASTO –
JONKOWO
2:0 (28:26; 29:27)
5. JONKOWO – PURDA I
2:0 (25:8; 25:15)
W dniu 07.12.2008 r. w hali
sportowej Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie zorganizowano
Turniej I Edycji Mistrzostw Powiatu
Olsztyńskiego w Halowej Piłce Siatkowej
Kobiet.
Organizatorami zawodów byli: Rada
Sportu Powiatu Olsztyńskiego, Gminne
Zrzeszenie LZS w Barczewie, Gimnazjum Nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie - przy pomocy i współpracy:
Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Urzędu
Miejskiego w Barczewie, Urzędu Gminy w
Purdzie, Stowarzyszenia Sportowego Gminy
Purda.
Do turnieju zgłosiło się 7 drużyn,
reprezentujących następujące gminy Powiatu
Olsztyńskiego: Biskupiec, Jonkowo, Dobre
Miasto, Purda (2 drużyny) i Barczewo (2
drużyny).
Rozgrywki przebiegały na 3 boiskach
pięknej hali sportowej Gimnazjum. Boiska do
rozgrywek były starannie przygotowane i
udekorowane banerami Powiatu
Olsztyńskiego, Gminy Barczewo oraz flagami
LZS przez pracowników Gimnazjum: Jolantę
Piotrowską, Kazimierza Zera, Ireneusza
Sosnowskiego.
Na nasze Mistrzostwa przybyli goście w
osobach:
- Lech Jan Nitkowski – burmistrz Barczewa,
- Marek Szter – z-ca burmistrza,
- Krystyna Szter –
radna powiatu
olsztyńskiego,
- Elżbieta Jankowska – z-ca dyrektora
gimnazjum w Barczewie.
Sędzią głównym zawodów był pan Leszek
Wilczopolski z Jezioran.
Sekretariat zawodów prowadzili: Joanna Bonus
– nauczycielka z Barczewa i jednocześnie
członek Rady Sportu Powiatu Olsztyńskiego i
Jacek Podralski. Przy stolikach sędziowskich
pracowali uczniowie miejscowego gimnazjum:
Klaudia Jeszke, Anna Borczycka, Paulina
Cynta, Maciej Mąkal.
WYNIKI – GRUPA A – 4 ZESPOŁY:
1. PURDA I – DOBRE MIASTO
0:2 (6:25; 10:25)

fot. Zb. Kozłowski
6. DOBRE MIASTO –
BARCZEWO GIM.
2:0 (25:21; 25:14)

WYNIKI – GRUPA B –3 ZESPOŁY:
1. BISKUPIEC – PURDA II
2:0 (25:16; 25:14)
2. BARCZEWO I – BISKUPIEC
1:2 (16:25; 25:15; 11:15)
3. PURDA II – BARCZEWO I
0:2 (15:25; 7:25)
MECZE PÓŁFINAŁOWE:
1.DOBRE MIASTO – BARCZEWO I
2:0 (25:14; 25:21)

Dobre Miasto, w składzie: Kamila Makaruk,
Olga Makaruk, Monika Osińska, Marta
Dołęgowska, Izabela Majewska, Magdalena
Babicka, Paulina Szczuczyńska, opiekun –
W a l d e m a r D o ł ę g o w s k i .
Reprezentacje gmin, które zajęły miejsca 1-6
otrzymały puchary, dyplomy i nagrody. Trzy
najlepsze reprezentacje gmin otrzymały medale.
Drużyna Purda I, która zajęła 7 m-ce otrzymała
dyplomy, gadżety. Przyznano także wyróżnienia
i nagrody indywidualne, które odebrały
z a w o d n i c z k i :
- najwszechstronniejsza – Kamila Makaruk –
D o b r e
M i a s t o
- najlepiej atakująca – także Kamila Makaruk
- najlepsza rozgrywająca – Marta Wasilewska –
reprezentująca Barczewo I
- fair play i hart ducha (po kontuzji) – Karolina
Gwiazga – Jonkowo
Upominki otrzymali także
opiekunowie drużyn (kalendarze na rok 2009
ufundowane przez PHU „KASIA” – Puchary,
Medale z Olsztyna), sędziowie oraz młodzież
pomagająca w prowadzeniu imprezy. Wszyscy
uczestnicy otrzymali napoje i słodycze.
W opinii uczestniczących
zawodniczek oraz opiekunów poszczególnych
reprezentacji turniej był dobrze zorganizowany i
przeprowadzony. Oczekują oni kontynuacji tej
wspaniałej imprezy w kolejnych latach.
Ryszard Żyźniewski
Przewodniczący Rady Sportu Powiatu
Olsztyńskiego

2.JONKOWO – BISKUPIEC
1:2 (25:17; 14:25; 12:15)
MECZ O 5 M-CE:
BARCZEWO GIM. – PURDA II
2:0 (25:13; 25:17)
MECZ O 3 M-CE:
BARCZEWO I – JONKOWO
2:0 (25:23; 25:20)
MECZ O 1 M-CE:
DOBRE MIASTO – BISKUPIEC
2:0 (25:21; 25:18)
Mistrzem Powiatu Olsztyńskiego I
Edycji na rok 2008 została reprezentacja gminy
fot. Zb. Kozłowski

Organizatorzy kierują szczególne podziękowania do organizacji, instytucji oraz osób fizycznych,
które w różny sposób przyczyniły się do pomocy w przeprowadzeniu tych wspaniałych zawodów, i
tak:
- Starostwo Powiatowe w Olsztynie – pomoc finansowa,
- Gimnazjum Nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie – udostępnienie hali, delegowanie
pracowników do pomocy,
- Centrum Kultury i Promocji w Barczewie – wydrukowanie plakatów, wykonanie wspaniałych
dyplomów (z zamieszczeniem w tle zdjęć poszczególnych reprezentacji – pomysł pani dyrektor CKiPG
Barczewo Marioli Łukowskiej, wykonanie pan Zbigniew Kozłowski – pracownik CKiPG Barczewo),
- Urząd Miejski w Barczewie – pomoc i wsparcie,
- Urząd Gminy w Purdzie – pomoc i wsparcie,
oraz Joanna Bonus, Jolanta Piotrowska, Katarzyna Krawczonek, Ireneusz Sosnowski, Kazimierz Zera.
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Społeczeństwo
KRONIKA POLICYJNA
Wykaz przestępstw popełnionych i ujawnionych w okresie od 15 listopada do 10 grudnia 2008 r., na terenie działalności Komisariatu Policji w
Barczewie
– 21 listopada 2008 r., w oddziale PKO BP w Barczewie, sprawca Grzegorz M., posługując się sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu, usiłował
wyłudzić kredyt gotówkowy w wysokości 12.000 zł (usiłowanie wyłudzenia kredytu – art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk). Po powiadomieniu przez
pracownika banku, funkcjonariusze KP Barczewo zatrzymali sprawcę i przedstawili mu zarzut popełnienia ww. przestępstwa. Sprawca przyznał się
do zarzucanego mu czynu. Sąd Rejonowy w Olsztynie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
– 19/20 listopada 2008 r., w Łęgajnach, na terenie firmy Falco, sprawcy wykopali i ukradli 95 szt. sadzonek tui o wartości 1.200 zł (kradzież drzewek –
art. 278 kk). W wyniku pracy operacyjnej policjanci z KP Barczewo ustalili sprawców kradzieży. Okazali się nimi trzej młodzi mieszkańcy Łęgajn.
Wszyscy przyznali się do winy i dobrowolnie poddali się karze.
– w okresie od 5 grudnia 2008 r., w oddziale PKO BP przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie, mieszkaniec Olsztyna – Piotr G. – posługując się
sfałszowanym zaświadczeniem o zatrudnieniu, usiłował wyłudzić kredyt gotówkowy w wysokości 10.000 zł (usiłowanie wyłudzenia kredytu – art.
13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk). Po uzyskaniu informacji policjanci z KP Barczewo zatrzymali sprawcę i przedstawili mu zarzut popełnienia ww.
przestępstwa. Sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokurator Rejonowy w Olsztynie zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w
postaci dozoru policji.
W Komisariacie Policji w Barczewie realizowany jest projekt „Społeczne konsultacje”. Prosimy Państwa o podzielenie się swoimi
uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi nieprawidłowości w otoczeniu, które zmniejszają poczucie Państwa bezpieczeństwa. Zachęcamy do
wypełnienia anonimowych ankiet znajdujących się w Komisariacie Policji lub bezpośrednio u Państwa dzielnicowych.
R. Ilczuk
kom. mgr Robert Ostaszewski

APEL
Zwierzaki naszymi przyjaciółmi
W związku ze zbliżającą się akcją pomocy dzieciom WOŚP, organizujemy coroczną akcję pomocy bezdomnym zwierzętom pod hasłem –
„zwierzaki naszymi przyjaciółmi”, organizowaną przez wolontariuszy z Barczewa przy współpracy Centrum Kultury i Promocji Gminy. Zwracamy się
do Państwa z prośbą o pomoc w formie przekazania: starych kołder, pościeli, koców, smyczy, obroży, misek, bud, kagańców, żywności (kasze, ryże,
makarony, karmy kocie i psie). Wszystkie dary są zbierane w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie (pomieszczenie nr 2), codziennie w
godzinach 8.30 - 19.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 507-531-113 lub 512 141 711.

Pomóżmy choremu Krzysiowi
Rodzice ciężko chorego, rocznego Krzysia oraz Fundacja „Przyszłość Dla
Dzieci” zwracają się z prośbą do Państwa o wsparcie finansowe jego leczenia.
Krzyś uczestniczy w specjalnym programie leczniczo-rehabilitacyjnym i aby mógł
powrócić do zdrowia i pełnej sprawności wskazane jest dalsze leczenie i
systematyczna rehabilitacja.
Miesięczny koszt zakupu leków, opieka i pobyt Krzysia na turnusach
rehabilitacyjnych przekracza możliwości finansowe rodziny. W związku z tym,
zwracamy się z prośbą do Państwa o pomoc w pozyskiwaniu niezbędnych
środków finansowych, które pomogą w powrocie chłopca do zdrowia. Liczymy na
pomoc ludzi dobrej woli.
Wpłaty prosimy kierować na konto:
Fundacja „Przyszłość Dla Dzieci” Olsztyn Tracka 5
15 1240 1590 1111 0010 1995 0421 Z dopiskiem – na leczenie, Krzysztof Urbanek
Krzyś jest dzieckiem niepełnosprawnym, u którego stwierdzono encefalotapię nidokrwienno-niedotleniową, zespół
pozapiramidowy, opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Jedynie długotrwała rehabilitacja daje szansę na poprawę stanu
zdrowia. Rehabilitacja jest jedyną szansą dla Krzysia na dalsze normalne życie. Trzeba zrobić wszystko, aby zachować ciągłość
leczenia – codzienną rehabilitację. Dzienny koszt zabiegów rehabilitacyjnych wynosi 50 zł. Chłopiec jest obserwowany w kierunku
zespołu Kinsbourne. Zachorowalność roczną na tę chorobę szacuje się jak 1:10 000 000. Jest to rzadka choroba. Leczenie
synacthenem dep (sterydem) jest jedyną i skuteczną terapią tego zespołu. Minister Zdrowia wyraził zgodę na sprowadzenie z
zagranicy powyższego leku. Z uwagi na fakt, że ten produkt leczniczy jest drogi rodzice chłopca zwrócili się do Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia o wyrażenie zgody na objęcie refundacją powyższego leku. Do dziś oczekują na decyzję.
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