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Rogole po warmińsku 3
15 grudnia budynek Centrum Kultury i
Promocji Gminy przy ulicy Słowackiego 5
w Barczewie opanowały diabły rogate,
zwierzęta kosmate, anioły z gwiazdami i
Warmianki z rogolami.
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“XVI FINAŁ Z GŁOWĄ”
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

fot. Zbigniew Kozłowski

Uchwała Budżetowa 11
28 grudnia po raz ostatni w 2007 roku
obradowała Rada Miejska w Barczewie.
Głównym tematem XIX sesji był
zaproponowany przez
burmistrza
Barczewa budżet gminy na 2008 rok. Rada
Miejska przyjęła projekt większością
głosów podejmując poniższą uchwałę.

Nagrody rozdane

8

W grudniu 2007 r. Rada Miejska w Barczewie
zaprosiła mieszkańców miasta do wzięcia
udziału w konkursie na najatrakcyjniejszą
dekorację świąteczną.
fot. Zbigniew Kozłowski

fot. Aleksander Jasiukiewicz

Nie ma wątpliwości, że Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy jest dla wszystkich
Polaków największą i najpiękniejszą akcją
charytatywną w Europie.
W tym roku odbył się „XVI Finał z Głową
dla dzieci ze schorzeniami
laryngologicznymi”. Za pieniądze zebrane
podczas Orkiestry zakupiony zostanie sprzęt i
aparatura medyczna dla szpitali w całej Polsce,
które uratują wiele chorych dzieci. Fundacja
Orkiestry będzie również finansować cztery
programy medyczne i program edukacyjny.
Wsie, wielkie oraz małe miasta włączają się
w akcję zbiórki pieniędzy, aby pomóc
potrzebującym, chorym dzieciom. W naszej
gminie również staramy się, jak najmocniej
wspomóc Orkiestrę. Po całej gminie rozsyłani
są nasi wolontariusze, którzy zbierają
pieniądze i rozdają serduszka z logo Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku 49 wolontariuszy niestrudzenie
maszerowało ulicami: Barczewa, Bartołt
Wielkich, Barczewka, Jedzbarka, Lamkowa,
Łęgajn, Niedźwiedzia, Ramsowa i Wipsowa. W
całej Polsce odbywały się wspaniałe imprezy
kulturalne, koncerty i przedstawienia
towarzyszące Orkiestrze.
W Barczewie Orkiestrę organizuje Centrum
K u l t u r y i P r o m o c j i G m i n y. S z e f e m
Orkiestrowego Sztabu jest pani Alina Urbanek.
W niedzielne południe odbyła się projekcja
filmu dla dzieci, po czym barczewska
społeczność miała okazję obejrzeć interesujące
występy młodych artystów z barczewskiego
Centrum. Na scenę jako pierwsza wkroczyła
Grupa Teatralna „ ROGOLE” z Barczewka,
laureaci tegorocznego „XIII Przeglądu Grup
Kolędujących”. Po występie przeprowadzono
Dokończenie na str. 8

Informacje
Wykaz przestępstw popełnionych i ujawnionych na terenie działania komisariatu policji w Barczewie

BARCZEWO

KRONIKA
POLICYJNA
grudzień 2007 r.
- 2 grudnia 2007 r., w Biedowie, gm.
Barczewo, sprawca – Klaudiusz L. – podczas
awantury domowej, ugodził ojczyma nożem w
brzuch, w wyniku czego mężczyzna doznał
obrażeń ciała zagrażających życiu (Ciężki
uszczerbek na zdrowiu — art. 156 § 1 kk.).
Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku
penetracji terenu sprawcę zatrzymano,

przedstawiono mu zarzut popełnienia ww.
przestępstwa i zastosowano środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. Sprawca przyznał się do
popełnienia zarzucanego mu czynu.
- 9 grudnia 2007 r., w Barczewie, zatrzymano
Kamila K., który posiadał przy sobie oraz w
mieszkaniu łącznie 66 g substancji
odurzających — narkotyków. W wyniku
czynności procesowych ustalono drugą osobę
zajmującą się rozprowadzaniem narkotyków,
którą okazał się Ireneusz C. mieszkaniec
Barczewa (Posiadanie narkotyków — art. 56
Ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty
popełnienia ww. przestępstwa i zastosowano
wobec nich środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania.
- 25 grudnia 2007 r., w Łęgajnach, gm.
Barczewo, dwóch mężczyzn zostało pobitych

przez czterech sprawców (Pobicie — art. 158 §
1 kk.). Sprawcy uderzali pięściami i kopali
pokrzywdzonych po całym ciele, powodując u
nich ogólne obrażenia. Pokrzywdzeni wskazali
dwóch sprawców.
- w grudniu 2007 r., w wyniku akcji,
prowadzonej przez KP Barczewo, przeciwko
nietrzeźwym kierującym, na terenie miasta i
gminy Barczewo zatrzymano 14 osób,
prowadzących pojazdy mechaniczne i rowery w
stanie nietrzeźwości. Sprawcom przedstawiono
zarzuty (Kierowanie pojazdem mechanicznych
lub innym w stanie nietrzeźwości — art. 18a § 1
i 2 kk.) i dokonano zajęcia mienia ruchomego
na poczet przyszłej kary.
Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
kom. mgr Robert Ostaszewski

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego Krzysztofa Sawickiego
naszego kolegę, nauczyciela, wychowawcę dzieci i młodzieży,
wieloletniego pracownika Szkoły Podstawowej
nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie
Rodzicom, żonie i dzieciom składamy wyrazy szczerego współczucia
Koleżanki i koledzy

Krzysztof Sawicki urodził
się 12 września 1954 roku w Olsztynie.
Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w
Barczewie, którą ukończył w 1969 roku.
Następnie uczęszczał do Technikum
Kolejowego w Olsztynie, w którym w 1973
roku zdał egzamin dojrzałości.
Kontynuował naukę w Akademii
Wychowania Fizycznego w Gdańsku,
którą ukończył w 1983 roku uzyskując
tytuł magistra wychowania fizycznego.
Ze szkołą w Barczewie związany był od
1976 roku, najpierw jako kierownik
administracyjny w Zbiorczej Szkole
Gminnej, a od 1982 roku jako nauczyciel
wychowania fizycznego.
Na tym

stanowisku pracował do momentu
przejścia na emeryturę czyli do 20
października 2003 roku.
W trakcie pracy sukcesywnie podnosił
swoje kwalifikacje nauczycielskie
uzyskując pierwszy stopień specjalizacji
zawodowej w zakresie kultury fizycznej
oraz ukończył Studium Podyplomowe dla
Nauczycieli Wychowania Fizycznego w
Gdańsku.
Praca z dziećmi i młodzieżą była Jego
pasją. Przez 21 lat pracy pedagogicznej
mnóstwo czasu poświęcił na wyjazdy na
zawody sportowe, mecze, rajdy, biwaki.
Przepracował społecznie wiele sobót, ferii
zimowych i letnich.
W Jego kartach oceny pracy zawodowej
pojawiają się takie wpisy: zaangażowanie
w wykonywaniu zadań zawodowych ocena
szczególnie wyróżniająca, osiągnięcia
dydaktyczne – szczególnie wyróżniająca.
Zawsze służył pomocą i dobrą radą, a

jednocześnie był wymagający i
konsekwentny w realizacji nakreślonych
zadań.
Ze swoimi podopiecznymi
osiągał wiele sukcesów nie tylko w
zawodach na poziomie gminy, ale także
województwa, szczególnie w piłce
koszykowej dziewcząt, biegach
przełajowych, piłce nożnej dziewcząt czy
lekkoatletyce. Wielokrotnie był
nagradzany nagrodami inspektora
Oświaty i Wychowania oraz nagrodami
dyrektora szkoły. W 2000 roku uzyskał
stopień awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego.
Żegnamy z żalem naszego kolegę,
który zbyt wcześnie powiększył grono
nauczycieli naszej szkoły, którzy
odeszli na wieczny spoczynek.
W naszych sercach i umysłach
zachowamy Go jako wspaniałego
kolegę i przyjaciela, nauczyciela i
wychowawcę.
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Tradycje

W świątecznym nastroju
Rogole po warmińsku

Starostwo Powiatowe
w Olsztynie

Główny sponsor imprezy
fot. Zbigniew Kozłowski

15 grudnia na czas trwania XIII
Powiatowego Przeglądu Grup
Kolędujących budynek Centrum
Kultury i Promocji Gminy przy ulicy
Słowackiego 5 w Barczewie opanowały
diabły rogate, zwierzęta kosmate,
anioły z gwiazdami i Warmianki z
rogolami. A była różnych cudaków w
tym dniu rzesza cała: ze Szczęsnego,
Spręcowa, Bartąga, Włodowa. I z
Barczewka dotarła wesoła gromada. Z
Lubomina i Biskupca także grupy
przybyły i szanownych jurorów swym
kunsztem raczyły. Przyszli mali
kolędnicy z przedszkola miejskiego,
wystąpili przebierańcy barczewskiego

bibliotecznego teatrzyku dziecięcego. I z Żardenik na występy dzieci przyjechały
i radosną wieść o Bożym Synu wszystkim wyśpiewały. Drżał w fasadach
budynek, gwarno, śpiewnie było. Szeml odpytywał pacierza, diabły nikogo nie
oszczędziły, nawet im się nie śniło. Na kolanach przed nimi klęczał i burmistrz z
Barczewa i proboszcz z Ramsowa. Nie pomogły żadne prośby, ani skruchy słowa.
Nie przepuściły ani trochę także paniom jurorkom. Ledwie harce diabelskie
ustały, już publiczność do nowych zadań inne postacie wzywały. Tradycja
warmińska na dobre odżyła. Gospodarzy ubawiła, że i podarków nie żałowali, a
te, najlepsi aktorzy ze sobą zabrali.
Po obejrzeniu wszystkich widowisk i dokonaniu oceny Jury w składzie:
przewodniczący ks. proboszcz Zbigniew Stępniak z parafii w Ramsowie,
członkowie: Alina Jakończuk, przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i
Promocji, Ewa Orłowska, dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w
Barczewie, Danuta Zielonka, przewodnicząca Rady Gminnej i Powiatowej
Organizacji Pozarządowych, Mariola Łukowska, dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, postanowiło przyznać następujące miejsca:
I miejsce – Szkoła Filialna w Barczewku, I miejsce – Szkoła Podstawowa w
Szczęsnem, II miejsce – Szkoła Podstawowa w Spręcowie, III miejsce i nagrodę

fot. Zbigniew Kozłowski

specjalną, ufundowaną przez
przewodniczącego Jury, otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu.
Drugą nagrodą specjalną obdarowano
grupę kolędniczą ze świetlicy wiejskiej
we Włodowie. Trzecia natomiast
powędrowała do Specjalnego Ośrodka
S z k o l n o - Wy c h o w a w c z e g o w
Żardenikach. Również najmłodsi
kolędnicy z Miejskiego Przedszkola w
Barczewie wyszli z przeglądu z
pokaźnymi nagrodami, bo i oni
zachwycili występem widownię wraz z
jurorami.
Jest to sukces ogromny, nie
przechwalam nas wcale. Mamy na
Warmii łosiery, mamy barczewskie
Rogole!
Anna Rok
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Tradycje
Wigilia w barczewskim przedszkolu
Tradycją naszego przedszkola jest organizowanie Wigilii.
Zwykle urządzamy ją w holu. Nadajemy pomieszczeniu wystrój
świąteczny.
Tego roku na jednej ze ścian umieściliśmy dużą, przestrzenną
szopkę. Nad pięknie oświetloną stajenką, na tle błękitnego nieba
błyszczała duża gwiazda betlejemska. W pobliżu szopki stała
pięknie wystrojona choinka. Każdego roku zmieniamy jej
przybranie. Inna dekoracja symbolizowała porę roku – zimę, oraz
symbole Bożego Narodzenia wykonane na zajęciach z dziećmi.
Na stołach nakrytych białymi obrusami znajdowały się stroiki
świąteczne wykonane przez dzieci i pracowników, świeczniki
oraz serwetki świąteczne z opłatkiem. Wszystko razem tworzyło
podniosły, niepowtarzalny nastrój.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania gościa, pani Elżbiety

fot. archiwum

fot. archiwum

Zacharewicz przewodniczącej Rady Miejskiej, złożenia życzeń
świątecznych i wręczenia upominków. Następnie dzieci 6-letnie
przygotowały krótki program artystyczny o tematyce świątecznej,
dzieci z ośrodka teatralnego wystawiły „Jasełka”.
Drugą część rozpoczęto dzieleniem się opłatkiem i składaniem
życzeń oraz zaśpiewaniem kilku kolęd.
W tym dniu – inaczej niż zwykle – obiad jedliśmy z dziećmi przy
wspólnym stole. Podano rybę, śledzie, czerwony barszcz i tradycyjne
pierogi z kapustą i grzybami. Na koniec dzieci otrzymały owoce i
słodycze.
Takie chwile zostają na długo w pamięci dzieci, o czym świadczy
fakt, że wspominają je przy różnych okazjach.
Barbara Kozłowska

Ogólnopolska akcja
„Choinki nadziei”
fot. archiwum

Po raz pierwszy dzieci z oddziału
zerowego z Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łęgajnach wzięły
udział w akcji „Choinki nadziei”.
Akcja polegała na przygotowaniu przez
szkoły świątecznych programów
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artystycznych dla domów
pomocy społecznej, w
czasie których pensjonariusze tych domów
otrzymywali od leśników
choinki,
pięknie przystrojone przez dzieci i
młodzież .
Postanowiliśmy odwiedzić pensjonariuszy Domu
Opieki Społecznej w
Jezioranach i wnieść
odrobinę otuchy w serca
tych, którzy tego najbardziej
potrzebują.
Do wyjazdu przygotowywaliśmy się ponad
miesiąc. Przygotowaliśmy jasełka
bożonarodzeniowe. Z pomocą rodziców
wykonaliśmy stroje do przedstawienia oraz
zrobiliśmy ozdoby na choinkę.
Dzięki uprzejmości pana Jana Czarta

(plantatora drzew i krzewów ozdobnych) i
pomocy pana Romana Gołębiewskiego,
mogliśmy zawieźć choinkę do Jezioran.
Dla pensjonariuszy przygotowaliśmy także
upominki, kartki z życzeniami i opłatek od
księdza z naszej parafii w Łęgajnach.
20 grudnia 2007r. odwiedziliśmy
mieszkańców Domu Opieki Społecznej w
Jezioranach. Zostaliśmy ciepło i serdecznie
przyjęci. Pensjonariusze z wielką radością
przyłączyli się do wspólnego śpiewania
kolęd. Obdarowani zostaliśmy ozdobami
świątecznymi, wykonanymi przez nich
samych.
Jesteśmy przekonani, że wnieśliśmy do
DPS radość i nadzieję, a jego mieszkańcy
na długo zachowają w pamięci nasz pobyt.
Postanowiliśmy co roku odwiedzać
ludzi, którzy potrzebują ciepła, miłości,
zrozumienia.
Bożena Szewc
nauczyciel oddziału zerowego

Tradycje
Dużo życzliwości i serca
W czwartek, 13 grudnia, w sali Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
odbyło się opłatkowe spotkanie emerytów i
r e n c i s t ó w S W. P r z y o d ś w i ę t n i e
przygotowanym stole odczuwało się dużo
życzliwości i serca, a tego w ostatnich
latach, oprócz zdrowia, najwięcej
wszystkim emerytom potrzeba.
W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli:
dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie
Krzysztof Strzyżewski i burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski. W
świąteczny klimat, przedstawiając jasełka,
wprowadziła zebranych grupa teatralna pod
kierunkiem Anny Rok, działająca przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
W imieniu Zarządu Koła życzenia
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i
pomyślnego Nowego 2008 Roku,
wszystkim emerytom i rencistom, złożył
przewodniczący Koła. Ponadto odczytał
życzenia nadesłane od Krajowego Związku
Emerytów i Rencistów SW. Do życzeń

fot. Marcin Mech

fot. archiwum

przyłączy się dyrektor Zakładu Karnego
Krzysztof Strzyżewski, który w imieniu
dyrekcji, załogi i swoim życzył wszystkim
emerytom i rencistom szczególnie
zdrowia. Spełnienia marzeń i lepszego

Nowego Roku, oraz przede wszystkim
zdrowia, życzył burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski. Potem, łamiąc się
opłatkiem, wszyscy uczestnicy spotkania
złożyli sobie nawzajem życzenia.
W. Zenderowski

Świąteczny koncert młodych artystów
Andrzeja Florkowskiego.
Zajęcia muzyczne odbywają w Centrum Kultury, a ostatnio także w Muzeum
Feliksa Nowowiejskiego. Utalentowana młodzież naszego miasta sumiennie
ćwiczy przez cały rok z myślą o tym, aby na koncercie zagrać jak najpiękniej
rodzicom i najbliższym.
Uczniowie wspaniałego nauczyciela kolejnych pokoleń muzyków, pana
Zdzisława Małasa, na gitarze i keyboardzie zagrali rewelacyjnie interpretując
najpiękniejsze polskie kolędy. Tego wieczoru zaprezentowali się: Agata Kłos,
fot. Zbigniew Kozłowski

Wszystko co pierwsze jest dla
młodego człowieka najważniejsze.
Pierwszy dzień w szkole, pierwszy
egzamin, pierwszy występ przed
publicznością. Przy blasku świec 10
stycznia 2008 r. w Centrum Kultury i
Promocji Gminy odbył się uroczysty
koncert świąteczny, w którym
wykonawcami byli młodzi uczniowie
lekcji gry na instrumentach instruktorów p. Zdzisława Małasa i p.
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Tradycje
Maciej Piejdak, Paulina Czadek,
Paweł Luks, Bartosz Chojnowski,
Bartosz Teresko, Beata Berezowska,
Koleta Chyżyńska, Marcin Mech,
Gosia Tyszka, Ola Zakrzewska, Sara
Łomżyńska, Arek Gromiec, Tomek
Klenczon, Kinga Mokrzycka, Patryk
Oleksiak oraz Marta Pręgowska.
Po godzinie 18:00 na scenie zabłyśli
młodzi artyści pracujący pod okiem
młodego nauczyciela, Andrzeja
Florkowskiego. Swoje umiejętności
gry na gitarze i pianinie
zaprezentowali: Andżelika
Bazylewicz, Igor Mysakowski, Jan i
J o a c h i m D o m a l e w s c y, D a r i a
Pieloszczyk, Mateusz Matyjas,
Karolina Senkbeil, Monika i Karolina
Tabaka, Piotr Bereznowski, Natalia
Galska oraz Kornelia Kujawa.
Wykonawcy mieli w repertuarze
utwory Józefa Powroźniaka,
Wiesławy Chmielewskiej, W.A.
Mozarta, a także samego instruktora
oraz polskie kolędy.
Dla wszystkich był to wyjątkowy
wieczór. Z wypiekami na twarzy, pełni
emocji, ale i skupienia byli
wykonawcy, lecz chyba najbardziej
rodzice przeżywali popisy swoich
pociech.
Drodzy czytelnicy! Rosną nam
przyszłe gwiazdy! Nie zapominajmy,
że z naszego małego miasta pochodzi
wybitny twórca, kompozytor Feliks
Nowowiejski. Swoją przygodę z
muzyką rozpoczynał dokładnie tak jak

fot. Marcin Mech

teraz nasze dzieci, przeto w talent dziecka warto i trzeba inwestować. Muzyka
daje tak szczególną wrażliwość i niezapomniany kontakt ze sztuką. Poprzez
muzykę możecie państwo dać szansę swoim dzieciom na ciekawe życie.
Magdalena Łowkiel
fot. Zbigniew Kozłowski

Opłatkowe spotkania
Ostatnie dni przed Świętami Bożego
Narodzenia w Szkole Podstawowej w
Barczewie upłynęły w rodzinnej
atmosferze.
Tradycyjnie już w klasach organizowano
wigilie. Wychowawcy, rodzice i uczniowie
spotykali się, aby złożyć sobie świąteczne
życzenia, podzielić się opłatkiem i
pośpiewać kolędy oraz po prostu
porozmawiać przy zastawionym
wigilijnymi potrawami stole. Spotkania te
miały miejsce w godzinach
przedpołudniowych bądź po południu,
zależnie od dyspozycyjności rodziców.
Nawiązując także do wieloletniej już
tradycji spotkań opłatkowych, 20 grudnia
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w auli szkolnej zebrali się emerytowani i
obecni pracownicy barczewskiej
podstawówki oraz szkoły filialnej w
Bartołtach Wielkich. Jak wielka rodzina
życzyli sobie, aby zbliżające się święta były
zdrowe i pogodne, a nadchodzący rok
sprzyjał oświacie i niósł nadzieję na
przyszłość.
Życzenia swoim pracownikom złożyła
pani dyrektor Krystyna Żygadło,
przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego i Rady Rodziców. Pani
dyrektor odczytała także życzenia
nadesłane przez szerokie grono przyjaciół i
partnerów szkoły.
W ostatnim dniu nauki przed przerwą

świąteczną uczniowie obejrzeli jasełka
przygotowane przez katechetę Jerzego
Gugołka. Oprawę muzyczną zapewnił
chórek szkolny pod kierunkiem
nauczycielki muzyki Liliany Połowianiuk.
Widowiskowe przedstawienie
przypomniało wszystkim biblijne fakty
związane z narodzeniem Chrystusa, a
domieszka ludowego humoru dodała temu
lekkości i poruszyła dziecięcą wyobraźnię,
gdyż „i śmiech niekiedy może być nauką”.
Trudno oddać słowami nastrój i uczucia,
ale opisane zdarzenia są dowodem, że
Szkoła Podstawowa w Barczewie jest
bliska uczniom i dba o przyjazną atmosferę
pracy.
Danuta Gnatowska

Informacje

Nagrody zostały rozdane
„Piękna Barczewska Wieś 2007”

fot. Zbigniew Kozłowski

W maju 2007 r. ogłoszony został konkurs
„Piękna Barczewska Wieś 2007”. Zgłosiły
się do niego dwie wsie – Jedzbark i
Szynowo, natomiast w kategorii
„Najpiękniejsza zagroda” – 7 zagród – 6 z
Jedzbarka i 1 z Szynowa.
Wsie były oglądane trzykrotnie.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 22
listopada 2007 r., podczas posiedzenia
Komisji Sportu, Kultury, Turystyki i

Promocji Gminy. Komisja konkursowa
orzekła jednogłośnie, iż zwycięzcą
konkursu została wieś Jedzbark (Szynowo
uplasowało się na drugim miejscu).
Komisja zdecydowała również, iż
zwycięzca otrzyma 3 tys. zł, a laureat
drugiego miejsca – 1,5 tys. zł. Podczas
posiedzenia komisji, podjęto decyzję
dotyczącą przyznania nagród w kategorii
„Najpiękniejsza zagroda”. Wyróżnienia

otrzymały następujące osoby: Janina
Prażmo, Jadwiga Sadowska i Ilona
Ogrodnik – panie mieszkające w
Jedzbarku oraz Aleksandra i Fryderyk
Rozner – państwo mieszkający w
Szynowie.
Wręczenie nagród odbyło się 28.12.2007
r., podczas sesji Rady Miejskiej.
Sołtysi z obu wsi, poza nagrodą
pieniężną, otrzymali również tabliczki z
wygrawerowanym napisem – treść
informowała, na którym miejscu
uplasowała się dana wieś, natomiast
zwycięzcy w kategorii „Najpiękniejsza
zagroda” otrzymali dyplomy, statuetki i
nagrody pieniężne w wysokości 500 zł.
Redakcja „Wiadomości
Barczewskich” gratuluje wszystkim
laureatom konkursu i życzy kolejnych
sukcesów. Jednocześnie mamy nadzieję, iż
następna edycja konkursu „Piękna
Barczewska Wieś 2008” będzie cieszyła się
jeszcze większą popularnością, także
wśród pozostałych wsi, położonych w
gminie Barczewo.
Joanna Truszkowska

Najatrakcyjniejsza dekoracja świąteczna

W

grudniu 2007 r. Rada Miejska w
Barczewie zaprosiła mieszkańców miasta do
wzięcia udziału w konkursie na
najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną.
Celem konkursu było upiększenie miasta,
podniesienie atrakcyjności i walorów
estetycznych naszego najbliższego otoczenia,
a w szczególności podkreślenie wyjątkowości
i niepowtarzalnego uroku Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku. Ocenie
podlegały balkony, okna i posesje położone na
terenie miasta. Mimo iż konkurs został
ogłoszony późno, spotkał się z dużym
zainteresowaniem ze strony barczewiaków.
Zgłosiło się 11 osób – 7 w kategorii I (balkony,
okna w domach jednorodzinnych,
wielorodzinnych, instytucjach) oraz 4 w
kategorii II (posesje). Konkurencja była
bardzo duża. Każdy zgłaszający chciał, aby
jego posesja, okno czy balkon wyglądały
najpiękniej i spotkały się z uznaniem oraz
podziwem komisji. Ostatnie poprawki
dekoracji trwały jeszcze do 27 grudnia,
bowiem tego dnia komisja, w składzie:
przewodniczący komisji — Alina Jakończuk i
członkowie: Krzysztof Kasprowicz, Stefan
Pawlik, Jan Połowianiuk, Mariola Łukowska,
udała się na spacer ulicami Barczewa, aby
popodziwiać, a następnie dokonać oceny
zgłoszonych obiektów. Pod uwagę brano
oryginalność i estetykę wykonania, a

wszystko po to, by
fot. Zbigniew Kozłowski
wyłonić najefektowniejszą
świąteczną dekorację w każdej
kategorii. Część
mieszkańców wyjaśniała członkom
komisji ile trudu
włożyli w udekorowanie swojej
posesji czy okna,
oraz jak ważne są
dla nich Święta
Bożego Narodzenia, inni
natomiast nieśmiało spoglądali
zza firanek na
burzliwe debaty i ustalenia, jakie toczyły się pod ich oknami. Zarówno jednych, jak i drugich
komisja oceniła bardzo obiektywnie i sprawiedliwie. W kategorii I zwycięzcą została pani Anna
Matysiak, laureatem drugiego miejsca – pani Krystyna Łukaszewska, natomiast trzeciego – pani
Wiesława Leszczyńska. Wydaje się, iż więcej problemów napotkała komisja podczas oceny posesji.
W tej kategorii przyznano bowiem trzy równorzędne pierwsze miejsca. Zwycięzcami zostali: pan
Jerzy Jędrasik, pan Karol Truszkowski oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Poza nagrodami
indywidualnymi komisja postanowiła szczególnie wyróżnić mieszkańców ul. Kościuszki i ul.
Konopnickiej za sąsiedzkie współdziałanie w dekorowaniu posesji oraz panią Janinę Jędrasik,
państwa Jolantę i Wojciecha Stasiłojć, pana Władysława Wiśniewskiego, panią Jadwigę
Ziembowicz i panią Czesławę Litwińską.
Redakcja Wiadomości Barczewskich gratuluje wszystkim zwycięzcom i zachęca pozostałych
mieszkańców miasta do brania udziału w tym lub podobnych konkursach.
Joanna Truszkowska
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Międzynarodowy Comenius
Mamy już maskotkę i logo projektu
fot. archiwum

Zgodnie z planem międzynarodowego projektu Comenius,
realizowanego w Szkole Podstawowej w Barczewie, uczniowie
zaprojektowali maskotkę, która będzie nieodłącznym elementem
projektowych działań, w tym podróży do krajów partnerskich. W
tym samym czasie w szkole czeskiej odbył się konkurs na logo do
projektu. Znamy już wyniki obu konkursów.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
dokończenie ze str. 1

aukcję, na której licytowano: obrazy, rzeźby,
pocztówki, bombki, zegar oraz gadżety
orkiestrowe (kubki i koszulki z logo WOŚP). W
licytację z dużym sercem zaangażowani byli
burmistrz Barczewa p. Lech Nitkowski, prezes
ZEC Sp. z o.o. p. Janusz Sturlis,
przewodnicząca Rady Miejskiej p. Elżbieta
Zacharewicz, dyrektor CKiPG p. Mariola
Łukowska, oraz wielu innych darczyńców, osób
życzliwych i hojnych w tej bardzo potrzebnej
akcji.
Przed publicznością wystąpiły: Zespół
Taneczny „Spox”, którym opiekuje się p. Joanna

W grudniu ogłosiliśmy szkolny konkurs na projekt maskotki do
projektu „Masz magiczną różdżkę! Czy przyroda jest w twoich
rękach?”. Uczniowie klas I-VI z zapałem wzięli się do pracy i
każdego dnia powstawały nowe, fantastyczne pomysły na symbol
projektu. Jedni proponowali kulę ziemską, która miałaby
symbolizować współpracę międzynarodową, inni sugerowali
podkreślenie ekologicznego wymiaru projektu i w swych projektach
stawiali na symbole świata roślinnego lub zwierzęcego. Byli i tacy,
którzy dosłownie odnieśli się do tytułowej magicznej różdżki i
zaprojektowali maskotkę w postaci magicznych, bajkowych
bohaterów.
Wybór tego jedynego projektu był niezwykle trudny. Ostatecznie
nagrodzono aż pięć prac, jednak maskotka zostanie wykonana
według projektu Katarzyny Jorczyk, uczennicy z klasy IV a. Kolejne
miejsca zajęły prace Astrid Gędas z klasy VI a i Michała Figury z
klasy IV a. Ponadto jury wyróżniło prace: Kingi Mokrzyckiej z klasy
V b oraz Dawida Brzozowskiego z klasy III c.
Maskotka, obok flagi i logo, jest jednym z symboli naszego
projektu. Jej zadaniem będzie przekazywanie informacji o bieżących
działaniach w szkołach partnerskich. Ponadto, będzie ona
towarzyszyć uczniom i nauczycielom w podróżach do szkół w
Czechach i na Węgrzech. Najbliższa wyprawa już w maju 2008, do
szkoły czeskiej.
Monika Piętka

Ferenz oraz grupy wokalne „Soleo” i „Batumi”
p. Agnieszki Mostek. Następnie zaprezentowali
się młodzi, utalentowani muzycy grający na
keyboardzie: Kinga Mokrzycka i Patryk
Oleksiak, pracujący pod opieką p. Zdzisława
Małasa. Piękna impreza charytatywna Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy była okazją do
obejrzenia i posłuchania wyjątkowo
uzdolnionej młodzieży naszego miasta.
Artystyczny wieczór zakończył występ
świetnego kabaretu KMB, działającego od kilku
lat pod opieką p. Agnieszki Chojnowskiej.
W czasie Orkiestrowej zbiórki na terenie
naszej gminy zebrano w poszczególnych
miejscowościach następujące sumy pieniędzy:
w Łęgajnach, Barku i Wójtowie (łącznie) –

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy czytelnikom dwie fotografie. Obie przedstawiają budynek z bramą wjazdową
do więzienia – widok od ul. Klasztornej 5. Budynek z roku 1850, odbudowany po pożarze miasta i
zespołu klasztornego. Pierwsza fotografia przedstawia elewację kamieniczki (od podwórza),
zapomnianej przez dziesięciolecia. Druga – tą samą, ale już odnowioną. Wystarczy przyjrzeć się
fotografiom, aby przekonać się, że zapomniane przez lata miejskie kamieniczki zmieniają się w
piękniejsze i kolorowe. Szkoda, że tak późno.
Tekst i zdjęcia W. Zenderowski
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1445,69 zł, w Lamkowie – 400,32 zł,
Barczewku – 183,89 zł, Bartołtach Wielkich –
255,69 zł, Jedzbarku – 160,00 zł, Niedźwiedziu
– 182,14 zł, Ramsowie – 381,37 zł, Wipsowie –
802,30 zł i w Barczewie – łącznie z aukcją w
Domu Kultury – 4268,78 zł. W sumie w naszej
gminie zebrano 8.080,18 zł.
Wszystkim mieszkańcom naszego miasta i
gminy serdecznie dziękujemy za gorące serca i
hojność. Pamiętajmy, że każda, nawet
symboliczna, wpłata na rzecz Orkiestry jest
wkładem w uratowanie życia dzieci, które są
nadzieją, radością i przyszłością świata –
lepszego świata.
13 stycznia każdy pomógł, jak potrafił i za to
gorąco - DZIĘKUJEMY!
Magdalena Łowkiel

Z wizytą w Domu Dziennego Pobytu

„ Dzień Babci i Dziadka”
Dnia 9 stycznia 2008 roku uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie odwiedzili Dom Dziennego
Pobytu. Celem ich wizyty było
przedstawienie programu artystycznego i
złożenie życzeń z okazji zbliżającego się
Dnia Babci i Dziadka.
Gimnazjaliści recytowali wiersze i
śpiewali kolędy przy akompaniamencie
pana Aleksandra Jasiukiewicza.
Uczniowie zostali przyjęci przez
pensjonariuszy bardzo gorąco. Widzowie,
w oczach których widać było łzy
wzruszenia, nagrodzili gimnazjalistów
gromkimi oklaskami.
Jolanta Jakończuk

Informacje
Marian Sawicki

W

grudniu 2007 roku, w Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, już po raz VIII,
zebrała się Kapituła „Barczewianina Roku”,
aby podsumować konkurs, ogłoszony
w c z e ś n i e j n a ł a m a c h „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich”. Tego dnia Kapituła, pod
przewodnictwem Marioli Łukowskiej,
poddała pod osąd kandydatury osób
zgłoszonych w ramach plebiscytu, z
pisemnym uzasadnieniem. Po głosowania,
nadszedł moment na ogłoszenie wyniku
konkursu. Zgodnie z regulaminem Kapituła
„Barczewianin Roku” ogłasza, że w VIII
edycji konkursu – „Barczewianin 2007 Roku”
– zwyciężył pan Marian Sawicki. Gratulujemy
zwycięzcy i wszystkim osobom zgłoszonym
do konkursu, przed którymi drzwi do
zaszczytnego tytułu są zawsze otwarte.
Cieszymy się z faktu, że zainteresowanie
plebiscytem z każdym rokiem jest większe.
Przypomnijmy, że zgodnie z regulaminem
tytuł „Barczewianina Roku” może być
przyznany tylko za życia i tylko raz, a
kandydatów do konkursu mogą zgłaszać
wszyscy mieszkańcy miasta i gminy
Barczewo. Termin i miejsce uroczystego
wręczenia tytułu „Barczewianina 2007 Roku”
zostanie podany w „Wiadomościach
Barczewskich”.

„Barczewianinem 2007 Roku”
Marian Sawicki.
Rocznik 1934, miejsce urodzenia – Włodawa, na
Lubelszczyźnie, z zawodu ekonomista. Z ziemią
barczewską związany od 1964 roku. Wybrał tę
ziemię spośród innych i spędził na niej 43 lata,
pracując na rzecz miasta i społeczności gminy
barczewskiej. W swoim życiorysie zapisał wiele
prac społecznych, które dla Niego na co dzień
znaczą znacznie więcej. Po pracy zawodowej
wybrał działalność w Stowarzyszeniu Społeczno –
Kulturalnym „Pojezierze” w Olsztynie, oddział w
Barczewie. Jest członkiem zarządu wojewódzkiego
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” i prezesem oddziału Stowarzyszenia w
Barczewie. Tam upatrzył swoje miejsce, któremu
poświęcił cały swój wolny czas. Od początku pracy
w Stowarzyszeniu, potrafił skupić wokół siebie
grono ludzi, dokonując wraz z nimi rzeczy
Foto Piotr Mostek
zdawałoby się niemożliwych. Stworzył
profesjonalną „Galerię Sztuki” Synagoga. Wraz z
poprzednikami przyczynił się do odrestaurowania budynku dawnej Bożnicy Żydowskiej – Synagogi.
Włożył wiele serca. Kiedy budynek został odremontowany przyszedł czas na jego wyposażenie. Jak
zaplanował, tak też zrobił, tworząc coś naturalnego, wyjątkowego, nie ujmując nic z przeszłości
budynku. Tchnął życie w mury dawnej świątyni, która do dziś służy społeczności barczewskiej. Dzięki
temu miasto zyskało wspaniałe miejsce na różne kulturalne, charytatywne, wystawy malarskie czy
spotkania z ciekawymi ludźmi. Od początku jest uczynny przy organizowaniu I Ogólnopolskiego, a
następnie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
W.Zenderowski

Przed nami kolejne wyzwania
Magiczne miejsce w Mokinach
Są miejsca na Ziemi, miejsca, w których ludzie czują się bezpiecznie, w których znikają
fot. archiwum
urazy i gniew. Miejsca dobre, spokojne gdzie łatwo o zgodę i porozumienie. Takim
miejscem w Mokinach jest mała kapliczka zbudowana w 1935 roku stojąca w sercu wsi.
Kapliczka była świadkiem zarówno wielu nieszczęść jak i wielu radości. Przeżywała swój
czas świetności i czas zapomnienia. Śliczna, cicha przycupnięta na skraju drogi. Jeszcze do
roku 2004 stała w otoczeniu pięknych starych świerków. Potężna wichura, która przeszła
nad Mokinami zniszczyła wszystkie świerki oszczędzając kapliczkę. Od 26 marca 2000
roku patronem kaplicy jest mieszkanka Warmii, błogosławiona Regina Protman. Regina
Protman urodziła się w Braniewie w 1552 r. w rodzinie szlacheckiej. Przy ufundowanym
przez siebie Kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Braniewie założyła w
1571 r. wspólnotę sióstr zakonnych. Pierwszy klasztor powstał w Braniewie na Warmii.
Biskup Marcin Kromer w 1583 r zatwierdził regułę Katarzynek. W 1602 r. Reguła została
poddana rewizji i ostatecznie zatwierdzona w Wilnie przez bpa warmińskiego Piotra
Tylickiego i nuncjusza apostolskiego Klaudiusza Rangoniego.
W niedzielę 13 czerwca 1999 w Warszawie, podczas uroczystej Mszy św. na Placu
Piłsudskiego, Jan Paweł II ogłosił Reginę Protman błogosławioną. Jestem przekonana, że
duch Błogosławionej Reginy i opieka proboszcza parafii w Klebarku Wielkim księdza
Henryka Błaszczyka zmobilizowały mieszkańców Mokin do zadbania o to cudowne
miejsce na czas Świat Bożego Narodzenia. Szopka wykonana przez mieszkańców, ustrojona choinka, płonące świece zachęciły do wspólnego
kolędowania po Wigilii i w czasie Świąt. Był to magiczny i niezapomniany czas, rzadki widok rozświetlonej i rozśpiewanej „żyjącej” kapliczki. Przed
nami kolejne wyzwania. Musimy zadbać o ten cenny dowód historii naszej wsi, który mam nadzieję przetrwa kolejne wieki. W tym roku wspólnie z
proboszczem Parafii w Klebarku chcielibyśmy zabezpieczyć fundamenty kaplicy, umocnić i odwodnić skarpę zniszczoną w 2004 roku, wstawić nowe
okna i wyposażyć kaplicę w nowe ławki. Wydaje się, że są to plany jak na naszą małą wieś nie do zrealizowania.
Przy naszej determinacji i pomocy ks. Henryka Błaszczyka wierzę, że kolejne Święta Bożego Narodzenia będą naprawdę magiczne, bo z udziałem
wszystkich mieszkańców Mokin.
Elżbieta Mackiewicz
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Styczeń 1945 roku
źródłowych z roku 1858, była to
„Madchenschule Wartenburg, Ostpr.”, co w
tłumaczeniu znaczy „Szkoła dla Dziewcząt w
Budynek oznaczony numerem 1, przy
Barczewie, Prusy Wschodnie”. Rekrutowała
dzisiejszej ulicy Armii Krajowej w Barczewie,
ona dziewczęta z Barczewa oraz z południowej
po wkroczeniu czerwonoarmistów do miasta w
Warmii i była jedną z nielicznych tego rodzaju
styczniu 1945 roku był siedzibą radzieckiej
szkół na tym terenie. Uczył w niej jeden
komendantury wojennej. Na parterze mieściło
nauczyciel i cztery nauczycielki – siostry
zakonne, które pod opieką
fot. archiwum
miały 300 uczennic. Nie
wchodząc w szczegóły w roku
1876 siostry zostały odsunięte
od nauczania. W roku 1888
odnotowano ich powrót do
miasta. Szkoła oprócz
standardowego wyposażenia
posiadała własną bibliotekę,
gdzie woluminy opatrywano
pieczęcią o treści – jak w
nazwie szkoły. Kiedy w roku
1926, w nowo pobudowanym,
drugim szkolnym budynku
przy ul. Wojska Polskiego,
urządzono sześć klas dla
dziewcząt i tyle samo dla
się dowództwo mające absolutną okupacyjną
chłopców przeniesiono tam uczennice z
władzę na podległym terenie. Budynek spośród
budynku „Szkoły dla Dziewcząt” przy
wszystkich, tak samo jak i jego tymczasowego
dzisiejszej ul. Armii Krajowej. W tym samym
gospodarza, wyróżniała duża czerwona
roku, miasto przejęło budynek, adoptując go na
gwiazda wycięta z blachy i pomalowana,
mieszkania dla czterech rodzin, które mieszkały
umieszczona na frontowej ścianie. Od samego
w nim do stycznia 1945 roku. Pod koniec
początku obecność „wyzwolicieli” w naszym
stycznia 1945 roku przez miasto przewalił się
mieście naznaczona była więcej niż
front, pozostawiając po sobie wiele zgliszczy i
okrucieństwem. Okres ich obecności w historii
ruin. Budynek przetrwał działania wojenne w
naszego miasta zajął ponure miejsce. Podobnie
stanie nienaruszonym.
jak wiele tajemnic, które skrywają mury tego
1 lutego 1945 roku żołnierze radzieccy, po
budynku.
zajęciu miasta, nie wiadomo dlaczego na
Dziś, budynek, za wyjątkiem środkowej
siedzibę komendantury wojennej wybrali ten, a
części frontowej fasady, nie przypomina tego,
nie inny budynek. Jedną z pierwszych czynności
zbudowanego w roku 1856. Jest jednym z
czerwonoarmistów pod dowództwem majora
nielicznych w mieście o nietypowej historii.
Iwana Troickiego było bezpowrotne usunięcie
Zbudowany został za sprawą parafii
znad wejścia do budynku figurki św. Katarzyny,
wartemborskiej. Później umieszczono w nim
a niszę przysłonięto dużą czerwoną gwiazdą
Katolicką Szkołę dla Dziewcząt, a prowadzenie
wyciętą z blachy, pomalowaną na czerwono.
szkoły powierzono siostrom zakonnym ze
Drugiego dnia ulicę, przy której zadomowili się
zgromadzenia sióstr z Wormditt (Orneta).
radzieccy żołnierze nazwali Krasnoj Armii.
Budynek stanął przy ówczesnej ulicy
Sprawowali tam władzę do 3 czerwca 1945
Poststrasse, która z chwilą dojścia nazistów do
roku, a wcześniej, od 9 maja 1945 była to
władzy, od roku 1933, nazywała się
radziecka komendantura wojskowa. Z chwilą
Hitlerstrasse. Po wkroczeniu
opuszczenia przez nich budynku, Miejska Rada
czerwonoarmistów, „wyzwoliciele” nazwali ją
Narodowa przeznaczyła go chwilowo na
Krasnoj Armii, a pierwsze polskie władze ulicą
mieszkania. Znikła, wycięta z blachy, czerwona
Armii Czerwonej.
gwiazda, znikli butni żołnierze, a wraz z nimi
Z początku był budynkiem wolnostojącym,
strach. Opuszczony budynek przejęły władze
dwukondygnacyjnym z czerwonej cegły z
miasta, przeznaczając go na miejskie
wysokim poddaszem. Na jego zapleczu stał
przedszkole.
budynek gospodarczy. Później został
Dopiero w roku 1952 Kazimiera Kawecka,
otynkowany. Główne wejście do dziś znajduje
wielkim wysiłkiem, przyczyniła się do
się od ulicy. Na parterze i piętrze umieszczono
uruchomienia w nim pierwszego przedszkola w
po cztery otwory okienne i po dwa od stron
mieście. Przedszkolanką była Gertruda
szczytowych. Nad wejściem głównym, pod
Gawrylczuk. Podobnie jak z nakazu Joanna
oknem, w ścianie frontowej budowniczowie
Nowik. Adela Nawikas również miała swój
wymurowali małą niszę. Z chwilą kiedy w
udział w organizowaniu przedszkola, będąc
budynku umieszczono szkołę dla dziewcząt
zarazem pierwszą wychowawczynią. Z dziećmi
wstawiono tam figurkę św. Katarzyny, która
pracowała też pani Kaczyńska. Przedszkole
stała się patronką szkoły. Z początku miejscowi
funkcjonowało przez czterdzieści lat i służyło
nazywali szkołę różnie: „Domem św.
społeczeństwu najlepiej jak mogło. W roku 1992
Katarzyny”, „Szkołą dziewczęcą ss.
decyzją Miejskiej Rady zamknięto przedszkole
Katarzynek” i „Dziewczęcą Szkołą Zakonną”.
przeznaczając budynek na mieszkania.
Natomiast na podstawie dokumentów
Przeprowadzono jego remont, gdzie

Budynek z czerwoną gwiazdą
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Styczeń
1. I. 1967 – w Barczewie powołano
do życia Miejski Ośrodek Kultury.
4. I. 1946 – za chleb żytni pytlowy w
Wartemborku żądano 31 zł, za mąkę
pszenną 70 zł. Masło kosztowało 293
zł, sól biała 21 zł, jedno pudełko
zapałek 1 zł.
9. I. 1982 – po wprowadzeniu stanu
wojennego w nocy z 9 na 10 stycznia, w
Barczewie przywrócono łączność
telefoniczną.
10. I. 1946 – w Barczewie (na
podstawie spisu) mieszkało 1520 osób.
11. I. 1948 – w Szkole Powszechnej
w Barczewie zorganizowano choinkę
dla dzieci.
15. I. 1998 – nowym kapelanem
Zakładu Karnego w Barczewie został
ks. kan. Marek Paszkowski, proboszcz
parafii św. Anny.
17. I. 1945 – samoloty Armii
Czerwonej zrzuciły kilka bomb na wieś
Łęgajny.
17. I. 1963 – w Juilly pod Paryżem
zmarł Rudolf Nowowiejski – filolog,
pedagog i tłumacz.
18. I. 1946 – w Poznaniu zmarł
Feliks Nowowiejski, kompozytor,
wirtuoz organowy, pedagog i działacz
narodowościowy.
23. I. 1963 – przewodniczącym
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Barczewie został Henryk Kępka.
24. I.1903 – w wartemborskiej
synagodze, rabin z Olsztyna de Olitzki
egzaminował żydowskie dzieci z
religii i języka hebrajskiego.
30 na 31. I. 1945 – batalion
dowodzony przez kpt. Hermanna
Ulrichsa wydostał się z okrążonego
przez wojska radzieckie Barczewa.
31. I. 1992 – swoją działalność
zaprzestało kino „Legenda” w
Barczewie.
W. Zenderowski
dobudowano piętro, zachowując jego środkową
część frontową, z wejściem do budynku. Potem
do ściany szczytowej dobudowano podobny
budynek.
Dziś nie ma czerwonej gwiazdy
przysłaniającej niszę. Nie ma też figurki św.
Katarzyny. Tylko część frontowa budynku
wtulona w pierzeje ulicy wraz z wystającymi w
zarysie dwoma filarami po bokach i z pustą
p o ś r o d k u n i s z ą p r z y p o m i n a d a w n y,
przedwojenny budynek, jak na zamieszczonej
fotografii.

W. Zenderowski

Informacje
Z XIX sesji Rady Miejskiej...
28 grudnia po raz ostatni w 2007 roku obradowała Rada Miejska w Barczewie.
Głównym tematem XIX sesji był zaproponowany przez burmistrza Barczewa
budżet Gminy na 2008 rok. Rada Miejska przyjęła projekt większością głosów
podejmując poniższą uchwałę
Uchwała Nr XIX(142)07 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 28 grudnia 2007 roku w
sprawie: uchwalenia budżetu gminy
Barczewo na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz
lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.
1591 ,zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr
62 poz.588 , Dz.U. nr 113 poz. 113 Dz.U. Nr 153
poz.1271 ,Dz. U. Nr 214 poz. 1806 , z 2003 r. : Dz.U.
Nr 80 poz.717 , Dz.U. Nr 162 poz. 1568 , z 2004 r. :
Dz.U. Nr 116 poz. 1203 , z 2005 r. : Dz. U. Nr 172 poz.
1441, z 2006 r. Dz.U. nr.17 poz.128, Dz.U. Nr 181
poz.1337 , z 2007r. Dz.U. Nr 48 poz. 327 , Dz.U. Nr
138 poz. 974 ) oraz art. 165, art. 165a, art. 188 ust. 2 i
art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 zm.
Dz.U. Nr 169 poz. 1420 z 2006 r. Dz.U. Nr 45 poz. 319
Nr 104 poz. 708 , Dz.U. Nr 187 poz. 1381 , Dz.U. Nr
170 poz. 1217 , 1218 , Dz.U. Nr 249 poz. 1832 , z 2007
r. Dz.U Nr 88 poz. 587 . Dz.U. Nr 115 poz. 791, Dz.U.
nr 140 poz. 984)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości
35.170.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z
tego: dochody bieżące w wysokości
30.679.838 zł
dochody majątkowe w wysokości
4.491.000 zł.
§ 2 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości
36.485.838 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z
tego
wydatki bieżące w wysokości
27.994.338 zł
wydatki majątkowe w wysokości 8.491.500
zł. 2. Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2008-2010
wysokości 31.145.000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 3 , z tego w 2008 roku –
7.105.000 zł , 2009 roku – 12.580.000 zł , 2010
roku – 11.460.000 zł. 3. Wydatki inwestycyjne
w 2008 roku w wysokości 1.126.500 zł ,
zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. Pozostałe
wydatki majątkowe w 2008 roku w wysokości
260.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. 5.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności
w
wysokości 4.890.000 zł zgodnie z
załącznikiem nr 6.
§ 3 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości
1.315.000 zł zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w
kwocie - 290.000 zł,
2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.025.000zł,
2.
Przychody budżetu w wysokości
2.505.000 zł, rozchody w wysokości 1.190.000
zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4 W budżecie tworzy się rezerwy: 1.
ogólną w wysokości - 50.000 zł, 2. celową w
wysokości - 155.000 zł z przeznaczeniem na: zapewnienie udziału własnego w projektach
współfinansowanych z środków Unii

E u r o p e j s k i e j
- 100.000 zł; - wydatki związane z likwidacją
Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie - 50.000 zł; - zarządzanie
kryzysowe - 5.000 zł
§ 5 1. Dochody i wydatki związane z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego, zgodnie z
załącznikiem nr 9.
§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 196.750
zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie
178.990 zł na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 17.760 zł na
realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7 1. Plan przychodów i wydatków w
łącznej kwocie (zbiorczo) dla:
1) zakładów budżetowych: przychody –
2.428.000 zł, wydatki – 2.432.850 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej
kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów
własnych jednostek budżetowych: dochody –
597.340 zł; wydatki – 597.340 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 10.
§ 8 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów
budżetowych
1) z tytułu dopłaty do remontów i bieżącego
utrzymania administrowanych budynków na
terenach wiejskich - 80.000 zł, 2) z tytułu
dopłaty do remontów i bieżącego utrzymania
administrowanych budynków na terenie
m i a s t a
340.000 zł, 3) z tytułu dopłaty do remontów i
malowania elewacji budynków na terenie
miasta - 130.000 zł zgodnie z załącznikiem nr
11.
2. Dotacje podmiotowe dla: 1) gminnych
instytucji kultury na łączną kw - 980.588 zł, 1)
działających na terenie gminy niepublicznych
przedszkoli, szkół i placówek oświatowowychowawczych w wysokości - 758.014 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych
na łączną kwotę
- 110.000
zł zgodnie
załącznikiem nr 13.
4. Pozostałe dotacje celowe na łączną
kwotę - 5.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 9 1. Ustala się plan przychodów i
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
wysokości: 1) przychody
- 23.000 zł,

2) wydatki - 29.000 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 15.
§ 10 Limity zobowiązań z tytułu emisji
papierów wartościowych oraz kredytów i
pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie
przejściowego deficytu budżetu w
kwoci - 500.000 zł; 2) sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.315.000 zł; 3)
spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1.190.000 zł.
§ 11. Upoważnia się Burmistrza Barczewa
do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz
emisji papierów wartościowych na
pokrycie występującego w ciągu roku
przejściowego deficytu budżetu do wysokości
500.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań: a) na
finansowanie wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne ,na programy i projekty
realizowane ze środków Unii Europejskiej lub
bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
zadania wynikające z kontraktów
wojewódzkich do wysokości określonej w
załączniku nr 3, 4 i 6, b) z tytułu umów, których
realizacja w roku następnym jest niezbędna dla
zapewnienia ciągłości działania gminy i termin
zapłaty upływa w 2009 roku,
3) dokonywania zmian w planie wydatków
polegających na przenoszeniu
planowanych wydatków w obrębie działów i
rozdziałów, łącznie z
przeniesieniem wynagrodzeń i pochodnych
od wynagrodzeń w obrębie działu oraz
przeniesieniem wydatków inwestycyjnych
między zadaniami w obrębie działu , z
wyłączeniem przeniesień wydatków między
działami oraz zwiększania wynagrodzeń i
pochodnych od wynagrodzeń
4) lokowania wolnych środków
budżetowych na rachunkach bankowych w
innych bankach niż bank prowadzący obsługę
budżetu gminy
5) przekazania uprawnień kierownikom
innych jednostkom organizacyjnym Gminy
Barczewo do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów , których realizacja w roku następnym
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w
2009 roku
6) przekazania kierownikom jednostek
budżetowych uprawnień do dokonywania
przeniesień w planie dochodów własnych i
wydatków nimi sfinansowanych.
§ 12 Załącza się prognozę łącznej kwoty
długu gminy na koniec 2008 roku i lata
następne, zgodnie z załącznikiem nr 16 i nr 17.
§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się
Burmistrzowi Barczewa.
§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1
stycznia 2008 roku i podlega publikacji w
Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz

11

Informacje
INFORMACJA
o ważniejszych zadaniach rzeczowych
przewidzianych do wykonania
w 2008 roku

1. Rolnictwo i łowiectwo.
Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi. Leśnictwo.
Na wydatki związane z rolnictwem i
łowiectwem w 2008 roku planuje się
przeznaczenie kwoty 4.537.000 zł, z tego na
wydatki inwestycyjne – 4.500.000 zł. W
ramach wydatków bieżących planuje się
17.000 zł na utrzymanie studni publicznych
na terenach wiejskich oraz przekazanie
20.000 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
4.500.000 zł, z tego 1.560.000 zł z środków
własnych budżetu, 1.025.000 zł z
przewidzianych do zaciągnięcia
długoterminowych kredytów i pożyczek oraz
1.915.000 zł z przewidzianych do uzyskania
środków z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej. W ramach przewidzianych do
realizacji zadań inwestycyjnych
zaplanowano:
1.budowę sieci wodociągowej w
miejscowościach Nikielkowo-WójtowoKaplityny-Bark-Barczewo wraz z budową
kanalizacji w miejscowości Kaplityny –
ogólny koszt zadania – 3.990.000 zł, z tego w
2008 roku 1.200.000 zł (środki budżetu
300.000 zł i długoterminowa pożyczka z
WFOŚiGW 900.000 zł). Rozpoczęcie
budowy sieci wodociągowej przewiduje się
na rok 2008, natomiast zakończenie
inwestycji wraz z budową kanalizacji w
Kaplitynach planowane jest na 2009 rok.
Inwestycja obejmuje budowę 11,5 km
głównej sieci przesyłowej Ø 225, łączącej już
wybudowaną sieć przesyłową w Nikielkowie
z SUW w Barczewie. Magistrala ta jest
budowana w ramach rozpoczętej w 2003 roku
inwestycji pn. budowa sieci wodociągowej od
sieci w Olsztynie do miejscowości
Nikielkowo-Wójtowo-Kaplityny-Barczewo
podzielonej w projekcie budowlanym na 5
etapów, przy czym etap III-V obejmuje 11,5
km sieci Ø 225, a sieć w Nikielkowie Ø 250 o
długości ok. 1,5 km była realizowana w
ramach I etapu w/w inwestycji. Realizacja
budowy magistrali stworzy możliwość
dalszej rozbudowy sieci rozdzielczych a w
rezultacie dostarczania wody do odbiorców w
Wójtowie i Nikielkowie ze SUW w
Barczewie (obecnie woda dla tych odbiorców
jest kupowana z Olsztyna);
2. budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami Barczewo-Krupoliny-KierzlinyStudzianek-Tumiany-KlimkowoKromerowo-Niedźwiedź (II etap) – ogólny
koszt zadania 1.800.000 zł, z tego w 2008
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roku 1.000.000 zł (środki własne budżetu –
360.000 zł, przewidziane do uzyskania środki
z funduszy strukturalnych 640.000 zł) –
inwestycja obejmuje między innymi budowę
8,5 km sieci Ø 160, 0,7 km sieci Ø 110.
Wy k o n a n i e i n w e s t y c j i p o z w o l i w
perspektywie rozbudować sieć wodociągową
w kierunku Bartołt Wielkich i Leszna oraz
pozwoli wyłączyć z systemu przeciążoną
stację uzdatniania wody w Krupolinach;
3. budowę wodociągu wraz z przyłączami
Jedzbark-Odryty-Klucznik – ogólna
szacunkowa wartość zadania 2.400.000 zł, z
tego w 2008 roku 800.000 zł (środki własne
budżetu – 200.000 zł, przewidziane do
uzyskania środki z funduszy strukturalnych
600.000 zł) – jest to przygotowanie kolejnego
zadania inwestycyjnego z zakresu
wodociągowania rejonu „Południe II”
wyznaczonego w Programie zaopatrzenie w
wodę terenów wiejskich. Odcinek ok. 2 km
sieci łączącej Jedzbark, (do którego w 2006
roku doprowadzono wodociąg zasilany
czasowo z SUW w Krupolinach) z
miejscowością Odryty pozwoli wyłączyć z
eksploatacji SUW w Odrytach, stanowiącą
własność prywatną i wymagającą remontu.
Szczegółowa wartość zadania będzie znana
po ukończeniu prac projektowych, które
obecnie są w trakcie realizacji;
4.budowę wodociągu wraz z przyłączami
Bartołty Wielkie – Kierzbuń –Bartołty Małe
–Leszno – ogólna szacunkowa wartość
zadania 2.700.000 zł, z tego w 2008 roku
900.000 zł (środki własne budżetu – 225.000
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. Szczegółowa
wartość zadania będzie znana po ukończeniu
prac projektowych, które obecnie są w trakcie
realizacji. Przewidywana długość sieci ok. 8,5
km;
5. budowę wodociągu wraz z przyłączami
do miejscowości Skajboty – szacunkowa
wartość zadania 600.000 zł, w tym 50.000 zł
w 2008 roku (środki własne budżetu) –
planuje się opracowanie projektu budowy
wodociągu. Prace projektowe uzależnione
będą od porozumienia z gminą Purda i
uzyskaniem warunków technicznych od
ZWiK w Purdzie;
6. budowę sieci wodociągowej
połączeniowej wraz z przyłączami kolonia
Ruszajny-Kronowo – 350.000 zł (środki
własne budżetu) – inwestycja obejmuje
wykonanie sieci wodociągowej o długości 3,3
km Ø 160. Realizacja inwestycji umożliwi
dalszą rozbudowę sieci wodociągowej
kolonia-Kronowo, Łapka oraz odciąży SUW
w Wipsowie;
7. budowę wodociągu wraz z przyłączami
w miejscowości Łapka – szacunkowa wartość
zadania 200.000 zł, z tego w 2008 roku 50.000
zł (środki własne budżetu) – planowane jest
opracowanie projektu budowy wodociągu,

realizacja w 2008 roku uzależniona jest od
uzyskania dofinansowania z ANRSP w
Olsztynie;
8. budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Barczewko – ogólna
szacunkowa wartość zadania 3.000 000 zł, z
w tym w 2008 roku 150.000 zł (środki własne
25.000 zł, długoterminowa pożyczka z
WFOŚiGW 125.000 zł) – przewiduje się
opracowanie projektu technicznego budowy
kanalizacji.
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.
W ramach wydatków bieżących w Dz. 020
– Leśnictwo – zabezpieczono 10.000 zł na
opracowanie uproszczonego planu
urządzenia lasu komunalnego wraz z
instrukcją postępowania z pozyskanym
drewnem oraz 5.000 zł na zakup sadzonek do
zalesienia lasu komunalnego.
2. Drogi miejskie i gminne.
Wśród dróg przebiegających 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. Z budżetu gminy finansowane jest
utrzymanie dróg i ulic zaliczonych do
kategorii dróg gminnych na podstawie
uchwały Rady Miejskiej nr LIV(331)06 z
dnia 25 sierpnia 2006 roku oraz na podstawie
podpisanych porozumień ze Starostwem
Powiatowym w Olsztynie, części dróg
powiatowych.
Na bieżące naprawy i remonty dróg
gminnych na terenie miasta i wsi przeznacza
się 500.000 zł. Drogi przewidziane do
naprawy i remontów w 2008 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 2008 roku. W ramach
środków zabezpieczonych na remonty dróg
gminnych przewiduje się między innymi
wykonanie naprawy wjazdu drogi
prowadzącej na Osiedle Słoneczne przy
Markecie CENTRUM. Szacunkowy koszt
zadania wynosi 65.000 zł. Z uwagi na brak
informacji o wysokości dotacji otrzymywanej
ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie
dróg powiatowych, nakłady zaplanowano w
wysokości określonej w porozumieniu z 2007
roku, tj. w kwocie 113.596 zł. Na remonty
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bieżące przeznaczono 43.296 zł (razem z
zakupem materiałów) oraz na akcję zimową i
oczyszczanie dróg powiatowych na terenie
miasta 70.000 zł. Należy zaznaczyć, że jest to
kwota znacznie mniejsza w stosunku do
potrzeb. Z środków otrzymywanych z
Powiatu utrzymywane są wszystkie główne
ulice miasta, tj.: ul. Kościuszki, Sienkiewicza,
Warmińska, Armii Krajowej, Grunwaldzka,
Kajki, Kopernika, Kraszewskiego, Lipowa,
Mazurska, Mickiewicza, Niepodległości,
Nowowiejskiego, Obrońców Warszawy,
Olsztyńska, Pułaskiego, Targowa, Wojska
Polskiego oraz Plac Ratuszowy. Na zadania
związane z oczyszczaniem i sprzątaniem ulic
oraz zimowym utrzymaniem dróg w budżecie
zabezpieczono 250.000 zł. W budżecie
przeznaczona została kwota 50.000 zł na
prace związane z czyszczeniem rowów
melioracyjnych oraz odwodnienie działek
gminnych, jak również czyszczenie
przepustów pod drogami gminnymi.
W związku z toczącymi się
postępowaniami dotyczącymi wypłaty
odszkodowań za przejęte z mocy prawa
g r u n t y, j a k r ó w n i e ż p o d z i a ł a m i
nieruchomości, w wyniku których
wydzielane są drogi publiczne przechodzące
z mocy prawa na własność gminy, w 2008
roku zabezpieczono kwotę 205.000 zł na
wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia
nieruchomości objętych postępowaniami na
chwilę obecną wynosi 2,6205 ha. Przy
założeniu, że średnia wartość rynkowa 1 m2
nieruchomości przeznaczonych pod drogi
kształtuje się na poziomie 20 zł, w trakcie
realizacji budżetu w 2008 roku może zajść
konieczność zwiększenia zabezpieczonych
na ten cel środków.
W związku z rozwojem przedsiębiorstw
oraz budową nowych zakładów pracy
zaplanowano gruntowną modernizację (na
odcinku ok. 500 mb) ulicy Zatorze w
Barczewie w kierunku firmy TEWES-BIS.
Ogólną wartość zadania szacuje się na kwotę
600.000 zł (środki własne 120.000 zł oraz
480.000 zł środki przewidziane do uzyskania
z programów operacyjnych).
Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych
przewidziano do wykonania:
- budowę chodnika prowadzącego od ul.
Lipowej do ul. Wojska Polskiego – 24.000 zł;
- zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych
w miejscowościach Szynowo, Ruszajny,
Leszno – 12.000 zł; - utwardzenie i wyłożenie
kostką parkingu przy bloku nr 5 na Osiedlu
Słonecznym w Barczewie – 90.000 zł;
- opracowanie projektu budowy drogi na ul.
Granicznej w Barczewie – 50.000 zł.
W planach wieloletnich programów
inwestycyjnych zakłada się:
- budowę zbiorczej drogi w miejscowości
Wójtowo, ul. Akacjowa i ul. Kwiatowa –
ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę
2.000.000 zł, z tego w 2008 roku 150.000 zł
przeznaczone zostanie na opracowanie
projektu technicznego; - modernizację drogi
Lamkowo – Krokowo – ogólny koszt zadania
1.000.000 zł, z tego w 2008 roku na ten cel

planuje się przeznaczenie 100.000 zł,
realizacja tej inwestycji uzależniona jest od
podpisana porozumienia z gminą Jeziorany.
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 2008 rok
zaplanowano kwotę 300.000 zł przeznaczoną
na wydatki bieżące 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 2008 rok w ramach zadań
inwestycyjnych zaplanowano jedynie
wykonanie budowy nowego oświetlenia
ulicznego w miejscowości Kaplityny oraz w
miejscowości Wipsowo za kwotę 200.000 zł.
3. Gospodarka komunalna,
mieszkaniowa, ochrona środowiska,
działalność usługowa.
Gminnym zasobem mieszkaniowym
administruje Zakład Budynków
Komunalnych w Barczewie. Na terenie
miasta znajduje się obecnie 405 gminnych
lokali mieszkalnych, w tym 22 mieszkania
socjalne. Na terenach wiejskich znajduje się
113 lokali, w tym 9 mieszkań socjalnych.
Większość zasobów mieszkaniowych gminy
jest w złym stanie technicznym, część
budynków (szczególnie położonych na
terenach wiejskich) nadaje się do
gruntownego remontu. Program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Barczewo na lata 2006-2010 został
zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr
XLIII(260)06 z listopadzie 2005 roku. Zasady
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy określa
uchwała nr L(311)06 z dnia 4 maja 2006 roku.
Na dofinansowanie bieżącej działalności
Zakładu Budynków Komunalnych
przeznaczono w ramach dotacji
przedmiotowej kwotę 550.000 zł, z tego:
80.000 zł na utrzymanie i remonty budynków
mieszkalnych na terenach wiejskich, 340.000
zł na utrzymanie i remonty budynków
mieszkalnych na terenie miasta oraz na
remonty i malowanie elewacji budynków na
terenie miasta 130.000 zł.
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 związku ze znacznym zmniejszeniem
planowanych do otrzymania dochodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, związanym z brakiem
wpłat za składowanie odpadów na wysypisku
w Łęgajnach, w ramach wydatków bieżących
budżetu zwiększono środki przeznaczone na
utrzymanie zieleni, z kwoty 70.000 zł w 2007
roku, do kwoty 270.000 zł. Środki te zostaną
między innymi wykorzystane na urządzenie
parku przy ul. Wojska Polskiego w
Barczewie. Wykonany zostanie remont alejek
parkowych oraz odnowienie oświetlenia

parkowego. Szacunkowy koszt zadania
wynosi 50.000 zł.
Zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym
uchwalenie lub zmiana planu miejscowego
może skutkować uniemożliwieniem lub
istotnym ograniczeniem korzystania z
nieruchomości. W takim przypadku
właściciel lub użytkownik wieczysty może
żądać od gminy odszkodowania. Analiza
uchwalanych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Barczewa, terenu obrębu Wójtowa każe
zakładać konieczność zabezpieczenia
środków na ten cel w wysokości minimum
50.000 zł .
W ramach zadań inwestycyjnych
proponuje się przeznaczenie 300.000 zł (w
tym długoterminowy kredyt w wys. 200.000
zł) na dokończenie odbudowy budynku w
miejscowości Jedzbark.
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 – 50.000 zł; - utworzenie
Wiejskiego Centrum Aktywności Lokalnej w
Wipsowie – 90.000 zł – realizacja zadania
uzależniona będzie od podpisania umowy o
dofinansowanie inwestycji z programów
operacyjnych; - zakup samochodu do
ratownictwa drogowego na potrzeby OSP w
Barczewie – 100.000 zł; - budowę
infrastruktury technicznej w Barczewie: ul.
Nowodworcowa, Orzeszkowej,
Gałczyńskiego, Korczaka (I etap) – ogólny
koszt zadania 4.000.000 zł, z tego w 2008
roku – 1.500.000 zł (środki własne – 225.000
zł, przewidywane do uzyskania
dofinansowanie z programów operacyjnych –
1.275.000 zł ). Przewiduje się budowę
kanalizacji deszczowej Ø 200 o długości 343
m, Ø 250 o długości 351 m, Ø 300 o długości
915 m, Ø 600 o długości 101 m, Ø 800 o
długości 219 m oraz budowę kanalizacji
sanitarnej Ø 255 i sieci wodociągowej Ø 90.
Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji
uzależnione jest od możliwości pozyskania
dofinansowania z programów pomocowych; budowę infrastruktury technicznej w
Barczewie ul. Korczaka w kierunku ul.
Asnyka (II etap ) – ogólny koszt zadania
szacuje się na kwotę 4.000.000 zł , z tego w
2008 roku 150.000 zł (110.000 zł środki
własne, 40.000 zł długoterminowa pożyczka
z WFOŚiGW) – planuje się opracowanie
projektu technicznego; - realizacja Planu
Rewitalizacji Miasta – na 2008 rok
zabezpieczono w ramach środków własnych
kwotę 25.000 zł.
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 2008
roku wyniosą jedynie 23.000 zł (w 2007 roku
plan dochodów – 527.500 zł).
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Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach
wydatków bieżących proponuje się:
- 10.000 zł – likwidację dzikich wysypisk
na terenie gminy wraz z Akcją Sprzątania
Świata; - 18.000 zł – tworzenie i
zagospodarowanie terenów zielonych w
mieście i gminie; - edukację ekologiczną
dzieci i młodzieży, organizację konkursów w
szkołach – 1.000 zł.
W ramach wydatków majątkowych w 2008
roku kwota 200.000 zł zostanie przekazana do
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z
o.o. w Barczewie jako wkład pieniężny do
spółki, której właścicielem w 100% jest
Gmina Barczewo. Środki te wykorzystane
zostaną na dokończenie budowy sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w
Kronowie – kolonia.
4. Oświata i wychowanie.
Edukacyjna opieka wycho-wawcza.
W budżecie na 2008 rok na zadania
bieżące związane z oświatą i wychowaniem
oraz edukacyjną opieką wychowawczą
planuje się przeznaczenie 11.528.680 zł, z
czego kwota 8.102.001 zł dotyczy
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Wysokość wszystkich wynagrodzeń
nauczycieli, pracowników administracji i
obsługi zaplanowano na poszczególne
jednostki na podstawie arkuszy
kalkulacyjnych płac z uwzględnieniem
podwyżek płac nauczycieli oraz podwyżek
płac pracowników administracji i obsługi o
2,3% od 1 stycznia 2008 roku. Ogółem
przewidywane skutki podwyżek płac
pracowników oświaty (z pochodnymi od
wynagrodzeń) szacuje się na kwotę 168.642
zł.
Przewidywana wysokość subwencji
oświatowej na 2008 rok wynosi 6.375.082zł i
jest wyższa o 188.146 zł od subwencji
otrzymanej w roku 2007.
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 –
5.527.258 zł, w tym:
- dotacje dotyczące umów z jednostkami
samorządu terytorialnego – 11.700 zł; dotacje dla szkół niepublicznych – 454.269
zł; - sport szkolny – 5.000 zł;
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych – 48.534 zł; 3)
utrzymanie przedszkoli – 1.627.277 zł, w
tym: - zakup usług od innych jednostek
samorządu terytorialnego – 10.000 zł; dotacje dla placówek niepublicznych –
135.497 zł; 4) utrzymanie gimnazjum –
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2.514.746 zł, w tym:
- dotacje dotyczące umów z jednostkami
samorządu terytorialnego – 4.900 zł;
- dotacje dla placówek niepublicznych –
168.248 zł; - sport szkolny – 3.000 zł; 5)
dowóz uczniów do gimnazjum i szkół
podstawowych oraz dowóz dzieci
niepełnosprawnych – 945.299 zł, w tym: koszty utrzymania autobusu szkolnego –
104.682 zł; 6) utrzymanie Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia – 469.558 zł; 7)
dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli – 40.638 zł; 8) dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników –
7.000 zł; 9) fundusz socjalny nauczycieli
emerytów – 90.269 zł; 10) utrzymanie
świetlicy wraz ze stołówką w Barczewie –
242.224 zł; 11) dofinansowywanie wypłaty
stypendium dla uczniów – 10.000 zł; 12)
stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe dla uczniów szkół prowadzonych
przez gminę Barczewo – 5.877 zł.
Na terenie miasta i gminy funkcjonują
następujące publiczne placówki
oświatowo–wychowawcze:
1) Gimnazjum Nr 1 w Barczewie – liczba
uczniów – 507, w tym: dojeżdżających – 236,
liczba oddziałów – 19; 2) Szkoła Podstawowa
w Barczewie – liczba uczniów – 630, w tym
dojeżdżających – 168, liczba oddziałów – 25 Szkoła Filialna w Bartołtach Wielkich –
liczba uczniów – 42 i kl. "0" – 14, w tym
dojeżdżających – 41, liczba oddziałów – 4
(klasy łączone: oddział „0” z kl. I, kl. IV z kl.
V); 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Łęgajnach szkoła – liczba uczniów – 151 + 11
kl."0", w tym dojeżdżających – 37, liczba
oddziałów – 8 + 1 "0" przedszkole – liczba
dzieci 25, liczba oddziałów 1, - Szkoła
Filialna w Barczewku – szkoła – liczba
uczniów 25, w tym dojeżdżających – 13,
liczba oddziałów w szkole – 2 (klasy łączone
„0” z kl. I, kl. II z kl. III), przedszkole – liczba
dzieci 25, oddział przedszkolny – 1,
4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Lamkowie: - szkoła – liczba uczniów - 44, w
tym dojeżdżających – 21, liczba oddziałów –
5 (klasy łączone kl. I z kl. II),
przedszkole – liczba dzieci – 18, w tym 5
oddział „0”, liczba oddziałów – 1
5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Wipsowie: szkoła – liczba uczniów 49, liczba
oddziałów – 4 (klasy łączone : kl. I z kl. II, kl.
IV z kl. V), przedszkole – liczba dzieci – 26, w
tym oddział "0" – 14 , liczba oddziałów – 1; 6)
Przedszkole Miejskie w Barczewie – liczba
dzieci – 219, w tym 94 oddział „0”, liczba
oddziałów – 9.
Ponadto na terenie gminy Barczewo
funkcjonują dwie placówki niepubliczne:
1) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w
Kronowie – szkoła podstawowa – 50 uczniów
(od 1 września 2008 r. – 52 uczniów),
przedszkole – 20 dzieci
2) Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w
Ramsowie – szkoła podstawowa – 50
uczniów (od 1 września 2008 r. – 45 uczniów),
przedszkole – 20 dzieci (od 1 września 2008 r.

– 25 dzieci), gimnazjum – 36 uczniów (od 1
września 2008 r. – 38). W budżecie na 2008
rok nie uwzględniono środków na dotację do
niepublicznego przedszkola, którego
rozpoczęcie działalności (zgodnie ze
złożonym przez osobę fizyczna wnioskiem)
planowane jest na sierpień 2008 roku. Z
uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu na najpilniejsze remonty placówek
oświatowych zabezpieczono kwotę 200.000
zł. Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb
remontowych i zostanie wykorzystana
jedynie na najbardziej niezbędne prace
mające na celu 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 10.000 zł. Na
stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe zabezpieczono 5 877 zł. W ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych w
latach 2008-2010 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 (50.000 zł), natomiast realizacja
zadania przewidywana jest w latach 20092010. Ponadto z zadań inwestycyjnych
przewiduje się: -zakup maszyny sprzątającoczyszczącej na potrzeby sali gimnastycznej
przy Gimnazjum w Barczewie – 11.500 zł; wykonanie doprowadzenia wody do Filii
Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich –
25.000 zł.
5. Kultura i ochrona dziedzictwa
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 statutach.
W budżecie na dofinansowanie bieżącej
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej,
w ramach dotacji podmiotowych,
przeznaczono 163.918 zł. W ramach tej kwoty
zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie
placówki wraz z przewidywaną
koniecznością dodatkowego zatrudnienia
pracowników administracyjnych.
W ramach Centrum Kultury i Promocji
Gminy działają: - Dom Kultury w Barczewie;
- 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
816.670 zł. Środki te będą przeznaczone na
dofinansowanie bieżącej działalności
instytucji kultury, między innymi na: współorganizowanie imprez kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych z organizacjami
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pozarządowymi i sołectwami – 47.000 zł; koszty związane z wydawaniem gazety
samorządowej Wiadomości Barczewskie –
40.000 zł;
- dofinansowanie remontów w
administrowanych placówkach – 50.000 zł.
W porównaniu z 2007 rokiem zwiększono
dotację o kwotę 10.000 zł, przeznaczoną na
utrzymanie Salonu Muzycznego. W dotacji
uwzględniono również całoroczne koszty
u t r z y m a n i a Ś w i e t l i c y Wi e j s k i e j w
miejscowości Niedźwiedź oraz skutki
podwyżek płac pracowników o 2,3%.
Ponadto zabezpieczone zostały środki na
utworzenie nowego etatu pracownika obsługi
(konserwatora). W ramach wydatków
majątkowych do Centrum Kultury i Promocji
Gminy przekazana zostanie dotacja celowa w
wysokości 60.000 zł na opracowanie projektu
budowy sali widowiskowej w Barczewie.
Ponadto w budżecie miasta na 2008
rok planuje się przeznaczenie, zgodnie z
załącznikiem nr 13, kwoty 110.000 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. F.
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 – 50.000 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.
Zlecenie zadań oraz udzielenie dotacji
następować będzie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.Ponadto w budżecie na 2008
rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na
finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych na terenie gminy Barczewo.
Zasady udzielania tej dotacji zostały
określone uchwałą Nr L(313)06 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja 2006
roku. W ramach wydatków inwestycyjnych
planuje się: - modernizację stadionu
miejskiego w Barczewie wraz z wymianą
siedzisk – 50.000 zł; - budowę nowego boiska
sportowego – 40.000 zł
6. Ochrona zdrowia i pomoc
społeczna
Ustalenia budżetu na 2008 rok w zakresie
opieki społecznej oparte były na przepisach

ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej i obowiązującej od 1 maja 2004
roku ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o
postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce
a l i m e n t a c y j n e j . We j ś c i e w ż y c i e
wymienionych wyżej ustaw spowodowało w
okresie ostatnich trzech lat znaczny wzrost
zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, między innymi
powołano do życia Klub Integracji
Społecznej oraz Komórkę Świadczeń
Rodzinnych. W celu usprawnienia pracy
ośrodka zabezpieczono środki na zwiększenie
zatrudnienia o jedną osobę w dziale
księgowości MOPS.
W ramach realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej, na podstawie ustawy o
promocji zatrudnienia, zabezpieczono kwotę
100.440 zł na zatrudnienie 60 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 40 osób przy robotach publicznych.
Na zadania z zakresu opieki społecznej
zakłada się w 2008 roku przeznaczenie kwoty
8.114.992 zł co stanowi 29,1% ogółu
wydatków bieżących, z tego: - z dotacji
celowej na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej 5.284.000 zł; - z
dotacji celowej otrzymywanej z budżetu
państwa na finansowanie zadań własnych –
806.000 zł; - z dotacji celowych na realizację
porozumień – 60.264 zł; - z dofinansowania
robót publicznych – 311.965 zł
- z budżetu miasta – 1.652.763 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 – 936.000 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne – 55.000
zł; - zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne
wraz ich obsługą – 4.728.000 zł; - utrzymanie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
205.000 zł; - dożywianie uczniów w szkołach
– 166.000 zł;
W ramach pozostałych zadań własnych z
zakresu opieki społecznej przewiduje się: opłacenie usług opiekuńczych – 270.000 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 – 421.380 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne – 88.000 zł;
- organizowanie prac społecznie
użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych
w ramach robót publicznych – 472.112 zł.
Przewiduje się, że w 2008 roku MOPS

wypłaci 25 780 zasiłków rodzinnych i 12 720
dodatków do zasiłku rodzinnego. Zaliczkę
alimentacyjną szacuje się na poziomie 2 793
świadczeń. W ramach świadczeń rodzinnych
realizowana jest również wypłata
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia
dziecka, niezależna od dochodów osoby
uprawnionej – zaplanowano 176 świadczeń.
Podstawowe ogniwo działalności MOPS
stanowi wypłata świadczeń, i tak w 2008 roku
liczba planowanych świadczeń wynosi: dofinansowanie do zakupu leków – 40; schronienie – 10; - pokrycie wydatków
związanych z kosztami leczenia – 2; - dopłata
do zakupu żywności – 950, 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 2008 roku są
zasiłki okresowe – 3 840 świadczeń, usługi
opiekuńcze – 56 świadczeń, opłata za pobyt w
domach pomocy społecznej – 20 osób oraz
posiłki, w tym dożywianie dzieci i młodzieży
w szkołach – 1155 świadczeń.
Ponadto MOPS w Barczewie, w ramach
zadań zleconych, przewiduje wypłatę
1476 zasiłków stałych oraz opłacenie
składek na ubezpieczenia zdrowotne – 1510
świadczenia. W ramach wypłaty dodatków
mieszkaniowych przewiduje się wydanie ok.
530 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 196.750 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 24.000 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.
Zgodnie z uchwałą nr XV(103)07 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 17 września
2007 roku rozpoczęty został proces likwidacji
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie.
Zakończenie czynności likwidacyjnych
przewidziane jest na dzień 31 grudnia 2007
roku. Na wydatki związane z likwidacją
Miejskiej Przychodni Zdrowia oraz zapłatą
przejętych na mocy uchwały zobowiązań
utworzono rezerwę celową w wysokości
50.000 zł.
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Społeczeństwo
Listy do redakcji
Awaria oświetlenia

Mieszkam przy ulicy Kajki. Pierwsze
dwieście jej metrów od strony
przebudowującego się skrzyżowania jest
nieoświetlone. Kiedyś lampy świeciły,
dzisiaj nie. Kilkakrotnie, brak oświetlenia a
raczej awarię zgłaszałem w Urzędzie, od
miesiąca sierpnia regularnie, co dwa
tygodnie. Firma „Barter”, właściciel stacji
gazowej mieszczącej się przy mojej ulicy,
zamieściła dodatkową lampę, oświetlając
teren stacji i część jezdni. W ratuszu
rozmawiałem z odpowiedzialnymi za
oświetlenie urzędnikami. Wyjaśnienia ich
były wymijające, tłumaczone wielkimi
trudnościami. Dowiedziałem się, że na tym
odcinku ulica Kajki jest drogą powiatową,
którą zarządza starosta, a on mieszka
daleko. Następnie powiedziano mi, że
wykonawca robót na skrzyżowaniu
wyłączył dopływ prądu, bo trwa jego
przebudowa, na to nie ma mocnych.
Pracownicy Ratusza są bezradni.
Przypuszczam, że awaria zostanie usunięta
po zakończeniu budowy wiaduktu - za rok.
W czasie jednej z przeprowadzonych
rozmów zapytałem urzędnika: czy jak w
czasie remontu np. drzwi do jego biura
uszkodzi się przewód doprowadzający
prąd, to też z jego naprawą będzie czekać aż
do końca remontu drzwi, nawet gdyby ten
remont potrwał kilka dni. A mnie się
wydaje, że nasi urzędnicy nie są bezradni,
mają w ręku władzę tylko z tych uprawnień
nie chcą skorzystać, albo po prostu nie ...
Bogdan Paprocki Barczewo
Pozdrowienia z Münster

Z okazji Nowego Roku 2008 przesyłam
całej Redakcji „Wiadomości
Barczewskich” najserdeczniejsze życzenia
i pozdrowienia z Münster.
Mieszkam w Münster od 1981 roku i już
dłuższy czas jestem czytelniczką najpierw
„Nowinek Barczewskich” a potem
„Wiadomości Barczewskich”.
Siostra moja, która mieszka w Barczewie
przesyła mi każde miesięczne wydanie,
które zawsze z zainteresowaniem czytam.
Mieszkałam do 37 roku życia w
Ruszajnach, do Szkoły Podstawowej
chodziłam do Barczewa, potem
dojeżdżałam pociągiem do Technikum
Handlowego, a po ukończeniu pracowałam
w budynku byłej Dyrekcji Kolejowej w
Olsztynie.
Moim listem chcę podziękować Redakcji
za niektóre bardzo ciekawe artykuły. W
zasadzie interesuje mnie wszystko, co w
Barczewie i okolicach się dzieje. Jednak
najbardziej podobają mi się artykuły pana
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Wojciecha Zenderowskiego. Ostatni
artykuł o dworcu w Barczewie bardzo mnie
zasmucił, bo do dworca byłam bardzo
przywiązana, gdyż długie lata dojeżdżałam
pociągiem do Olsztyna. Inne artykuły były
również bardzo interesujące jak np. art. o
stawie więziennym, szpitalu – który jak
pamiętam był szpitalem zakaźnym itd., itd.
Mam nadzieję, że artykuły pana
Zenderowskiego w dalszym ciągu będą
wzbogacały Waszą gazetkę. Dziękuję całej
Redakcji i jeszcze raz życzę pomyślnego,
zdrowego Roku 2008.
Serdeczne pozdrowienia z Münster
przesyła stała czytelniczka –
Helga Pietżkowski
Rzecz o metropolitalnym Barczewie,
czyli o szansach rozwoju miasta.

Urodziłem się w maleńkiej
podkarpackiej wsi, która ma więcej lat niż
państwo polskie. Wieś praprababcia nie jest
nawet odnotowana na większości map
Polski. Przez całe wieki trwała. Nie
powiększyła swojej zabudowy o
przysłowiową pięść ziemi. W Polskę
wyemigrowało setki tysięcy jej
mieszkańców. Często zastanawiałem się
dlaczego tak stare miejscowości pozostały
tylko wsiami, a inne /o wiele stuleci/
młodsze są miastami, a nawet
metropoliami. Jako dorosły już człowiek,
wraz z rodziną, szukając swego miejsca na
ziemi osiedliłem się w Barczewie.
Zauroczyło nas miasto i jego historia. Lata
po transformacji ustrojowej 1989 roku
jasno i wyraźnie wskazują, że miasto i
gmina mają małe szanse na samodzielny,
dynamiczny rozwój. Przypisana nam
będzie rola Suburbia, tj. „obszarów
położonych na krańcach, peryferiach
wielkich miast, podzielonych na działki z
domkami jednorodzinnymi, których
posiadacze dojeżdżają do pracy w
mieście”.
Ucząc się historii dowiadujemy się, że na
dynamiczny rozwój państw, regionów
wywarły wpływ metropolie. Wielkie
miasta rozwijają się szybciej niż małe, a
proces metropolizacji będzie się pogłębiać.
Niektóre metropolie, takie jak Kalkuta,
miasto Meksyk czy Sao Paulo, rozwijają
się dynamicznie, ale bezplanowo. Tylko
nieliczne planowo. Do nich należy Londyn,
Sztokholm, Paryż, Nowy Jork. W Unii
Europejskiej jest trwała tendencja do
tworzenia metropolii z większych miast
regionów. Na ich rozwój są wydzielone
fundusze. W Polsce prowadzone są prace
studyjne nad wyznaczeniem miast i
obszarów metropolitalnych [OM]. W
nawiązaniu do istniejącego podziału
administracyjnego kraju i wytycznych,
wypracowanych przez Europa Spatial
Planning Obserwatory Netwok /ESPON/,

można wyznaczyć osiem OM: Warszawa,
Konurbacja Katowic, Konurbacja
Gdańska, Poznań, Kraków, Wrocław,
Łódź, Szczecin. Do OM nie kwalifikują
się: Białystok, Lublin, Bydgoszcz-Toruń,
Rzeszów, Olsztyn.
Olsztyn jako duże miasto może rozwijać
swoje funkcje metropolitalne w ramach
Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego oraz rozwoju województw.
Fuzja małych, słabych gmin i miasta
Olsztyn może stanowić zalążek metropolii
warmińsko-mazurskiej. Jeżeli
przyjmiemy, że metropolia może być
lokalizowana w promieniu 50 kilometrów,
to w przyszłości do Wielkiego Olsztyna
dołączy Szczytno, Lidzbark Warmiński,
Biskupiec, Ostróda. Żadna polska
metropolia nie dysponowałaby takim
obszarem i atutami niezbędnymi do
szybkiego rozwoju. Zamiast
samodzielnych samorządnych gmin
powstałyby dzielnice. Jest to wizja i
odważna alternatywa przyszłej konurbacji
warmińsko-mazurskiej. Być może
podolsztyńskie gminy podzielą los
dawnych poolsztyńskich wsi i zostaną
dzielnicami metropolii olsztyńskiej lub
będą trwać w zastoju i stagnacji tak jak trwa
moja rodzinna wieś. Młodzież będzie
wyjeżdżać za chlebem, a miasto stanie się
skansenem starców. Po skutecznym
odłączeniu się pierwszej miejscowości od
naszej gminy i przyłączeniu się do gminy
olsztyńskiej może nastąpić erupcja.
Odłączać się będą następne, dojdzie do
tego, że granice niektórych gmin, w tym
barczewskiej, ulęgną zmianie. Dzisiaj
chronimy to, co w niedługim czasie w
perspektywie 100 lat, nie jest do ocalenia.
Metropolitalny Olsztyn jest już w naszej
gminie. Wkracza do wsi – Nikielkowa,
Wójtowa, Kaplityn, Łęgajn . Jest już w
Barczewie. Mieszkańców wielu osiedli i
osad łączy z Barczewem tylko „sypialnia”,
nic więcej. Nasza gmina finansuje
rozbudowę metropolitalnego Olsztyna,
uzbrajając tereny dla jego osadników. Od
Olsztyna nie dostajemy nic w zamian.
Korzyści z pracy naszych mieszkańców
przejmuje miasto Olsztyn. Wzajemne
relacje obu miast można z powodzeniem
nazwać ”symbiozą” jemioły z brzozą.
Ludność osadnicza, w przeciwieństwie do
miejscowej, dążyć będzie do jedności z
Olsztynem a nie z Barczewem.
Rzeczywistość XXI wieku tworzy się
niezależnie od nas. My tą rzeczywistość
możemy tylko częściowo ukierunkować,
ale nie możemy zatrzymać. Możemy ją
wykorzystać budując przyszłość razem lub
zaprzepaścić idąc osobno. Zachęcam do
dyskusji.
Jan Franciszek Krakowiak
Słowniczek - Obszar metropolitalny/OM/ jest
jednostką planowania przestrzennego.
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W Barczewie też grają
Halowa liga piątek piłkarskich
We wrześniu oddano oficjalnie do użytku
piękną halę sportową, której zazdroszczą nam
nie tylko mieszkańcy okolicznych gmin. Hala
wybudowana kosztem kilku milionów złotych,
stanowi nie tylko powód do dumy, ale
jednocześnie wyzwanie, aby służyła nie tylko
uczniom Gimnazjum, ale też wszystkim
mieszkańcom naszej wspólnoty gminnej.
Chcemy, aby odbywały się w niej różnorodne
zawody i imprezy. Wzorem innych środowisk
zrodziła się myśl powołania halowej ligi w piłce
nożnej, po to aby nasi mieszkańcy nie musieli
jeździć na rozgrywki do Jezioran, Biskupca czy
Olsztyna. Na przełomie listopada i grudnia
ubiegłego roku rozpoczęły się rozgrywki, w
k t ó r y c h b i e r z e u d z i a ł 6 z e s p o ł ó w.
Organizatorem halowej ligi piątek piłkarskich
jest niżej podpisany, we współpracy z
Gimnazjum nr 1 oraz Centrum Kultury i
Promocji Gminy. Patronat nad rozgrywkami
objął Burmistrz Barczewa. Rywalizacja toczy
się systemem mecz i rewanż, po którym zespoły
będą rywalizowały w systemie pucharowym z
uwzględnieniem miejsc w tabeli rozgrywek
/system play-off/. Zakończenie ligi planowane

wszystkie spotkania od godz. 19.00
jest na 3 marca. Niedawno zakończyła się
rywalizacja I rundy fazy zasadniczej.
Niekwestionowanym liderem jest zespół
Cosmosu Barczewo, który nie stracił jeszcze
żadnego punktu. W zespole grają nie tylko znani
z boisk piłkarskich Piotr Trzciński, Rafał
Wysocki czy Michał Sajnach, ale przede
wszystkim pracownicy Zakładu Poprawczego.
W innych zespołach występują zawodnicy
grający na co dzień w naszych gminnych
zespołach piłkarskich - Łęgajnach, Wipsowie i
Pisie Barczewo. Uczestniczą
też
wychowankowie Zakładu Poprawczego, dla
których sport jest ważnym czynnikiem
wychowawczym. Przyjęty regulamin
rozgrywek pozwala przypuszczać, że walka o
zwycięstwo będzie toczyła się do ostatniego
dnia zawodów, a rozgrywki dostarczą
obserwującym je kibicom wiele emocji oraz
przyczynią się do popularyzacji halowej
odmiany piłki nożnej oraz podniesienia
umiejętności uczestniczących zawodników.
Rozgrywki toczą się w każdy poniedziałek od
godz. 19. Na spotkania zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Marek Szter

I Międzygimnazjalny Turniej Halowej
Zbigniewa Podlaskiego. Ogromną radością i
Piłki Nożnej o Puchar
niespodzianką dla gimnazjalistów okazały się
cenne nagrody ufundowane przez sponsorów dla
Burmistrza Barczewa
Turniej odbył się 12 stycznia 2008 r. w
hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie. Jego inicjatorami i
organizatorami byli: Rafał Wysocki i Sławomir
Długiński oraz pozostali nauczyciele wychowania
fizycznego z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie.
Udział w turnieju wzięli uczniowie urodzeni w
1993 roku i młodsi (I i II klasa) z ośmiu
gimnazjów: Gimnazjum z Jonkowa, Gimnazjum z
Biskupca, Publiczne Gimnazjum z Dobrego
Miasta, Gimnazjum z Pasymia, Gimnazjum z
Jezioran, Gimnazjum z Dywit, Gimnazjum z
Ramsowa oraz Gimnazjum nr 1 z Barczewa .
W drodze losowania drużyny reprezentujące
poszczególne gimnazja podzielone zostały na
dwie grupy, z których po rozegraniu meczy
systemem „każdy z każdym” liderzy i wiceliderzy
grup stworzyli pary półfinałowe, a następnie
finałowe. Zawody odbyły się w przyjaznej
atmosferze, według zasad „fair play”, przy
obecności wielu kibiców piłki nożnej
zgromadzonych na trybunach i gorąco
dopingujących drużyny biorące udział w turnieju.
Dodatkowo doping wzmacniał zespół chirliderek z
naszego gimnazjum, prowadzony przez Jolantę
Piotrowską.
Puchar Burmistrza Barczewa
zdobyła drużyna z naszego gimnazjum, pokonując
w finale po rzutach karnych Publiczne Gimnazjum
z Dobrego Miasta. Trzecie miejsce zajęła drużyna
Gimnazjum w Jezioranach.
Zawody odbyły się dzięki przychylności wielu
ludzi i instytucji. Szczególne podziękowania
kierujemy do burmistrza Barczewa Lecha Jana
Nitkowskiego i zastępcy burmistrza Marka Szter
(fundatorów pucharów) oraz Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie w osobach
dyrektora szkoły Krystyny Szter i vice dyrektora

Terminarz spotkań
rundy rewanżowej:

indywidualnych zawodników. Nagrody w postaci
strojów i sprzętu sportowego dla najlepszego
zawodnika turnieju (Rafał Ziembowicz –
Gimnazjum w Barczewie), króla strzelców
(Dzierbicki Rafał – Gimnazjum w Biskupcu) i
najlepszego bramkarza (Chodań Michał –
Gimnazjum w Ramsowie) ufundowało
Pośrednictwo Usług Finansowych „Profit” z
Łegajn reprezentowane przez Andrzeja
Sikorskiego i Teresę Schowską. Nagrody dla

Z życia organizacji
Decydujący 2008 rok
W sobotę 12-go stycznia ludowcy gminy
barczewskiej radzili na II Gminnym Zjeździe
sprawozdawczo wyborczym. Ocenie poddali 6letnią działalność gminnej organizacji Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Wybrali nowy Zarząd na
najbliższe 4 lata, oraz delegatów na Zjazd
Powiatowy. Nowym Prezesem Zarządu
Gminnego został wybrany Jan Połowianiuk
mieszkaniec Barczewa.
Po wyborach samorządowych 2002 roku
stronnictwo złożyło ówczesnym władzom gminy
propozycję politycznego i organizacyjnego
wsparcia naszego samorządu na forum
województwa. Propozycja została odrzucona. W
związku z tym jedyną formą działalności
politycznej w gminie w latach 2002-2006 była
poza radna opozycyjność. Jako opozycja
stronnictwo przyjęło aktywną formę. Byliśmy
krytyczni wobec urzędującej gminnej władzy.
Swoje zadanie wypełniliśmy dobrze. W sprawach
ważnych dla gminy współpracowaliśmy ze

28 stycznia 2008 r.
ŁEGAJNY I – ZP BARCZEWO
NIE ŚMIEJCIE SIĘ Z NAS- ŁEGAJNY II
ZP BARCZEWO - WIPSOWO
04 lutego 2008 r.
COSMOS – NIE ŚMIEJCIE SIĘ Z NAS
ŁĘGAJNY I – WIPSOWO
ZP BARCZEWO – ŁĘGAJNY II
11 lutego 2008 r.
ŁĘGAJNY I - COSMOS
WIPSOWO – NIE ŚMIEJCIE SIĘ Z NAS
ŁĘGAJNY II - COSMOS
W dniach 18 i 22 lutego rozegrane zostały
mecze ćwierćfinałowe play-off pomiędzy
drużynami które zajmą miejsca 3-6 po
zakończeniu rundy zasadniczej.
25 lutego 2008 r. - mecze półfinałowe
03 marca – mecze finałowe i zakończenie
Ligi z wręczeniem nagród.
ORGANIZATORZY

wyróżniających się zawodników (Wilgocki Piotr –
Publiczne Gimnazjum w Dobrym Mieście,
Szydłowski Mariusz – Gimnazjum w Jezioranach,
Nosowicz Michał – Gimnazjum w Pasymiu)
ufundowała firma „Radzi – Gol” reprezentowana
przez Marcina Radziwona. Piłki dla trzech
najlepszych drużyn ufundował Prezes GKS Pisy
Tewes – Bis Barczewo Janusz Sturlis. Napoje dla
wszystkich drużyn ufundowała Rada Rodziców z
naszego gimnazjum reprezentowana przez
Mariolę Jakubiak.

Sławomir Długiński
Rafał Wysocki

wszystkimi organizacjami politycznymi i
zawiązującymi się Komitetami Obywatelskimi.
Działalność byłego samorządu w latach 20022006 ludowcy ocenili jako lata straconych szans i
zawiedzionych nadziei. Po wyborach
samorządowych w 2006 roku stronnictwo wraz z
zwycięską partią Platformą Obywatelską
zawiązało większościową koalicję w Radzie
Miejskiej. W nowej geografii politycznej
powstałej w wyniku wyborów samorządowych w
Sejmiku Warmińsko-Mazurskim jedyną rozsądną
alternatywą polityczną było zawarcie sojuszy
powyborczych z PO. Co też PSL uczyniło.
Rok 2008 uważamy za decydujący dla naszej
gminy. Jeżeli w pierwszym podejściu do
nowootwartych funduszy Unii Europejskich
będziemy mieli dostęp i coś dostaniemy to w
gminie będzie sukces. Jeżeli będziemy
potraktowani tak jak dotychczas byliśmy
traktowani, to przyszłość nie będzie różowa.
Przed naszym samorządem (Radą i Burmistrzem)
stoi dużo pracy. Zostały złożone obietnice
wyborcze, rozpalono ludzkie oczekiwania.
Ludowcy dobrze życzą samorządowi i dołożą
wszelkich starań politycznych i organizacyjnego
wsparcia, aby gmina rozwijała się gospodarczo.
Jan Franciszek Krakowiak
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KOMUNIKAT
Ważne informacje dla rolników
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
/PROW/ na lata 2007-2013 daje nowe
możliwości realizowania w gospodarstwie
programu rolnośrodowiskowego. W latach
2004-2006 oprócz płatności bezpośrednich
zaczęły funkcjonować / w ograniczonym
zakresie/ płatności wynikające z
programów rolnośrodowiskowych.
Wszystkim naszym rolnikom i
producentom rolnym, którzy po raz
pierwszy spotkali się z pojęciem program
rolnośrodowiskowy wyjaśniamy, że jest to
program dla rolnictwa, który daje
możliwość pozyskania znacznych
pieniędzy w gospodarstwie rolnym.
Wa r u n k i e m p o z y s k a n i a d o p ł a t
rolnośrodowiskowych jest
gospodarowanie zgodne z opracowanym
planem i przestrzeganiem podstawowych
wymogów jakie stawia ustawodawca czyli

państwo.
W jednym gospodarstwie będzie można
realizować kilka pakietów jeżeli
wzajemnie się nie wykluczają. Poniżej
podajemy w kolejności ich numer, nazwę,
kwotę dopłaty do ha, sztuki, metra
bieżącego.
Pakiet 1 - Rolnictwo zrównoważone
360 zł/ha
Pakiet 2 - Rolnictwo
ekologiczne
260-1800zł/ha
Pakiet 3 - Ekstensywne trwałe użytki
zielone 500zł/ha
Pakiet
4 - Ochrona zagrożonych
gatunków ptaków i siedlisk
przyrodniczych poza obszarami Natura
2000 550-1200zł/ha
Pakiet
5 - Ochrona zagrożonych
gatunków ptaków i siedlisk na obszarach
Natura 2000 550-1390zł/ha
Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
. 570-4700zł/ha
Pakiet 7 - Zachowanie zagrożonych

zasobów genetycznych zwierząt w
rolnictwie 320-1500zł/szt.
Pakiet
8 - Ochrona gleb i wód
330-470zał/ha
Pakiet
9 - Strefy buforowe
110zł/100 mb
Podstawowe warunki udziału w
programie: użytkowanie co najmniej 1ha
użytków rolnych, obowiązek spełnienia
minimalnych wymagań wynikających z
obowiązującego prawa, przygotowanie 5letniego planu dla gospodarstwa, złożenie
wniosku do biura powiatowego ARiMR w
terminie od 15 marca do 15 maja. Rolnicy
zainteresowani programem
winni się
zwrócić do miejscowego doradcy
rolnośrodowiskowego lub nawiązać
kontakt osobisty bądź telefoniczny z
autorami komunikatu.
Jan Krakowiak
tel. 089 5148735
Władysława Winiarska tel. 089 5270421
lub 510 897 904.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 17 stycznia 2008 roku

w sprawie: konkursu ofert na dotację z
budżetu Gminy Barczewo na realizacje
zadania z zakresu: „Finansowanie lub
współfinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych na
terenie Gminy Barczewo”. Na podstawie
Uchwały Rady Miejskiej nr L(313)06 z dnia 4
maja 2006 roku.
§ 1 Zadanie obejmuje:
1.Pomoc finansową w przeprowadzaniu
prac konserwatorskich w obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków.
2.Rozwijanie świadomości społeczeństwa
nad utrzymaniem zabytków dziedzictwa w
naszej Gminie.
3.Rozwijanie działań dających szansę na
ratowanie budowli posiadających wartość
historyczną.
§2
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć,
których realizacja rozpoczyna się w terminie
od 01.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
2. W 2008 roku na realizację zadania
planuje się przeznaczyć środki
w wysokości 5 000 zł.
3.Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest złożenie wniosku Burmistrzowi Barczewa
w terminie do 30 dni od ukazania się
ogłoszenia.
4.Szczegółowe zasady przyznawania
dotacji zawarte są w Uchwale Nr L(313)06
Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 4 maja
2006 roku.
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§3
OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI DO
DNIA 28.02.2008 roku
§4
WYBÓR OFERT ZOSTANIE DOKONANY
W OPARCIU O:
1.Merytoryczną wartość przedsięwzięcia,
2.Wymierne korzyści dla społeczności,
3.Koszt przedsięwzięcia,
4.Dotychczasowe dokonania,
5.Udział wkładu własnego organizacji (10 %)
i udział z innych źródeł finansowania,
6. Efekty zadania (adekwatność założeń do
oczekiwanych efektów).
§5
TERMIN SKŁADANIA OFERT I TRYB
WYBORU OFERT
1.
Ofertę konkursową na realizację
wyżej wymienionego zadania należy złożyć na
druku ofertowym pod rygorem nieważności w
nieprzekraczalnym terminie do 22 lutego 2008
r. Do godziny 14.00 z adnotacją „Konkurs na
dotację 2008 – Finansowanie lub
dofinansowanie prac konserwatorskich
obiektów zabytkowych na terenie Gminy
Barczewo” w Biurze Obsługi Interesanta
Urzędu Miejskiego w Barczewie lub przesłać
pocztą na adres:
Urząd Miejski w Barczewie, 11-010
Barczewo , Plac Ratuszowy 1.
2.Wnioski złożone po terminie będą
zwrócone nadawcom bez rozpatrzenia,
decyduje data stempla pocztowego lub
datownik Urzędu Miejskiego w Barczewie.
3.Brak wymaganych informacji w ofercie,
wniosku, karcie informacji lub załącznikach

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

Informacja
Informuję, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie, w dniach:
od 14.01.2008 r. do 4.02.2008 r.,
od 28.01.2008 r. do 18.02.2008 r.
od 25.02.2008 r. do 17.03.2008 r.,
podane zostały do publicznej
wiadomości wykazy nieruchomości,
przeznaczonych do
sprzedaży i
dzierżawy.
Wykazy dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie pod adresem:
www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Informacje
OGŁOSZENIE BURMISTRZA BARCZEWA
z dnia 17 stycznia 2008 roku

w sprawie: Konkursu ofert na dotacje z budżetu Gminy Barczewo na realizację zadań z zakresu :
1.„Organizacja Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F.
Nowowiejskiego”,
2. „Organizacja wystawy prezentującej
dorobek twórców ludowych i rzemiosła
artystycznego z terenu Gminy Barczewo”,
3. „Wsparcie realizacji działań na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich w zakresie
kultury oraz tradycji i zwyczajów
ludowych”,
4. „Propagowanie kolarstwa wśród
dzieci i młodzieży wraz z organizacją
wyścigów”,
5. „Rozwój sportowy dzieci i młodzieży
szkolnej na terenie miasta i terenach
wiejskich oraz organizacja imprez
sportowo - rekreacyjnych promujących
Gminę”,
6. „Upowszechnianie sportu i zdrowego
stylu życia w rodzinie oraz różnych
grupach zawodowych i społecznych wraz z
organizacją imprez sportowych”.

rozpoczyna się w terminie 01.03.2008 r do
31.12.2008 r.
2.W 2008 r na realizację wszystkich
zadań planuje się przeznaczyć środki w
wysokości 110 000 zł.
3.Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest złożenie w terminie 30 dni od ukazania
się ogłoszenia, oferty zgodnej ze wzorem
określonym w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U. Z 2005 r.
Nr 264 poz. 2207), stanowiący załącznik nr
1 do niniejszego konkursu ofert.
4.
Szczegółowe zasady
przyznawania dotacji zawarte są w Ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi
zmianami).
§2
Oferta kierowana jest do podmiotów nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, a w szczególności do
klubów i organizacji sportowych oraz
fundacji i stowarzyszeń działających w
sferze kultury fizycznej.

§3
Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia
28.02.2008 roku.
§4
Wybór ofert zostanie dokonany w
oparciu o:
1.Merytoryczną wartość
przedsięwzięcia,
2.Wymierne korzyści dla społeczności,
3.Koszt przedsięwzięcia,
4.Dotychczasowe dokonania,
5.Udział wkładu własnego organizacji
(10%) i udział z innych źródeł
finansowania,
6.Efekty zadania (liczba odbiorców,
adekwatność założeń do oczekiwanych
efektów).
§5
Termin składania ofert i tryb wyboru
ofert:
1. Ofertę konkursową na realizację wyżej
wymienionych zadań należy złożyć na
druku ofertowym pod rygorem
Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia
nieważności w nieprzekraczalnym
2003 roku o działalności pożytku
terminie do 22 lutego 2008 roku do godziny
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z
14.00 z adnotacją „Konkurs na dotację
2003 r. nr. 96, poz. 873 z późniejszymi
2008 - (temat zadania z którego staramy się
zmianami).
o dotację)” w Biurze Obsługi Interesanta
§1
Urzędu Miejskiego w Barczewie lub
Termin i warunki realizacji zadania:
przesłać pocztą na adres:
1.Konkurs obejmuje oferty
Urząd Miejski w Barczewie, Plac
przedsięwzięć, których realizacja
Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.
2.Wnioski złożone po terminie
będą zwrócone nadawcom bez
rozpatrzenia, decyduje data
stempla pocztowego lub
8 modułów
(cała strona kolorowa):
300zł
datownik Urzędu Miejskiego w
4 moduły
(pół strony kolorowej):
150zł
Barczewie.
3.Brak wymaganych
1 moduł
(1/8 strony kolorowej):
40zł
informacji w ofercie, wniosku,
karcie informacji lub
8 modułów (cała strona czarno-biała):
200 zł
załącznikach spowoduje ich
4 moduły
(pół strony czarno-białej):
100 zł
odesłanie nadawcy.
4.
Składający oferty mogą
1 moduł
(1/8 strony czarno-białej)
25 zł
być proszeni o dodatkowe
ogłoszenia drobne dla osób prywatnych za słowo 1 zł
informacje i wyjaśnienia.
5.Oceny sprawdzonych pod
dopłaty: artykuł reklamowy:
+ 100 zł
względem formalnym ofert wraz
z wnioskami o dofinansowanie
strony redakcyjne (max. 1/2 strony)
+ 75 zł
dokonuje
Komisja Oceniająca.
strona 1 (max. 2 moduły)
+ 100 zł
6.Burmistrz Barczewa
rabaty: zawarcie umowy na kwartał:
20%
zatwierdza wybór ofert
dokonany przez Komisję
zawarcie umowy na pół roku:
40%
Oceniającą lub w przypadku
W szczególnych przypadkach redaktor naczelny ma prawo zastosować większe
braku akceptacji nakazuje
rabaty od cen reklam.
powtórzenie procedury.

Cennik reklam „Wiadomości Barczewskich”

Do cen należy doliczyć podatek VAT 22%

Opracowana na podstawie kosztów wydawania gazety
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chrzciny, komunie

ść
o
now
Już dziś zamów salę z profesjonalną obsługą na swoją imprezę

