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Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Informacje
Nastrojowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia,
pełnych miłości i spokoju
oraz spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji
i wielu sukcesów w Nowym Roku

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku
szczęścia, zdrowia, wzajemnej życzliwości
oraz wytrwałości
wraz z podziękowaniami za dotychczasową
współpracę

życzy Mariola Łukowska
– Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
wraz z pracownikami
W imieniu pracowników
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie
i własnym
życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt
Bożego Narodzenia
oraz by każdy dzień Nowego Roku
był stroną powieści mającej dobre zakończenie.
Anna Rok – Kierownik MBP w Barczewie
wraz z pracownikami

życzy Redakcja „Wiadomości Barczewskich”

Radosnych, zdrowych i spokojnych świąt
Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i pomyślności w Nowym Roku
w imieniu radnych Rady Miejskiej w Barczewie
życzy Bogusław Matłoka – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barczewie

Barczewo w obiektywie
Na łamach „Wiadomości
Barczewskich”, w rubryce „Barczewo w
obiektywie”, wielokrotnie pisaliśmy o
zaniedbanych kamieniczkach, niszczejących
domach, walących się ruderach, stawach czy
miejskich skwerach. Mniej natomiast
pisaliśmy o drogach na terenie miasta i
nieszczęsnych chodnikach, które najbardziej
doskwierają mieszkańcom przemieszczającym
się z jednego końca miasta na drugi.
Dziś prezentujemy Czytelnikom dwie
fotografie, przedstawiające to samo miejsce, to
znaczy odcinek drogi, który znajduje się na
Osiedlu Słonecznym. Drogi, dawniej
najbardziej zaniedbanej ze wszystkich na
terenie miasta. Dziś, wystarczy przyjrzeć się
fotografiom, aby przekonać się, że dzięki
nowej nawierzchni – co prawda jeszcze do jej
całkowitego zakończenia brakuje kilkanaście
metrów – jest już lepiej i bezpieczniej niż
dawniej.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Telewizja Internet Telefon
www.macrosat.pl
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
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11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
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CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU
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Wydarzenia

80-lecie szkolnictwa polskiego na Warmii. „Kto nie szanuje historii, ten nie szanuje siebie”
Jubileuszowe obchody 80-lecia szkolnictwa polskiego na Warmii w gminie Barczewo
odbyły się 27 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Organizatorem uroczystości był burmistrz Barczewa.
W tym roku obchodzony jest jubileusz
80-lecia szkolnictwa polskiego na Warmii. Po
przegranym plebiscycie w 1920 roku Prusy
Wschodnie pozostały w państwie niemieckim.
Polacy stali się mniejszością narodową, która
musiała walczyć o swoje prawa. Przełomowym
momentem w dążeniu do tworzenia szkół
polskich było uchwalenie przez rząd pruski 31
grudnia 1928 roku „Ordynacji dotyczącej
uregulowania szkolnictwa dla mniejszości
polskiej”. Szkoły polskie mogły powstawać, ale
nie były finansowane z budżetu centralnego.
Wysiłkiem całej społeczności polskiej, a
szczególnie Związku Polaków w Niemczech na
Warmii w ciągu kilku lat powołano piętnaście
Polsko- Katolickich Szkół Prywatnych.
Pomysłodawcą obchodów był
Edward Cyfus – znany warmiński działacz
regionalny. Z jego inicjatywy w organizację
zaangażowało się Starostwo Powiatowe w
Olsztynie, a patronat honorowy objął Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W
organizację uroczystości również włączyło się
siedem gmin, na terenie których istniały polskie
szkoły, w tym gmina Barczewo (Na Warmii, w
granicach obecnej gminy Barczewo, w latach
1930 – 1939 istniały dwie szkoły polskie: w
Lesznie i Skajbotach.). Obchody rozpoczęły się
już w kwietniu w gminie Purda. Następnie
uroczystości jubileuszowe odbyły się w
Stanclewie, Nowej Kaletce, Sząbruku,
Brąswałdzie, Gietrzwałdzie i Stawigudzie.
W naszej gminie uroczystość upamiętniającą tę
rocznicę swoją obecnością zaszczycił m.in. pan
Jan Maścianica wicewojewoda WarmińskoMazurski, pan Krzysztof Nowacki
przedstawiciel Kuratorium Oświaty, pani
Krystyna Szter radna Powiatu Olsztyńskiego
oraz gospodarze gminy Barczewo – pan Lech
Jan Nitkowski burmistrz oraz pan Marek Szter
zastępca burmistrza. Gościem honorowym tego
wieczoru był pan dr Jan Chłosta – historyk,
publicysta i znawca regionu, który wygłosił
krótką prelekcję na temat powstawania i
funkcjonowania szkół polskich na południowej
Warmii, ze szczególnym uwzględnieniem szkół
w Lesznie i Skajbotach.
Po części oficjalnej goście mieli przyjemność
obejrzeć scenki prezentujące sylwetki polskich
działaczy oświatowych w Prusach Wschodnich i
ukazujące klimat panujący w ówczesnych
szkołach niemieckich, a także posłuchać gadek
warmińskich i pieśni patriotycznych. A to
wszystko w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie i Gimnazjum nr
1 w Barczewie. Nauczyciele tych szkół zaś
przygotowali prezentacje multimedialne
przedstawiające m.in. rys historyczny szkół
polskich w Skajbotach i Lesznie poparty
bogatym materiałem ikonograficznym.
Zwieńczeniem całości było zaprezentowanie
wywiadu przeprowadzonego z panią Marią
Kensbock – 92-letnią dziś już wychowawczynią
polskich przedszkoli na Warmii, m.in. w
Skajbotach oraz działaczką harcerską.
Uroczystość uświetnił występ barczewskiego

chóru „Moderato” pod dyrekcją Danuty
Nowakowskiej. Tego wieczoru zaproszeni
goście mieli ponadto okazję obejrzeć wiele
ciekawych eksponatów, np. oryginalną flagę

polską ze znakiem rodła ze szkoły polskiej w
Skajbotach, fotografie przedstawiające
uczniów i nauczycieli ze szkół w Skajbotach i
Lesznie, stare meble i przybory szkolne z
tamtego okresu. Dopełnieniem całości był
nastrój, który nadawały rozmieszczone w
różnych miejscach wystawki i ścienne gazetki
tematyczne. W podziękowaniu za przybycie
wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali
zaproszeni na warmiński poczęstunek.

Dla zebranych uroczystość ta była niewątpliwie
wspaniałą lekcją historii. Historii, którą naszym
obowiązkiem jest znać, szanować i
pielęgnować. Bo jak powiedział w swoim
przemówieniu burmistrz Lech Jan Nitkowski
„Kto nie szanuje historii, ten nie szanuje siebie”.
Bezpośrednim organizatorem tej jubileuszowej
imprezy w naszym mieście były Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie i Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie. W pracach nad
przygotowaniem wieczornicy aktywny udział
wzięli nauczyciele obu szkół, tj.: Elżbieta
Bilkiewicz (koordynator i autorka scenariusza),
Małgorzata Bronowska-Waliszewska, Anita
Januszewska, Małgorzata Jasiukiewicz, Julita
Kacprowicz, Małgorzata Korczak, Liliana
Połowianiuk i Izabela Tereszko. Nad całością
czuwali pani Jolanta Pastuszenko – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz pan
Zbigniew Podlaski – dyrektor Gimnazjum nr 1
w Barczewie.
Zakończenie obchodów upamiętniających 80.
rocznicę powstania szkół polskich na Warmii
odbędzie się 16 grudnia 2009 r. w Olsztynie.
Zwieńczeniem jubileuszu będzie wydanie
książki pt. „Śladami szkół polskich na Warmii
1929 – 2009” i jej uroczysta promocja w grudniu
tego roku.
Anita Januszewska

W Szkole Podstawowej w Barczewie
Spotkanie mikołajkowe
Dnia 4 XII 2009 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
odbyło się spotkanie mikołajkowe klas I-III. Gośćmi spotkania były dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie. Uczniowie klasy II b i II d przygotowali krótki program artystyczny z
piosenkami i wierszykami o Mikołaju. Nie zabrakło głównego bohatera spotkania, dostojnego św.
Mikołaja, który wraz z dziećmi świętował swój dzień.
W tym dniu cała szkoła przybrała mikołajkowy nastrój. Dyrektor, uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy szkoły przywitali przyszłych pierwszaków bardzo uroczyście, tak jak na ten dzień
przystało wszyscy byli ubrani w czerwone stroje i mikołajkowe czapeczki. W trakcie zabawy
Mikołaj wraz ze swymi pomocnikami wręczył przedszkolakom symboliczne upominki. Po zabawie
dzieci zwiedzały szkołę. Obejrzały sale lekcyjne, gabinet pani dyrektor, która bardzo serdecznie i
ciepło przyjęła swoich przyszłych uczniów.
Mikołajki to bardzo miła i sympatyczna tradycja wprowadzająca wszystkich w
bożonarodzeniowy nastrój, wyczekiwany i bliski każdemu sercu.
Inicjatorem tego miłego wydarzenia była dyrektor szkoły Jolanta Pastuszenko. Imprezę
przygotowały i poprowadziły Jolanta Niedźwiecka i Jadwiga Zglińska.
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Informacje
Barczewski policjant najlepszym w Powiecie Olsztyńskim
Praca policjanta to pomaganie ludziom

Plebiscyt na najlepszego
dzielnicowego, ogłoszony przez komendanta
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie,
został rozstrzygnięty. Najlepszym w Olsztynie
był młodszy aspirant Andrzej Szeługowski,
natomiast wśród dzielnicowych z Powiatu
Olsztyńskiego wygrał młodszy aspirant Robert
Radziszewski z komisariatu w Barczewie. Ideą
konkursu było przybliżenie pracy

dzielnicowego,
będącego tak
n a p r a w d ę
policjantem
pierwszego
kontaktu.
Jak powiedział
„Wiadomościom
Barczewskim” mł.
aspirant Robert
Radziszewski –
z w y c i ę z c a
plebiscytu – być
policjantem było
jego marzeniem.
Aby nim zostać
odbył roczną
Służbę Zastępczą
w Oddziałach
Prewencji Policji
w Piasecznie,
zakończoną
egzaminami.
Potem kolejne egzaminy sprawnościowe i
pozostałe kwalifikujące do służby w policji,
gdzie po ich zdaniu odbył kolejny, tym razem
trzy i pół miesięczny kurs podstawowy w
Gdańsku. Pierwszą pracę jako policjant
rozpoczął w Olsztynie, w Wydziale PatrolowoInterwencyjnym, skąd w roku 2006 przeszedł
do pracy w Komisariacie Policji w Barczewie.

Jest dzielnicowym, a jego teren to miejscowości
położone bliżej Olsztyna m.in. Łęgajny,
Wójtowo.
Jak sam mówił o sobie dopiero po ukończeniu
szkoły w Piasecznie przekonał się, że wybrany
przez niego zawód jest tym, jaki chciałby w
życiu najbardziej wykonywać, czyli służyć
społeczeństwu w sposób bardziej ludzki, być
przystępnym policjantem, zwanym potocznie
pierwszego kontaktu, posiadać zaufanie
mieszkańców, z którymi w służbie przychodzi
mu pracować. – Praca policjanta to nie
wyłączność na uganianie się za przestępcami
czy tropieniem afer. To także pomaganie
ludziom, rozwiązywanie ich problemów,
konfliktów sąsiedzkich, które są bardzo trudne,
czy wykrywanie sprawców wykroczeń. Być
dobrym, znaczy dobrze wykonywać swoje
obowiązki, a tego oczekuje społeczność na
terenie, na którym przyszło pełnić mi służbę –
powiedział zwycięzca konkursu. Robert
Radziszewski jest mieszkańcem Patryk, gmina
Purda. Uprawia sport, a szczególnie czynnie gra
w piłkę nożną. W czasie rozmowy powiedział,
że najbardziej ceni sobie to, że ma satysfakcję z
pomagania innym, a na pytanie – czego można
sobie życzyć będąc policjantem?, pan
Radziszewski odpowiedział – aby spokojnie
każdego dnia po służbie wrócić do domu.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

Kronika Policyjna
z terenu działania Komisariatu Policji w Barczewie
za okres 10 XI 2009 – 9 XII 2009
BARCZEWO
- 1. W nocy z dnia 14 na 15 listopada 2009 r. w Barczewku sprawca dokonał włamania do sklepu spożywczoprzemysłowego poprzez zerwanie rolety i wybicie szyby w oknie, a następnie dokonał kradzieży 15 paczek papierosów
różnych marek o wart. 120 zł na szkodę Janiny A. Sprawca został zatrzymany przez patrol policji tuż po dokonaniu czynu.
Okazał się nim Marek S., mieszkaniec gm. Barczewo. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
- 2. W dniu 4 grudnia 2009 r. w Barczewie został zatrzymany Krzysztof K. mieszkaniec Przemyśla, który w mieszkaniu przy ul.
Warmińskiej, pod pozorem poszukiwania znajomych, usiłował dokonać kradzieży portfela z zawartością pieniędzy i dokumentów. Grozi mu kara do
5 lat pozbawienia wolności.
- 3. W dniu 9 grudnia 2009 r. w Barczewie został zatrzymany przez policjantów KP Barczewo Łukasz S., który w samochodzie oraz mieszkaniu
posiadał środki odurzające w postaci marihuany i inne.

Wykonał R. Ilczuk
asp. szt. mgr Tomasz Filipowicz
Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji w Barczewie

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia
życzenia spędzenia ich w zdrowiu, spokoju
oraz miłej domowej atmosferze,
a także wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2010 Roku
życzą
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie
wraz z funkcjonariuszami oraz pracownikami cywilnymi
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Pan Zenon Markowicz - biegacz z Barczewa
O zamiłowaniu do sportu i początkach
kariery w biegach ulicznych, maratonach, a
także o wyczynach pana Zenona Markowicza
obszernie pisaliśmy w 2008 roku, w
listopadowym numerze „Wiadomości
Barczewskich”. W bieżącym roku minęło
trzynaście lat jego uczestniczenia w
czynnym sporcie masowym. Dodajmy, że
każda organizowana impreza odbywa się
w innym miejscu. Pan Zenon bierze w niej
udział nie dla samej satysfakcji, a dla
własnego zdrowia, pokonując łącznie
każdego roku ok. 2400 km.
W rozmowie pan Zenon powiedział o
sobie – nie przeszkadza mi, że mam
pięćdziesiąt dziewięć lat. Jestem
dziadkiem i wciąż biegam. – Co więcej, o
zakończeniu kariery jeszcze nie myśli.
Z chwilą, kiedy skończył się sezon w
biegach, czas na jego podsumowanie. Na
przestrzeni 2009 roku pan Zenon
Markowicz brał udział w dziesięciu
startach. Wymieńmy w kolejności: 20
maja udział w XIV Biegu Ogólnopolskim
w Kowalewie Pomorskim; 23 maja w IV
Ogólnopolskim Biegu Ulicznym w
Pasłęku; 14 czerwca w tzw. Półmaratonie
Mlecznym – Korycin – Janów – Korycin,
Kretowiny; 11 lipca w XII Biegu o
Kryształową Perłę Jeziora Narie (na
dystansie 33 km); 15 sierpnia w XV
Energa Maraton Solidarności w Gdańsku
(na dystansie 42 km); 30 sierpnia w II
Półmaratonie Ełckim (na dystansie 21
km); 5 września w XII Biegu Jakubowym
w Olsztynie (na dystansie 15 km); 27 września w
XXXI Maratonie Warszawskim (na dystansie 42
km); 25 października w XXIX Biegu
Wa r c i a r s k i m w K o l e ( n a d y s t a n s i e
10 km); 11 listopada w XIII Biegu
Niepodległościowym w Łubiance (na dystansie
11 km), którym zakończył tegoroczny sezon.
Były to biegi krótsze, dłuższe, półmaratony i

Iga Magierska

maratony. I nie trzeba nikomu wyjaśniać, ile
wysiłku trzeba włożyć w przygotowanie się do
każdej imprezy, zakupić strój sportowy, na

dopinguje rodzina, to także pamiątkowe zdjęcia,
jak ostatnio z gen. Romanem Polko czy
bokserem Dariuszem Michalczewskim i miłe
spotkania. To także poznawanie nowych
miejsc, nowych zakątków kraju.
Małżonka, pani Danuta, w
rozmowie dodała, że podziwiała i
podziwia zapał męża, jego hart i upór, a
trwa to już trzynaście lat. Nie liczy
zdartych butów. Co więcej, wraz z córką
towarzyszą biegaczowi podczas imprez,
w których on uczestniczy. Zawsze są
blisko niego. Natomiast córka państwa
Markowiczów, pani Ewa podjęła się
dokumentowania dokonań taty. Do tej
pory uzbierało się sporo dyplomów,
albumów ze zdjęciami. Do kolekcji
zasobnego zbioru medali przybyły
kolejne. Każdy następny krok, start,
kilometr. Fotografuje i opisuje każdy start
oraz, wraz z mamą, czynnie kibicuje.
Natomiast samo uczestnictwo pana
Markowicza w sportowych imprezach
było i jest dla budżetu domowego
kosztowne. Jest nikłe światełko w tunelu,
że może znajdzie się sponsor. Pan Zenon
nie był zrzeszony w żadnym klubie.
Dopiero od połowy sezonu 2009, za
sprawą prezesa, ma zaszczyt
reprezentować Gminny Klub Sportowy
„Pisa” Barczewo i promować swoje
miasto. Wypada dodać, że dyrektor
„Carrefour” w Olsztynie był sponsorem
XXXI Maratonu w Warszawie. A to
wszystko mało.
Podkreślmy, że pan Zenon nie tylko biega
dla swojej przyjemności, aby zachować dobrą
kondycję. To także praca zawodowa, rodzina i
wypoczynek. Kiedy biega, swoją aktywną
postawą pragnie dać przykład, że wiek w tym
sporcie nie jest przeszkodą. Czy w jego ślady
pójdą inni?
Wojciech Zenderowski

własny koszt dotrzeć na czas i wrócić
usatysfakcjonowanym, zadowolonym do
Barczewa.
W rozmowie pan Zenon nadmienił, że biega
dla siebie, a udział w biegach to także spotkania
z ciekawymi ludźmi, którzy bez względu na
swój status na równi z innymi uczestniczą w tej
dyscyplinie. Jest to sport dla wszystkich,

Mała medalistka

Na łamach „Wiadomości Barczewskich”
wielokrotnie prezentowaliśmy sylwetki naszych
zawodników osiągających sukcesy na różnych
szczeblach i w różnych dyscyplinach
sportowych. Pora napisać o zawodnikach,
którzy, mimo młodego wieku, mogą poszczycić
się medalowym dorobkiem i są z tego dumni.
Jednym z nich jest Iga Magierska mieszkanka
naszego miasta. Jak sama powiedziała, urodziła
się 15 grudnia 2003 roku. Obecnie chodzi do
„zerówki” w Przedszkolu Miejskim w
Barczewie, a jej wychowawczynią jest pani
Karin Więsyk-Gaweł. W przedszkolu uczęszcza
na zajęcia z tańca towarzyskiego, prowadzone
przez instruktorów ze szkoły tańca Barbary i
Wojciecha Przemienieckich z Olsztyna.
Pierwszy medal otrzymała za zwycięstwo w
turnieju tańca towarzyskiego, organizowanym
na koniec roku we wszystkich przedszkolach.

Iga uczęszcza także w zajęcia
pozaprzedszkolne, odbywające się w Centrum
Sprawności Fizycznej przy ul. Gietkowskiej w
Olsztynie. Prowadzi je pani Beata Lewelska.
Odbywają się tam zajęcia aktywności fizycznej
na bazie gimnastyki sportowej. W ostatnim
turnieju, organizowanym na koniec roku
szkolnego, Iga stanęła na podium. Był to jej
drugi medal. Życzymy dalszych sukcesów.

Tekst i foto. W. Zenderowski
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Informacje
Barczewskie Kalendarium

Mała perełka ziemi barczewskiej
645-lecie Kaplityn (niem. Kaplitainen)

Grudzień

Wieś leżąca na południowo-zachodnim
krańcu gminy, oddalona o 5 km od Barczewa
otoczona sosnowymi lasami, z ciekawą
przeszłością i do końca niespisaną historią.
Wieś leżąca w zlewisku rzek nad Kanałem
Elżbiety, położona przy trasie Olsztyn –
Augustów ma wyjątkowo malownicze
otoczenie. Według źródeł historycznych,
pierwsza wzmianka dotycząca wsi pochodzi z
roku 1364 kiedy to, według zakonnych
kronikarzy, została ona lokowana nad strugą
zwaną dawniej Sortex (dzisiejsza rzeczka
Kiermas). Za czasów pogańskich Prusów, w
tym miejscu znajdowało się pole zwane
„Campus Kautyn” i nie było jeszcze osady.

jeden sołtys i jedna karczma. Roczny czynsz
wynosił 28 funtów owsa i 30 kur. Czynsz we
florenach wynosił 148. Później 6 włók wolnych
otrzymał Landshaupt, montelarz biskupi. W
1702 roku wymieniano jako wieś osadników. Po
rozbiorze Polski (1772 r.) rząd pruski zabrał
wieś i wydał na własność prywatną. W roku
1807 mieszkańcy wsi Kaplityny zmuszeni byli
do odpłacenia długów wojskowych. W tym
okresie las kaplityński w większej części został
wycięty, zamieniony na łąki i dano go w zastaw
miastu Wartembork. Większość mieszkańców
stanowili katolicy i mówiący po polsku.
Z dawnych historycznych źródeł wiemy, że
począwszy od XV wieku była to wieś typowo

18 marca 1364 roku biskup warmiński Jan II
Stryprock wystawił przywilej na 4 włóki na
prawie pruskim dwóm pruskim braciom Gedete
i Erwike. Od tej pory wieś stanowiła własność
biskupów warmińskich. Do braci Gedete i
Erwike należało sprowadzenie osadników. Za to
mieli służyć konno w wojnie oraz pomagać
stawiać i naprawiać grody. Ponadto otrzymali
prawo łowienia ryb w Jezierzo Wummeling
(Umląg) na własne potrzeby i małymi
narzędziami. W przywileju zawarto także, że
byli oni przez 14 lat zwolnieni z dalszych
wypraw. A z chwilą kiedy kraj był w potrzebie,
mieli stanąć pod broń i czynić rozkazy.
Nazwa wsi pochodzi od nazwiska Prusa
- Kaipletyn. W dokumentach wymieniano także
nazwę wsi – Caipletyn i Caipletein. W 1364
roku podobny przywilej otrzymali na kolejne 4
włóki Prusacy Willun i Piotr Quemüsye. 22
maja 1409 roku biskup warmiński Henryk IV
Vogelsang odnowił przywilej na 4 włoki
Mikołajowi Wissike, a 6 kwietnia 1483 roku
biskup warmiński Mikołaj Tungen nadał
osadnikom prawo chełmińskie w miejscu
dotychczasowego pruskiego. Wówczas było 26
włók. Pierwsze wzmianki o karczmie we wsi
pochodzą z roku 1600. W roku 1656 wieś liczyła
28 włók, gospodarzyło w niej 5 gburów, był

polska. Mieszkańcy, w większości katolicy,
posługiwali się językiem polskim i warmińską
gwarą. Na podstawie spisu ludności z 3 grudnia
1861 r., opracowanego przez Grunnenberga
(1864 r.), we wsi nie było podówczas ani
jednego Niemca czy mieszkańca mówiącego
tym językiem. W 1886 roku w Kaplitynach
powstała mała biblioteczka, która podlegała pod
Towarzystwo Czytelni Ludowych, a w 1910
roku Towarzystwo Polskie. W roku 1910 wieś
liczyła 194 Polaków, którzy czuli się
swobodnie.
Podczas działań w pierwszej wojnie
światowej, pomimo polskiego charakteru, wieś
nie ucierpiała, jednak okres międzywojenny nie
należał do łatwych. Mieszkańcy nie poddawali
się germanizacji. Wszyscy posługiwali się
językiem polskim. W tym czasie zrodził się
także zamiar zorganizowania we wsi polskiej
szkoły. 18 marca 1920 roku podpisali się pod
memoriałem skierowanym do Komisji
Międzysojuszniczej w sprawie otwarcia
polskich szkół na Warmii, nie wymieniając
swojej wsi. Jednak w plebiscycie mieszkańcy
Kaplityn oddali 120 głosów za Niemcami, a
tylko 20 za Polską. Takiego obrotu sprawy nikt
nie przewidział. Po przegranym plebiscycie
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1 XII 1872 – uruchomiono nowe połączenie kolejowe
Olsztyn – Czerwonka przez Barczewo.
1 XII 1910 – w Biedowie mieszkało 64 Polaków,
natomiast w Marunach – 1.
1 XII 1947 – w więzieniu w Barczewie przebywało
1726 więźniów.
3 XII 1861 – na podstawie spisu ludności w Wójtowie
wynikało, że nie było tam ani jednego Niemca.
3 XII 2001 – do Bogumiliszek na Litwie wyruszył
transport darów, zorganizowany przez Zespół
Charytatywny z funduszy akcji Caritas.
5 XII 1901 – z dworca kolejowego w Barczewie
wyprawiono pociągiem do Hamburga 8-letnią
dziewczynkę (na szyi miała zawieszoną tabliczkę z
napisem stacji docelowej).
6 XII 1378 – wydano dokument lokacyjny wsi
Kronowo.
7 XII 1849 – w Prusach powołano Królewską Kolej
Wschodnią.
7 XII 1998 – odbyło się pierwsze posiedzenie
Komitetu założycielskiego Stowarzyszenia
Społeczno Kulturalnego „Ziemia Barczewska”.
10 XII 1999 –przy Radzie Miejskiej w Barczewie
powołano Komisję do oceny przekształcenia sektora
komunalnego.
11 XII 2008 – otwarto Areszt Śledczy przy Zakładzie
Karnym w Barczewie.
15 XII 1979 – stan osadzonych w Zakładzie Karnym
w Barczewie wynosił 1516 osób.
15 XII 1999 – ukazał się w sprzedaży II tom albumu
„Kościoły i kaplice Archidiecezji Warmińskiej”.
15 XII 2004 – w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie, pod patronatem Stowarzyszenia
„Każdemu Dać Szansę”, zorganizowano wystawę
fotograficzną pt. „W Służbie Społeczności
Barczewskiej”.
19 XII 1982 – Rada Państwa uchwaliła zawieszenie
stanu wojennego z dniem 31 grudnia 1982 roku.
20 XII 1999 – o warunkowe przedterminowe
zwolnienie z reszty kary odbywanej w barczewskim
więzieniu ubiegały się 23 osoby.
20 XII 1925 – Koło Młodzieży w Skajbotach liczyło
18 członków.
21 XII 1928 – ukazała się ordynacja pruska
dotycząca uregulowania szkolnictwa dla mniejszości
polskiej, po której zaczęły powstawać prywatne
polskie szkoły na Warmii.
21 XII 1929 – we wsi Krzyżowniki urodził się Jan
Boehm, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel,
krytyk i historyk muzyki autor biografii o Feliksie
Nowowiejskim.
21 XII 1952 – w Barczewie ukazało się w sprzedaży
„Słowo na Warmię i Mazury”, tygodniowy dodatek
„Słowa Powszechnego”.
22 XII 1929 – Erich Koch powołał w Prusach
Wschodnich, Narodowo-Socjalistyczny Związek
Chłopów i Osadników.
25-26 XII 1899 – „Gazeta Olsztyńska” donosiła, że
„w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia był
siarczysty mróz, który zelżał nad wieczorem.
Następnego dnia spadł duży śnieg.”
28 XII 1994 – do Paryża, na Czwartą Pielgrzymkę
Europejskich Spotkań Młodych udała się młodzież z
dekanatu barczewskiego.
29 XII 1921 – Agencja Konsularna w Olsztynie
informowała, że podczas zakładania polskiej szkoły w
Kronowie było 19 uczniów.
30 XII 1961 – według statystyk z roku 1961 ludność
Barczewa liczyła 4600 mieszkańców.
31 XII 1900 – jak informowała lokalna gazeta,
„w Wartemborku przed sylwestrem, w niedzielę
chwycił większy mróz, który trzymał przez kilka dni.”
31 XII 1999 – obręb „Nowe Miasto” w Barczewie
liczył 2749 uprawnionych do głosowania.
Grudzień 1959 – w księgach parafii św. Anny i św.
Szczepana w Barczewie, w 1959 roku odnotowano 77
zgonów.
Grudzień 1969 – w parafii św. Anny i św. Szczepana
w Barczewie, do sakramentu chrztu przystąpiło 167
osób.
W. Zenderowski

Historia

Kto pamięta tamte lata?

W majowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” publikowaliśmy fotografię
wykonaną w roku 1948 w Barczewie przed
kościołem św. Anny. Przedstawiała uczestników
I Komunii Świętej i proboszcza księdza
Maksymiliana Tarnowskiego. Pod koniec
listopada do redakcji przyszła pani Józefa
Fanselau z domu Paczuska, która również
pozowała do pamiątkowego zdjęcia. Na dowód
pokazała zachowaną do dziś pamiątkę
komunijną, podpisaną przez ks. Maksymiliana
Tarnowskiego w lipcu 1948 roku. Pani Józefa
rozpoznała Teresę Niedźwiecką, Marię
Powichrowską i Bożenę Piasecką. Natomiast
pani Wera Dąbrowska rozpoznała swego męża
Bogusława Dąbrowskiego. Ponadto uwiecznieni
zostali: Werner Gross, Urszula Borowik, Horst
Gross, Helmut Zimnik, Gerarda Golc oraz
Sałatówna. Ze starszych osób to: Róża Foremna,
Ciąg dalszy ze str.6

biblioteka mieszcząca się w domu Sznarbachów
ponownie rozpoczęła wypożyczać książki. W jej
zasobach było 50 woluminów. Od roku 1920
kierował nią Franciszek Schnarbach, a w latach
1934-1939 Maria Orłowska. Biblioteka
funkcjonowała jako oddział Centralnej
Biblioteki Polskiej w Niemczech. W 1939 roku
liczyła 102 tomy, a liczba czytelników
kształtowała się w zależności od presji
hitlerowców.
Po przegranym plebiscycie, do wybuchu
drugiej wojny, w Kaplitynach działało Koło
Związku Polaków w Niemczech (1922-1939),
do którego należały 4 osoby: Paul Anielski, Jan
Brosch, Elżbieta Schnarbach i Franciszek
Schnarbach. Działało także Towarzystwo
Młodzieży. Mężem Zaufania IV Dzielnicy
Związku Polaków w Niemczech był Jan Brosz.
Po rozpoczęciu drugiej wojny światowej
wszystko się zmieniło. Nastał okres
prześladowań i represji ze strony nazistów.
Pomimo groźby aresztowania przez gestapo we
wsi było wielu, którzy obstawali za Warmią w
granicach Rzeczypospolitej. Do

Hildegrada Hanowska, Erika Chlewińska i
Krystyna Moszal.
W październikowym numerze
„Wiadomości Barczewskich” z 2008 roku,
zamieściliśmy fotografię z roku 1950,
przedstawiającą pamiątkowe zdjęcie z wesela
w Ramsowie. Na fotografii uwieczniono
dwóch akordeonistów i perkusistę. Od tamtej
pory minął rok i zdawałoby się, że
poszukiwania, z uwagi na długi upływ czasu,
należy zamknąć. I zapewne tak by się stało,
gdyby nie pan Rafael Poschmann mieszkający
obecnie w Niemczech, który w e-mailu napisał,
że jest nadzieja w uzupełnieniu brakujących
nazwisk z fotografii. Pan Poschmann podał, że
na weselu w Ramsowie grał tylko jeden
akordeonista z zespołu „Wipsowo 4”,
i nazywał się Wojciech Sadowski. Grał on
także na organach kościelnych w Ramsowie.
najaktywniejszych bojowników o polskość
należała rodzina Sznarbachów. W ich
mieszkaniu odbywały się zebrania. Z tego
powodu Sznarbachowie nękani byli przez
niemiecką policję częstymi grzywnami za
rzekome naruszanie przepisów porządkowych.
W tym czasie zarówno ojciec Franciszek
Sznarbach jak i i jego syn, również Franciszek,
wracali niejednokrotnie do domu pobici przez
bojówkarzy niemieckich.
W czasie działań wojennych wieś
prawie nie ucierpiała. 24 stycznia 1945 roku do
Kaplityn wkroczyły wojska Armii Radzieckiej.
Z ich rąk zginęło dwóch mieszkańców. Inaczej
wyglądała sytuacja kiedy to pod koniec stycznia
1945 roku pod Krupolinami czerwonoarmiści
wymordowali kilkuosobową grupę osób
będących w Mokinach na przymusowych
robotach, w tym dwóch jeńców wojennych.
Wszystkich pogrzebano w pobliskim lesie przy
K a p l i t y n a c h . Ty l k o 7 l u t e g o 1 9 4 5
czerwonoarmiści deportowali na wschód jedną
osobę pochodzącą z Kaplityn.
Po roku 1945 Kaplityny stały się wsią sołecką.
Sołectwo obejmowało wieś Kaplityny oraz
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Przy okazji pan Rafael, z pomocą ojca Arnolda,
który mieszkał w Wipsowie, wymienił niemal z
imienia i nazwiska ówczesny skład zespołu
„Wipsowo 4”. Byli to: Beno Palmowski z Pról,
Wojciech Sadowski, Zygmunt Wisocki, Gerard
Kędziora, Hubert Kołodzinski i Gerard
Dąbrowski z Wipsowa. Dowiedzieliśmy się, że
muzycy byli bardzo lubiani. Zespół grał na
prawie każdej imprezie. Tu nasuwa się kolejna
prośba do czytelników „Wiadomości
Barczewskich” w kraju i za granicą oraz
internautów o pomoc. Może ktoś jest w
posiadaniu zdjęcia zespołu muzycznego
„Wipsowo 4”, a może ktoś dopisze nazwisko
perkusisty i akordeonisty, których muzyka
umilała wesele w Ramsowie.
W listopadowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” zamieściliśmy zbiorową
fotografię wykonaną w roku 1953, w miejskim
żłobku w Barczewie.
Na informację, kto jest na fotografii nie
musieliśmy długo czekać. Okazało się, że od
lewej strony stoi pan Zawadzki, ówczesny
kierownik Zakładu Opieki Zdrowotnej, pod
który podlegał miejski żłobek. Obok, w czepku
pielęgniarki, stoi pani Hildegarda Cymermann,
obok niej siedzi pani Kaczyńska. Trzecią panią,
trzymającą na kolanach dwoje dzieci jest pani
Anna Stanisławowicz. Z dzieci w środku
rozpoznano Urszulę Steffen, obok niej
znajduje się Kejdziewicz, Marek Zdunek,
Bożena Żelińska i Grażyna Chojecka. Na
r o z p o z n a n i e p o z o s t a ł y c h c z e k a m y.
Przypomnijmy, że kiedy robiono zdjęcie,
miejski żłobek, od zakończenia działań
wojennych, był pierwszym w mieście i mieścił
się obok ambulatorium miejskiego w dawnym
dworku młynarza, który zwano
„młynarzówką”, przy dawnej ul. Młynarskiej,
później Obrońców Stalingradu, a od roku 1991
Obrońców Warszawy.
Tekst i foto W. Zenderowski
osadę Sapunki. W 1996 roku w Kaplitynach
zamieszkiwało 128, a w 2003 roku 206
mieszkańców.
Z Kaplityn wywodzi się: Augustyn
Nerowski (1911-1942) – działacz plebiscytowy,
członek Komitetów Wyborczych na Warmii;
Maria Orłowska (1908-1945) – bibliotekarka;
Jan Brosz – mąż zaufania IV Dzielnicy Związku
Polaków w Niemczech.
Dziś we wsi, obok dawnych
zabudowań, odnaleźć można warmińskie
kapliczki oraz drewnianą dzwonniczkę słupową
z XIX w. Obok Kaplityn, w kierunku Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich, biegnie droga E16, natomiast przez wieś zielona trasa rowerowa
i szlaki wędrowne. Mieszkańcy Kaplityn mogą
poszczycić się, że w sierpniu 1958 roku, małą
rzeczką, która przepływa przez ich wieś, w wraz
z grupą, kajakiem przepływał nowo mianowany
biskup Karol Wojtyła. Dziś szlak ten nazwany
jest Szlakiem Kajakowym ks. bp Karola Wojtyły
– późniejszego papieża Jana Pawła II.
Opr. Wojciech Zenderowski
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Społeczeństwo

Relacja z XLVI/09 sesji Rady Miejskiej
Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w
Barczewie
Rada w pełnym składzie, 15 radnych. Radni
na początku powołali trzyosobową komisję
skrutacyjną. Do jej składu zostali wybrani: Piotr
Mostek – przewodniczący, Mariusz Dowgiałło,
Regina Wojtach. Na przewodniczącego Rady
Miejskiej w Barczewie została zgłoszona jedna
osoba, radny Bogusław Matłoka. W tajnym
głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Kandydat
Bogusław Matłoka
nie wziął udziału w
głosowaniu. Z urny komisja
wyjęła 14
oddanych głosów, w tym 13 ważnych. Za
wyborem radnego Bogusława Matłoki na
funkcję przewodniczącego głosowało 8
radnych, przeciw było 5. On to, bezwzględną
większością głosów, został wybrany na tę
funkcję. Następnie z wniosku radnej Elżbiety
Zacharewicz, bez podania uzasadnienia, został z
funkcji wiceprzewodniczącego odwołany Jan
Połowianiuk. Po odwołaniu Rada przystąpiła do
wyboru nowych wiceprzewodniczących.
Zgłoszone zostały trzy kandydatury: Aliny
Jakończuk, Elżbiety Zacharewicz i Andrzeja
Moszczyńskiego. W wyniku tajnego głosowania
na wiceprzewodniczącego wybrano radną Alinę
Jakończuk. Uzyskała ona 11 głosów. Pozostałe
kandydatury poparło 7 radnych, co oznacza, że
nie uzyskali bezwzględnej ilości głosów i nie
zostali wybrani na drugiego
wiceprzewodniczącego.

W dalszej części obrad sesji od punktu 10 do 16
porządku obrad sprocedurowane były uchwały,
nazywane często jako okołobudżetowe, mocą
których konstruuje się budżet. Projekty uchwał
zreferowała skarbnik gminy pani Dorota
Kondratowicz.
W zakresie uchwalenia podatku rolnego i
leśnego Rada przyjęła stawki określone przez
prezesa GUS. Wartość jednego kwintala żyta
przyjęto w kwocie 34,10 złotych. Wartość 1 m3
drewna w kwocie 136,54 zł, tj. za 1 ha fizyczny
lasu podatek wynosił będzie 30,04 zł.
Przy podatku rolnym za 1 ha przeliczeniowy, tj.
gospodarstwo powyżej 1 ha stawka podatku
będzie wynosić 85,25 zł. Dla wszystkich
gruntów rolnych do 1 ha, za 1 ha fizyczny
podatek będzie wynosił 170,50 zł.
W sprawie: określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych Rada
uchwaliła stawki w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu:
1.od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12
ton:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie równej lub wyższej niż 12 ton, stawki

zależne są od ilości osi pojazdu i wynoszą,
podajemy wartości skrajne, od 1.450,00 do
2.550,00 zł;
2. dla ciągników siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z
przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i
poniżej 12 ton stawki wynoszą, podajemy
wartości skrajne, od 1.000,00 do 1.450,00 zł;
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
stawka wynosi, podajemy wartości skrajne, od
1.450,00 do 2.577,00 zł;
4. od przyczepy i naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, za
wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego stawka podatku
wynosi, podajemy wartości skrajne, od 950,00
do 1.150,00 zł;
5. od przyczepy i naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają masę
dopuszczalną równą i wyższą niż 12 ton, za
wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego zależne są od ilości osi
jezdnych, podajemy wartości skrajne, stawki
wynoszą od 1.450,00 do 2.577,00 zł;
6. od autobusu podatek zależy od ilości w nim
miejsc do siedzenia i wynosi od 1.150,00 do
1.700,00 zł.
Ciąg dalszy na str.9

Klub radnych „Porozumienie Samorządowe”
Szanowni mieszkańcy miasta i gminy
Barczewo. 29 maja 2009 roku w Radzie
Miejskiej Barczewa powstał klub radnych
„Porozumienie Samorządowe”. Zrzesza on 5
radnych: Andrzeja Moszczyńskiego –
p r z e w o d n i c z ą c y k l u b u , To m a s z a
Michałowskiego – zastępca przewodniczącego,
Jana Połowianiuka – sekretarz klubu oraz
Mariannę Sawoń i Jana Sulińskiego. Cele
działania klubu zostały zawarte w statucie –
główne, to: wspieranie wszelkich inicjatyw
lokalnej społeczności, zgłaszanie do realizacji
odpowiednim władzom gminy wszelkich
proponowanych przez mieszkańców postulatów
w formie wniosków, zjednywanie zwolenników
mających na względzie dobro mieszkańców i

rozwój miasta i gminy Barczewo, współpraca z
organizacjami społecznymi i politycznymi.

projektowaniu lepszego wizerunku naszej małej
Ojczyzny – miasta i gminy Barczewo.

Dlaczego klub jest tak ważny w realizacji
tych celów? Oczywistym jest fakt, że w
pojedynkę trudno przebić się z własnym
zdaniem czy też lokalną inicjatywą. Mając za
sobą 5-osobową grupę radnych jesteśmy
silniejsi. Statystycznie bowiem stanowiąc 1/3
składu osobowego Rady Miejskiej
reprezentujemy około 5 tys. mieszkańców
miasta i gminy Barczewo. W swej działalności
chcemy skupić się głównie na rozwiązywaniu
wszystkich problemów zgłaszanych nam przez
mieszkańców. Są to nasze potencjalne działania
doraźne. W skali makro chcemy uczestniczyć w

Realizując nasze cele statutowe już teraz
zapraszamy wszystkich do szeroko rozumianej
współpracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie
sygnały mieszkańców. Gwarantujemy działania
zmierzające do naszej interwencji we wszelkich
sprawach tego wymagających. Nie
pozostaniemy obojętni nawet na najdrobniejsze
sygnały. Wszelkie sprawy prosimy kierować
poprzez Urząd Miejski z dopiskiem – Klub
Radnych „Porozumienie Samorządowe”.
Andrzej Moszczyński
przewodniczący klubu

2009 lat temu wypełniło się proroctwo
i narodził się Mesjasz narodów,
który światu przyniósł prawdę, miłość, piękno, wiarę i nadzieję. Niechaj
więc nasze umysły rozświetla prawda, nasze serca wypełnia miłość, nasze
otoczenie zajmuje piękno, zaś my wszyscy poprzez wiarę w naszą moc
wzmacniajmy nadzieję na lepszą przyszłość w każdym wymiarze życia
rodziny i społeczeństwa.
Z życzeniami rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i lepszego Nowego Roku –
klub radnych „Porozumienie Samorządowe”:
Tomasz Michałowski, Andrzej Moszczyński, Jan Połowianiuk, Marianna Sawoń, Jan Suliński
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Spacerkiem po gminie

Tramwajem z Barczewa do Olsztyna
W wolnych wnioskach XLVI sesji, która się
odbyła 30 listopada przewodniczący Rady
Miejskiej pan Bogdan Matłoka udzielił głosu
naszemu koledze redakcyjnemu panu Janowi
Krakowiakowi. Kolega Janek, nawiązując do
pozyskanej informacji o planowanej budowie
drugiej nitki jezdni na drodze krajowej Nr 16,
zwrócił się z apelem do władz samorządowych o
podjęcie działań, aby na etapie planowania i
wstępnych uzgodnień, obok drugiej jezdni,
planiści zarezerwowali pas ziemi pod budowę
linii tramwajowej na trasie Olsztyn – Barczewo.
Myśl jego dotyczy zadań strategicznych dla
naszego miasta i terenu gminy, położonego w
bezpośredniej bliskości metropolitalnego
Olsztyna. W Olsztynie trwają przygotowania do
reaktywowania komunikacji tramwajowej.
Strategia rozwiązań komunikacyjnych co
pokolenie się zmienia. W wielkich miastach
nadzieją są metra .U nas do łask powrócą
tramwaje, dlatego nasz kolega apelował,
abyśmy dzisiaj zrobili wszystko, by w
niedalekiej przyszłości nasze dorosłe dzieci, a
może wnuki, miały na czym wybudować
torowisko tramwajowe. Wszystko wskazuje na
to, że za parę lat
przestrzeń pomiędzy
Barczewem a Olsztynem będzie zabudowana.
Co Państwo sądzicie o pomyśle naszego kolegi?
Redakcja

Dowiedziałem się, że w piątek 4
grudnia w godzinach popołudniowych w sali
konferencyjnej barczewskiego Domu Kultury
odbyło się dawno zaplanowane spotkanie władz
gminy z przedstawicielami zarządów wspólnot
mieszkaniowych. W debacie udział wzięli:
burmistrz i jego zastępca, przewodniczący i
zastępca Rady Miejskiej, dyrektor Zakładu
Budynków Komunalnych z pracownikami oraz
osoby reprezentujące zarządy wspólnot
mieszkaniowych, administrowanych przez
zarządcę – ZBK. Spotkanie było wydarzeniem
lokalnym, jednym z wielu. Świadczy to dobrze o
kontynuowaniu łączności i wymiany poglądów
władzy ze społecznością. Na spotkaniu byłem
nieobecny, nie mogę więc napisać, o czym tam
była mowa.
Poproszony zostałem przez
przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych,
niezaproszonych na to spotkanie o
opublikowanie na łamach naszej gazety
samorządowej kilku pytań, adresowanych do
ojców gminy, co też z uprzejmością czynię.
- Po pierwsze, dlaczego zaproszeni zostali tylko
przedstawiciele wspólnot administrowanych

przez zarządcę – ZBK?
- Po drugie, dlaczego na publicznie zwołane
zebranie zaprasza się tylko wybranych?
- Po trzecie, w czym przedstawiciele wspólnot
administrowanych przez
pozostałych
zarządców są gorsi i nie zasługują na rozmowę z
władzą gminy?
- Po czwarte, czy ocena pracy wspólnot naszego
miasta nie byłaby pełniejsza gdyby
osiągnięciami i doświadczeniami na tym
spotkaniu mogli pochwalić się wszyscy?
- Po piąte, kto zwoływał zebranie i czy
zwołujący je nie podzielił społeczeństwa na
gorsze i lepsze, jeżeli tak, to jakie są kryteria tego
podziału?
- Po szóste, dlaczego zarządca ZBK, zakład
budżetowy gminy, nie przestrzega standardów
zawodowych zarządców nieruchomości np. § 3
Komunikatu Ministra Budownictwa z dnia 3
grudnia 2006 roku?
- Po siódme, z czyich pieniędzy została
sfinansowana część nieoficjalna spotkania?
Jan Krakowiak

Po zapoznaniu się z artykułem
napisanym przez Pana Jana Krakowiaka, czuję
się zobowiązana do wyjaśnienia poruszanych w
nim treści!
Jedyne z czym mogę się zgodzić to
data owego spotkania.
Nie wiem skąd Szanowny Pan Redaktor wziął
informację o tym kto zorganizował to spotkanie i
jaki był jego charakter. Działalność Zakładu
Budynków Komunalnych polega na stałej
współpracy z zarządami wspólnot, zatem dziwi
mnie dlaczego nie zainteresowano się
wcześniejszymi spotkaniami, które odbywają się
kilka razy w miesiącu.
Jako GŁÓWNY I JEDYNY
ORGANIZATOR pragnę podkreślić, że
powyższe spotkanie miało na celu
pods um owanie całorocz nej pr acy z e

wspólnotami.
Zaproszenie władz gminy, którzy również są
członkami wspólnot, było niezbędne by podnieść
rangę tego spotkania.
W odpowiedzi na zadane w tym artykule
pytania, stwierdzam co następuje:
– po pierwsze, zgodnie z Ustawą o własności
lokali z dnia 24.06.1994r., organizator
spotkania nie miał prawa zapraszać wspólnot
niezarządzanych przez niego!
– W odpowiedzi na drugie pytanie, wystarczy,że
po raz kolejny zaznaczę, iż nie było to
SPOTKANIE PUBLICZNE!
– Trzecie pytanie należy skierować do
pozostałych zarządców, którzy nie są tak otwarci
na współpracę jak Zakład Budynków
Komunalnych a do takiej promocji również
mają prawo!

– Czwarte i piąte pytanie podkreśla brak
zrozumienia i niedoinformowanie odnośnie
organizatora i celu tego spotkania!
– Po szóste, uważnie analizując §3 Komunikatu
Ministra Budownictwa stwierdzam, iż nie został
on w żaden sposób naruszony!
– Po siódme, promocja i reklama firmy ma różne
formy, na które Zakład Budynków Komunalnych
ma specjalny fundusz!
Na koniec mojego krótkiego
sprostowania, pragnę nadmienić, iż wszystkie
wspólnoty, którym podoba się nowoczesny i
otwarty sposób zarządzania, zapraszam do
współpracy z Zakładem Budynków
Komunalnych przy ul. Wojska Polskiego 15!

zajętych na prowadzenie działalności w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,21 zł;
4. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części zajętych
na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie świadczeń
zdrowotnych – 4,14 zł;
5. od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych
budynków, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 6,88 zł, z wyjątkiem: a. od 1 m2
budynków wykorzystywanych przez osoby
fizyczne na cele składowe na terenie miasta –
6,25 zł; b. od 1 m2 budynków wykorzystanych
przez osoby fizyczne na cele składowe na
terenie wiejskim – 4,04 zł;
6. od budowli – 2% wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
opłatach lokalnych z wyjątkiem: a. rurociągów i

sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych i
kolektorów – 0,25% ich wartości;
7. od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków – 0,75zł;
8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych – 4,04 zł za 1 ha powierzchni;
9. od 1 m2 powierzchni pozostałych gruntów, w
tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego –
0,36 zł, z wyjątkiem: a. 1 m2 powierzchni
gruntów zajętych pod budownictwo
mieszkaniowe – 0,18 zł; b. od 1 m2 powierzchni
gruntów zajętych pod drogi oznaczonych w
ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”
– 0,16 zł.
Podatku od posiadania psów i innych zwierząt
Rada nie uchwaliła.
Jan Krakowiak

Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych
Mirosława Jasińska

Ciąg dalszy ze str.8

Uchwała w sprawie dziennych stawek opłaty
targowej określona została w dwóch
wariantach: 1. z ręki, wiadra, koszyka, wózka
ręcznego – 7 zł, w pozostałych przypadkach –
22,00 zł.
Uchwała w sprawie opłaty miejscowej
wynosić będzie 1,90 zł, za każdy dzień pobytu
osoby przebywającej czasowo w
miejscowościach: Dadaj, Tumiany, Zalesie.
Uchwała w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości:
1. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych lub ich części – 0,63 zł;
2. od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej –
18,53 zł;
3. od 1 m2 powierzchni budynków lub ich części
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Świąteczna Zbiórka Żywności
„Twój gest czyni dobro”
To już kolejna „Świąteczna Zbiórka
Żywności”, która odbyła się w dniach 4 i 5
grudnia 2009 r. Zbiórka, której głównym
organizatorem jest Bank Żywności w Olsztynie,
przeprowadzana jest od czterech lat. Natomiast
koordynatorem akcji na terenie gminy Barczewo
po raz kolejny było Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, w osobach Danuta
Zielonka i Zbigniew Stodolnik.
Żywność zbierana była na terenie gminy w
25 sklepach: w Barczewie – 16, Łęgajnach – 4,
Ramsowie – 2, Wipsowie – 3. Zebrana żywność
systematycznie przewożona była ze sklepów do
magazynu, na który pomieszczenia nieodpłatnie
udostępniła pani Mariola Łukowska dyrektor

Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie. Transportu do przewozu żywności
udzielili: Zakład Usług Komunalnych, Zakład
Energetyki Cieplnej, Dom Pomocy Społecznej,
„LAUTI”, Urząd Miejski w Barczewie oraz pan
Jan Zielonka.
Ze strony Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie w zbiórce
uczestniczyli: Alina Jakończuk, Danuta
Łowkiel, Krystyna Żygadło, Lech Krawczyk,
Beata Szypuła, Anna Jakończuk. Zbiórki nie
dałoby się przeprowadzić bez wolontariuszy –
młodzieży szkolnej i nauczycieli.
Ogółem pracowało przy zbiórce 157
wolontariuszy, w tym: 90 uczniów Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, 35
uczniów Szkoły Podstawowej w Łęgajnach, 7
uczniów Niepublicznego Zespołu Szkół i
Placówek w Wipsowie, 19 uczniów Zespołu
Szkół Niepublicznych w Ramsowie.
Zebrano ogółem 1421,74 kg żywności,
najwięcej było: mąki, makaronów, ryżu,
tłuszczu, konserw, wyrobów cukierniczych i
różnych wyrobów zbożowych. Z zebranej
żywności wykonano 291 paczek.
Pozostałe produkty, w ilości 55,16 kg, otrzymały
dwie świetlice szkolne.
Pozyskana w czasie zbiórki żywność trafiła do
najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży
oraz ich rodzin w formie paczek. Pomoc w tej

„Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem:
i dobrze, i źle, i poważnie, i śmiesznie.”
Jerzy Waldorff

Sympatykom i słuchaczom „Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej
w Ramsowie” składamy najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i
radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w
nadchodzącym Nowym Roku 2010.
Komitet Organizacyjny Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej w Ramsowie

formie bardzo wspomaga rodziny, które na co
dzień borykają się z problemami finansowymi.
W wielu domach może pojawi się nadzieja na
lepsze święta.
Wsparcia finansowego Organizatorom
zbiórki udzieliła Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Barczewie oraz Agencja Kredytowa SKOK w
Barczewie, która przekazała torby na paczki.
Wielkie słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom Barczewa i okolic za
hojne zakupy na rzecz zbiórki żywności.
Świadczy to o Państwa wrażliwości na
występujące potrzeby innych ludzi.
Równocześnie należą się gorące słowa
podziękowania: młodzieży szkolnej oraz ich
nauczycielom – Małgorzacie Duba, Ewie
Radzanowskiej, Jolancie Jakończuk,
Małgorzacie Trusewicz, Mirosławie Werbowy,
dyrektorom szkół, instytucjom, właścicielom
sklepów, za przychylność i życzliwość
tej inicjatywie.
Państwo przyczyniliście się do tego, aby
jak najwięcej rodzin mogło zasiąść przy
zasobniejszym stole wigilijnym, co uczyni te
święta bardziej radosne.
Danuta Łowkiel

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych
przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego
w każdym dniu nadchodzącego
Roku
życzy
Dyrektor Zakładu Budynków
Komunalnych w Barczewie

Mirosława Jasińska
z pracownikami
10
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Informacje

PROJEKT BUDŻETU NA 2010 ROK
Informacja o ważniejszych zadaniach rzeczowych przewidzianych do wykonania w 2010 roku

Rolnictwo i łowiectwo
Na wydatki związane z rolnictwem i
łowiectwem w 2010 roku planuje się
przeznaczenie kwoty 4.294.845 zł, z tego na
wydatki inwestycyjne 4.255.000 zł. W ramach
wydatków bieżących planuje się 20.845 zł na
utrzymanie studni publicznych na terenach
wiejskich (w tym 1.620 zł w ramach funduszu
sołeckiego) oraz przekazanie 19.000 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 4.255.000 zł, z tego 1.740.000 zł z
przewidzianych do uzyskania środków z
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach przewidzianych do realizacji zadań
inwestycyjnych zaplanowano:
1. budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami do miejscowości Lamkowo –
ogólny koszt zadania szacowany jest na kwotę
350.000 zł, z tego w 2009 roku 50.000 zł
przeznaczona na opracowanie projektu
technicznego oraz w 2010 roku 300.000 zł
(środki własne budżetu) na realizację zadania;
przewidywana długość wodociągu ok. 2,5 km;
2. budowę wodociągu wraz z przyłączami w
miejscowości Bartołty Wielkie – Leszno –
ogólna szacunkowa wartość zadania 2.700.000
zł, z tego w 2010 roku 1.955.000 zł (środki
własne budżetu – 640.000 zł, przewidziane do
uzyskania środki z funduszy strukturalnych
1.315.000 zł). W ramach inwestycji w I etapie
powstanie 6 897 m sieci głównej oraz 1 583 m
przyłączy, w II etapie 9 475 m sieci głównej, 1
326 m przyłączy oraz przepompownia. Obecnie
złożony został wniosek o dofinansowanie
zadania w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
3. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kaplityny – ogólny koszt zadania
2.300.000 zł, z tego w 2010 roku 850.000 zł
(środki własne budżetu – 425.000 zł,
przewidziane do uzyskania środki z funduszy
strukturalnych 425.000 zł). W ramach
inwestycji przewiduje się wykonanie kanałów
grawitacyjnych o długości 2 391 m, kanałów
tłocznych o długości 306 m oraz przepompowni
ścieków. Budowa zostanie rozpoczęta po
uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013;
4. budowę wodociągu wraz z przyłączami do
miejscowości Skajboty i Mokiny – szacunkowa
wartość zadania 675.000 zł, w tym 610.000 zł w
2010 roku (środki własne budżetu) –
szczegółowa wartość zadania znana będzie po
ukończeniu prac projektowych. Przewidywana
długość głównej sieci wodociągowej ok. 6 km
oraz przyłączy ok. 1 km;
5. budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Barczewko – ogólna szacunkowa
wartość zadania 5.000 000 zł, w tym w 2010
roku 50.000 zł (środki własne) – obecnie
inwestycja znajduje się w fazie opracowywania

projektu technicznego. Zgodnie z przyjętymi
założeniami zadanie zostanie zlecone do
realizacji po uzyskaniu dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013;
6. opracowanie projektu budowy wodociągu
wraz z przyłączami Odryty-Klucznik – 50.000
zł (środki własne budżetu);
7. opracowanie projektu budowy wodociągu
wraz z przyłączami Lamkowo-Radosty wraz z
kolonią Lamkowo – 100.000 zł (środki własne
budżetu);
8. opracowanie projektu budowy wodociągu
wraz z przyłączami do miejscowości Zalesie –
45.000 zł (środki własne budżetu);
9. budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Nikielkowo-Wójtowo – realizacja III etapu
głównej sieci magistralnej – 295.000 zł –
zadanie dotyczy budowy odcinka wodociągu o
długości 1700 mb spinającego wybudowane
dotychczas sieci w ramach zadania „Budowa
sieci wodociągowej Olsztyn-Barczewo”.
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.
Drogi miejskie i gminne
Wśród dróg przebiegających obecnie
przez teren gminy Barczewo kategoryzuje się
następujące ich rodzaje:
- drogi krajowe – 21 km
- drogi wojewódzkie – 10,87 km
- drogi powiatowe (łącznie z ulicami w
Barczewie) – 134,53 km, w tym ulice na terenie
miasta 1.801 km
- drogi gminne – ulice na terenie miasta – 5,97
km, pozostałe drogi na terenach wiejskich –
95,89 km, w tym o nawierzchni twardej – 7,8
km.
Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08
Rady Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w
projekcie budżetu na 2010 rok uwzględniono
przejęcie z dniem 1 stycznia 2009 roku dróg
zaliczanych poprzednio do kategorii dróg
powiatowych. Dotyczy to ulic Armii Krajowej,
Grunwaldzkiej, Kajki, Kopernika,
Kraszewskiego, Lipowej, Mazurskiej,
Mickiewicza, Niepodległości,
Nowowiejskiego, Pułaskiego, Obrońców
Wa r s z a w y, K o ś c i u s z k i ( d ł . 3 1 6 m ) ,
Warmińskiej, Wojska Polskiego (do drogi nr 16)
oraz Placu Ratuszowego.
Na bieżące naprawy i remonty dróg
gminnych na terenie miasta i wsi przeznacza się
982.349 zł z tego z funduszu sołeckiego 67.349
zł. Drogi i chodniki przewidziane do naprawy i
remontów w 2010 roku zostaną
zakwalifikowane przez wspólną komisję
składająca się z radnych Rady Miejskiej oraz
p r a c o w n i k ó w Wy d z i a ł u G o s p o d a r k i
Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.
Komisyjny przegląd dróg powinien odbyć się w
I kwartale 2010 roku. Z ważniejszych zadań
remontowych przewiduje się wykonanie

remontu wiaduktu na drodze gminnej –
Barczewski Dwór oraz kontynuacje remontów
chodników na terenie miasta. Most znajdujący
się w ciągu drogi gminnej nad torami
kolejowymi wymaga gruntownej przebudowy
ze względu na zły stan techniczny grożący
katastrofą budowlaną.
Pozostałe środki przeznaczone na bieżące
utrzymanie dróg gminnych i placów zostaną
wykorzystane na: - akcję zimową i oczyszczanie
– 230.000 zł teren miasta, 60.000 zł – tereny
wiejskie; – wykonanie ewidencji dróg gminnych
– 50.000 zł; – transport materiałów – 50.000 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 2009 roku, tj. w kwocie 45.607
zł. Środki te zostaną wykorzystane głównie na
remonty dróg wiejskich wymienionych w
porozumieniu oraz bieżące utrzymanie
pozostałych w gestii Powiatu ulic na terenie
miasta – części ul. Kościuszki, ul. Targowej oraz
ul. Olsztyńskiej.
W związku z toczącymi się
postępowaniami dotyczącymi wypłaty
odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty,
jak również podziałami nieruchomości, w
wyniku których wydzielane są drogi publiczne
przechodzące z mocy prawa na własność gminy
w 2010 roku zabezpieczono kwotę 155.000 zł na
wypłatę odszkodowań. Łączna powierzchnia
nieruchomości gminnych objętych
postępowaniami na chwilę obecną wynosi
16,8177 ha, na tej powierzchni mieszczą się
grunty po pow. 13,5660 ha, które przeszły z
mocy prawa na gminę a były własnością Agencji
Nieruchomości Rolnych. Przy założeniu, że
średnia wartość rynkowa 1 m2 nieruchomości
przeznaczonych pod drogi kształtuje się na
poziomie 15-25 zł w trakcie realizacji budżetu w
2010 roku może zajść konieczność zwiększenia
zabezpieczonych na ten cel środków.
W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano
do wykonania:
1.przygotowanie do rozpoczęcia prac
związanych z budową drogi gminnej WójtowoNikielkowo wraz z ul. Akacjową i Kwiatową w
Wójtowie – ogólna wartość zadania szacowana
jest na kwotę 10.000.000 zł, z czego 200.000 zł
zabezpieczono w projekcie budżetu na 2010 rok
(środki własne budżetu), środki te zostaną
wykorzystane głównie na wykup gruntów pod
budowę drogi. Przewiduje się, że w latach
następnych inwestycja ta zostanie
dofinansowana w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;
2. wykonanie przebudowy drogi gminnej nr
164515N – długość 450 mb (Barczewo Zatorze
w kierunku firmy TEWES-BIS) – na realizację
inwestycji zabezpieczono kwotę 670.000 zł, z
tego 335.200 zł środków własnych oraz 334.800
zł dotacji celowej w ramach Narodowego
Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych;
3. budowę ul. Granicznej w Barczewie – ogólny
koszt zadania 896.925 zł, z tego w 2010 roku
100.000 zł. Zgodnie z opracowanym projektem
przewiduje się wykonanie w latach 2010-2011
Ciąg dalszy na str.12
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drogi z kostki betonowej o długości 453 mb i
szerokości pasa jezdnego 5 m wraz z
chodnikiem 1,25 m;
4. przystąpienie do realizacji programu
Rewitalizacji Miasta Barczewo – zadanie
budowa i przebudowa parkingów na terenie
Starego Miasta wraz z infrastrukturą
towarzyszącą – ogólna wartość prac została
oszacowana na 9.599.360 zł, z tego w 2010 roku
zabezpieczono 1.098.000 zł (329.400 zł środki
własne budżetu oraz 768.600 zł planowana do
uzyskania dotacja w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
2007-2013) W chwili obecnej czekamy na
rozpatrzenie złożonego wniosku o
dofinansowanie zadania;
5. opracowanie projektu odwodnienia dróg
gminnych w miejscowości Wójtowo – 60.000
zł.
Ponadto, zgodnie z decyzją Rady Miejskiej,
kwota 575.000 zł zabezpieczona została w
ramach pozostałych wydatków majątkowych na
dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej
we wsi Nikielkowo. Zadanie realizowane będzie
z Powiatem Olsztyńskim w ramach
porozumienia w proporcji 50% na 50%.
Całość utrzymania oświetlenia ulicznego należy
wyłącznie do zadań własnych gmin i jest
finansowana z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
W związku z powyższym w budżecie
na 2010 rok zaplanowano kwotę 437.000 zł
przeznaczoną na wydatki bieżące związane z
utrzymaniem oświetlenia ulicznego, to jest
opłatę energii elektrycznej, bieżącą konserwację
oraz bieżące remonty i wymiany żarówek. W
powyższej kwocie ujęto również szacunkowe
koszty utrzymania nowego oświetlenia
ulicznego wybudowanego przy drodze krajowej
nr 16.
Z uwagi na ograniczone możliwości
finansowe budżetu gminy na 2010 rok w ramach
zadań inwestycyjnych zaplanowano jedynie
budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości
Łęgajny na ul. Dębowej za kwotę 80.000 zł oraz
w ramach środków funduszu sołeckiego budowę
oświetlenia ulicznego w miejscowości
Niedźwiedź – 9.286 zł.
Gospodarka komunalna, mieszkaniowa,
ochrona środowiska, działalność usługowa
Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie administruje obecnie 19 budynkami
na terenie miasta o łącznej ilości 105 lokali,
które w 100% stanowią własność Gminy
Barczewo to jest u. Mostowa 2 i 3, Kopernika 5,
Mickiewicza 29, 31, 35, Smętka 1, Wojska
Polskiego 50, Grunwaldzka 12, Kościuszki 2,
14, 18, Kraszewskiego, Obrońców Warszawy 8,
Plac Pocztowy 3, Warmińska 3 i 21 oraz
Wiśniowa 20. Na dzień dzisiejszy udział
mieszkań gminnych we wspólnotach
mieszkaniowych wynosi 228 lokali. Ponadto
Zakład Budynków Komunalnych posiada w
administrowaniu 101 lokali mieszkalnych w 63
budynkach usytuowanych na terenach
wiejskich. Oprócz zasobów mieszkaniowych
Zakład administruje również budynkami
użytkowymi na terenach wiejskich oraz placami
z a b a w. P r o g r a m g o s p o d a r o w a n i a
mieszkaniowym zasobem gminy Barczewo na
lata 2006-2010 został zatwierdzony przez Radę

Miejską uchwałą nr XLIII(260)05 z 29 listopada
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 770.000 zł, z tego: 125.000 zł na
utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych
na terenach wiejskich, 325.000 zł na utrzymanie
i remonty budynków mieszkalnych na terenie
miasta, 60.000 zł na remonty i bieżące
utrzymanie pozostałych budynków na terenach
wiejskich, 100.000 zł na remonty i malowanie
elewacji budynków komunalnych na terenie
miasta oraz 10.000 zł na konserwację i
przeglądy placów zabaw. W ramach
wymienionej dotacji Zakład otrzyma również
150.000 zł na utrzymanie i urządzanie terenów
zieleni w mieście, to jest o 50% więcej niż w
roku poprzednim.
Ponadto w ramach dotacji celowych dla Zakładu
Budynków Komunalnych na dofinansowanie
zakupów inwestycyjnych przeznaczono 30.000
zł na zakup samochodu dostawczego.
Na wydatki związane z bieżącym
utrzymaniem cmentarza komunalnego przy ul.
Armii Krajowej przeznaczono kwotę 10.000 zł
oraz na wydatki związane z wyłapywaniem
bezdomnych psów 10.000 zł.
W ramach wydatków bieżących
budżetu przeznaczono 144.584 zł (w tym 4.584
zł z funduszu sołeckiego) na utrzymanie i
tworzenie terenów zieleni. 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 miast
Barczewa wraz z fragmentami w obrębach
Ruszajny i Bark – Wrocikowo, terenu obrębu
Wójtowa i Łęgajn każe zakładać konieczność
zabezpieczenia środków na ten cel w wysokości
minimum 5.000 zł.
Jednym z najpoważniejszych zadań
inwestycyjnych na terenie miasta
uwzględnionym w projekcie budżetu na 2010
rok jest kontynuacja budowy infrastruktury
technicznej (sieci wodociągowej, sieci
kanalizacyjnej i sieci deszczowej) na osiedlu
domków jednorodzinnych w Barczewie –
ogólną wartość inwestycji szacuje się na kwotę
6.000.000 zł, z tego w 2010 roku przeznaczono
500.000 zł. Kontynuacja rozpoczętego w roku
bieżącym zadania uporządkuje gospodarkę
wodno-ściekową na terenach przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod budownictwo
mieszkaniowe i usługi (ok. 300 działek),
stworzy to jednocześnie możliwość wykonania
trwałej nawierzchni dróg. Obecnie wykonywane
są sieci wodociągowe wraz z przyłączami o
łącznej długości ok. 1000 mb, kanalizacja
sanitarna o łącznej długości 850 mb oraz
kanalizacja deszczowa o łącznej długości 180
mb. Trwają prace przygotowawcze do
ogłoszenia przetargu na opracowanie

dokumentacji projektowej uzbrojenia kolejnej
części osiedla domków jednorodzinnych na
obszarze ok. 34 ha.
Ponadto, zgodnie z podpisaną w dniu 9 listopada
br. umową, w ramach dofinansowania z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 – działanie Odnowa i rozwój wsi,
realizowane będzie zadanie pod nazwą
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w
miejscowościach Barczewko, Jedzbark,
Mokiny, Skajboty i Wipsowo w celu utworzenia
placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców”.
Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę
580.000 zł, z tego 347.190 zł stanowi planowana
do uzyskania dotacja ze środków PROW.
Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych,
planuje się: - przeznaczenie 70.000 zł na zakup
wyposażenia na potrzeby OSP w Barczewie, to
jest rozpieracza ramieniowego, zestawu
hydraulicznego do otwierania drzwi,
hydraulicznego obcinacza oraz kamery
termowizyjnej; - przystąpienie do wykonania
rozbudowy systemu monitoringu w Barczewie –
100.000 zł.
W projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono
również kwotę 660.000 zł na wkład pieniężny
związany z przystąpieniem Gminy do spółki
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Olsztynie.
Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka
wychowawcza
W projekcie budżetu na 2010 rok na
zadania bieżące związane z oświatą i
wychowaniem oraz edukacyjną opieką
wychowawczą planuje się przeznaczenie
14.133.826 zł co stanowi 43,2% ogółu
planowanych wydatków bieżących.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
przeznaczono 9.246.161 zł. Wysokość
wynagrodzeń pracowników administracji i
obsługi zaplanowano na poszczególne jednostki
na podstawie arkuszy kalkulacyjnych płac
sporządzonych na podstawie wynagrodzeń za
wrzesień 2009 roku. Płace nauczycieli
zaplanowano z uwzględnieniem podwyżki
wynagrodzeń – o 7% od 1 września 2010 roku.
Dodatkowo uwzględniono podwyżki dodatków
motywacyjnych zgodnie z uchwalonym
regulaminem określającym wysokość i
szczegółowe warunki przyznawania
n a u c z y c i e l o m d o d a t k ó w. O g ó ł e m
przewidywane skutki podwyżek płac
pracowników oświaty (z pochodnymi od
wynagrodzeń) szacuje się na kwotę 172.055 zł.
Przewidywana wysokość subwencji
oświatowej na 2010 rok wynosi 7.349.078 zł i
jest wyższa o 290.931 zł od subwencji
otrzymanej w roku 2009.
Z uwagi na sytuację finansową budżetu gminy
zmniejszono propozycje projektów planów
finansowych złożonych przez poszczególne
placówki oświatowe co spowoduje konieczność
wprowadzenia oszczędności w wydatkach
związanych z bieżącym utrzymaniem
poszczególnych placówek jak również
dostosowania projektów organizacyjnych szkół
do wysokości przyznanych na ten cel środków.
Planowane nakłady na bieżącą działalność
oświatową i edukacyjną zostaną wykorzystane
na: 1. utrzymanie szkół podstawowych –
6.492.550 zł, w tym:
Ciąg dalszy na str.13
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- dotacje dla szkół niepublicznych – 946.674
zł;
- sport szkolny – 5.000 zł; 2. utrzymanie
oddziałów przedszkolnych przy szkołach
podstawowych – 71.076 zł; 3. utrzymanie
przedszkoli – 2.219.368 zł, w tym: - dotacja
celowa dla Gminy Olsztyn za dzieci w wieku
przedszkolnym będące mieszkańcami naszej
gminy a uczęszczające do przedszkoli w
Olsztynie – 108.370 zł; - dotacje dla placówek
niepublicznych – 332.772 zł; 4. utrzymanie
Gimnazjum – 3.312.199 zł , w tym: - dotacje
dotyczące umów z jednostkami samorządu
terytorialnego – 900 zł; - dotacje dla placówek
niepublicznych – 242.525 zł; - sport szkolny –
3.000 zł; 5. dowóz uczniów do gimnazjum i
szkół podstawowych oraz dowóz dzieci
niepełnosprawnych – 1.012.026 zł;
6. utrzymanie Miejskiego Zespołu Oświaty i
Zdrowia – 563.286 zł;
7. dokształcanie i doskonalenie zawodowe
nauczycieli – 55.366 zł;
8. utrzymanie stołówki szkolnej – 123.093 zł; 9.
fundusz socjalny nauczycieli emerytów –
98.507 zł; 10. utrzymanie świetlicy
w
Barczewie – 179.231 zł;
11. dofinansowywanie wypłaty stypendium dla
uczniów – 2.000 zł;
12. stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe dla uczniów szkół prowadzonych
przez Gminę Barczewo – 5.124 zł.
Na terenie miasta i gminy funkcjonują
następujące publiczne placówki oświatowo
–wychowawcze: - Gimnazjum Nr 1 w
Barczewie – liczba uczniów: 450, liczba
oddziałów: 17; - Szkoła Podstawowa w
Barczewie – liczba uczniów: 628 w tym 28
dzieci w oddziale „0”, liczba oddziałów: 25; Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich –
liczba uczniów: 52 oraz 15 kl. „0”, liczba
oddziałów: 5 (klasy łączone: kl. II z kl. III; kl. IV
z kl. V); - Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Łęgajnach szkoła – liczba uczniów: 134, liczba
oddziałów: 8, przedszkole – liczba dzieci: 67 w
tym 23 w oddziale przedszkolnym w
Barczewku, liczba oddziałów: 3 w tym 1 oddział
w Barczewku; - Szkoła Filialna w Barczewku –
szkoła – liczba uczniów: 33 w tym 13 oddział
„0”, liczba oddziałów w szkole: 2 (klasy łączone
„0” z kl. I , kl. II z kl. III); - Przedszkole Miejskie
w Barczewie – liczba dzieci: 233, liczba
oddziałów: 9.
Ponadto na terenie gminy Barczewo
funkcjonują cztery placówki niepubliczne:
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w
Kronowie – szkoła podstawowa: 45 uczniów (od
1 września 2010 r. – 45 uczniów), przedszkole:
25 dzieci;
- Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w
Ramsowie – szkoła podstawowa: 43 uczniów
(od 1 września 2010 r. – 42 uczniów),
przedszkole: 28 dzieci (od 1 września 2010 r. –
40 dzieci), gimnazjum: 30 uczniów (od 1
września 2010 r. – 32); - Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Lamkowie – szkoła
podstawowa: 40 uczniów (od 1 września 2010 r.
– 10 uczniów), przedszkole: 25 dzieci; Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w
Wipsowie – szkoła podstawowa: 38 uczniów (od
1 września 2010 r. – 36 uczniów), przedszkole:
19 dzieci (od 1 września 2010 r. – 29 dzieci),
gimnazjum: 9 uczniów (od 1 września 2010 r. –
14).

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu na najpilniejsze remonty placówek
oświatowych zabezpieczono kwotę 400.000 zł.
Kwota ta, mimo że jest dwukrotnie wyższa w
porównaniu z poprzednimi latami, 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 2.000 zł. Na
stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe zabezpieczono 5 124 zł. W ramach
wieloletnich programów inwestycyjnych na lata
2010-2012 zaplanowano rozbudowę Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach. Ogólny
koszt zadania szacuje się wstępnie na kwotę
3.500.000 zł. Obecnie w trakcie opracowania
znajduje się koncepcja oraz projekt techniczny
obejmujący między innymi: rozbudowę
istniejącej szkoły o pomieszczenia dydaktyczne
i pomocnicze, budowę przedszkola wraz z
zapleczem, budowę sali sportowej i boisk
pomocniczych oraz zagospodarowanie terenu.
Na rozpoczęcie prac związanych z realizacją
zadania w projekcie budżetu na 2010 rok
zabezpieczono kwotę 500.000 zł.
Ponadto z zadań inwestycyjnych przewiduje się
wykonanie termomodernizacji budynku B
Szkoły Podstawowej w Barczewie. Na
realizację tego zadania zabezpieczono kwotę
654.600 zł. Dokładne oszacowanie wielkości
wydatków będzie jednak możliwe dopiero po
wykonaniu projektu budowlanego wraz z
kosztorysem inwestorskim.\
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 ich statutach.
W budżecie na dofinansowanie
bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych ,
przeznaczono 251.706 zł. W ramach tej kwoty
zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie
placówki, w ramach której działa czytelnia i
wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla dzieci
oraz punkty biblioteczne w świetlicach
wiejskich w Barczewku, Bartołtach Wielkich,
Jedzbarku, Lamkowie, Łęgajnach,
Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie.
Uwzględniono również środki na zakup rolet
zabezpieczających regały w punkcie
bibliotecznym w Wipsowie jak również
zwiększono o kwotę 5.000 zł dotację z
przeznaczeniem na wydłużenie działalności
Oddziału Dziecięcego o soboty.
W ramach Centrum Kultury i
Promocji Gminy działają: - Dom Kultury w
Barczewie, -Biuro Informacji Miasta i Gminy
Barczewo, - Salon Muzyczny im. F.
Nowowiejskiego, - Świetlice Wiejskie w
Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku,
Lamkowie, Łęgajnach, Ramsowie, Wipsowie i

Niedźwiedziu.
W budżecie przewidziano dotację podmiotową
do działalności Centrum w wysokości 1.005.350
zł. Środki te będą przeznaczone na
dofinansowanie bieżącej działalności instytucji
kultury, m.in. na: - organizację imprez
kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych –
50.000 zł; - organizację Dni Barczewa – 50.000
zł; - organizację uroczystości z okazji rocznicy
odzyskania niepodległości – 2.000 zł; dofinansowanie obchodów Roku
F. Nowowiejskiego – 10.000 zł; - utrzymanie
Biura Informacji – 25.000 zł; - organizację
konkursu „Piękna Barczewska Wieś” – 10.000
zł; - organizację konkursu na
„Najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną –
3.000 zł; - koszty związane z wydawaniem
g a z e t y s a m o r z ą d o w e j „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskie” – 50.000 zł;
- dofinansowanie remontów w
administrowanych placówkach – 50.000 zł;
- współpracę zagraniczną – 30.000 zł; - zakup
materiałów promujących gminę Barczewo –
30.000 zł; - prowadzenie i funkcjonowanie
zespołów wokalnych –10.000 zł; zabezpieczono udział własny na realizację
projektu w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z
przeznaczeniem na remont i zakup wyposażenia
do świetlic wiejskich w Lamkowie, Barczewku
i Wipsowie – 80.000 zł.
Ponadto w budżecie miasta na 2010 rok planuje
się przeznaczenie kwoty 191.000 zł na
dofinansowanie zadań w zakresie kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury
fizycznej i sportu. Środki te zostaną przekazane
w formie dotacji podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnięcia zysku na: - organizację
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. F. Nowowiejskiego – 25.000 zł; propagowanie kolarstwa wśród dzieci i
młodzieży wraz z organizacją wyścigów
kolarskich – 20.000 zł; - prowadzenie szkoleń
sportowych w różnych grupach wiekowych
poprzez zajęcia treningowe i udział w
rozgrywkach promujących sport i gminę
Barczewo – 95.000 zł; - organizowanie
integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym – 25.000
zł; -organizację wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo – 3.000 zł; - organizację
Gminnych Dożynek – 10.000 zł; - wsparcie
realizacji działań na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich w zakresie kultury oraz tradycji i
zwyczajów ludowych – 3.000 zł; - organizację
cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej
„Warmia Gaudet et Cantat” – 10.000 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 2010 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 związku z podpisanym porozumieniem
ze Starostwem Powiatowym w Olsztynie
przeznaczono 32.442 zł na dofinansowanie prac
Ciąg dalszy na str.14
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związanych z remontami zabytkowych
kapliczek na terenie naszej gminy.
Na podstawie uchwały Nr XLII(306)09 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 31 sierpnia 2009
roku w sprawie zasad i trybu przyznawania
nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz
upowszechnianie sportu i kultury fizycznej
zabezpieczono 16.000 zł na nagrody dla
najlepszych sportowców i działaczy
sportowych.
W ramach wydatków inwestycyjnych planuje
się budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk
sportowych wraz z zapleczem sanitarnoszatniowym w ramach programu „Moje boisko
– Orlik 2012”. Ogólny koszt zadania szacuje się
na kwotę 1.150.000 zł, z tego 666.000 zł
przewidywane do uzyskania dotacje oraz
484.000 zł środki własne budżetu.
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Ustalenia budżetu na 2010 rok w
zakresie opieki społecznej oparte były na
przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej a w przypadku świadczeń
rodzinnych na przepisach ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o świadczeniach
rodzinnych i przepisach ustawy z dnia 7
września 2007 roku o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Wejście w życie
wymienionych wyżej ustaw spowodowało w
okresie ostatnich lat znaczny wzrost zadań
realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, m.in. powołano do życia Klub
Integracji Społecznej oraz Komórkę Świadczeń
Rodzinnych. Ponadto, w związku z wejściem w
życie z dniem 1 sierpnia 2009 roku nowelizacji
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawą z dnia
18 czerwca 2009 roku o zmianie niektórych
ustaw w związku ze zmianami w organizacji i
podziale zadań administracji publicznej w
województwie, część zadań zleconych z zakresu
pomocy społecznej przeniesiono do zadań
własnych gmin.
W ramach realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej, na podstawie ustawy o
promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę
128.700 zł na zatrudnienie przez okres 11
miesięcy 40 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 50 osób przy robotach publicznych.
Na zadania z zakresu opieki społecznej zakłada
się w 2010 roku przeznaczenie kwoty 8.631.240
zł co stanowi 26,4% ogółu wydatków bieżących,
z tego:
- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej 5.007.782 zł; - z dotacji
celowej otrzymywanej z budżetu państwa na
finansowanie zadań własnych – 1.010.661 zł; - z
dotacji celowych na realizację porozumień –
77.220 zł; - z dofinansowania robót publicznych
– 441.331 zł - z budżetu miasta – 2.094.246 zł.
Ze 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
– 400.411 zł; -zasiłki stałe – 342.298 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 59.386
zł; - zasiłki rodzinne i zaliczki alimentacyjne
wraz ich obsługą – 5.002.701 zł; - utrzymanie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej –
213.647 zł.
W ramach pozostałych ważniejszych zadań
własnych z zakresu opieki społecznej
przewiduje się: - opłacenie usług opiekuńczych
– 300.000 zł; - wypłatę dodatków
mieszkaniowych – 500.500 zł; - opłacenie
kosztów pobytu mieszkańców w domach opieki
społecznej – 400.000 zł; - dożywianie dzieci w
szkołach – 100.000 zł; - utrzymanie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej – 551.683 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne – 97.660 zł; organizowanie prac społecznie użytecznych
oraz zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót
publicznych – 657.554 zł.
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 207.250 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 18.040 zł na
sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na
placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką
odpowiedzialną za realizację obydwu
programów jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Barczewie.
W ramach zadań inwestycyjnych w
projekcie budżetu na 2010 rok zabezpieczono
środki na dokończenie prac związanych z
rozbudową budynku Miejskiej Przychodni
Zdrowia w Barczewie. Zakłada się, że całkowity
koszt inwestycji wyniesie 1.055.000 zł z tego na
2010 rok zabezpieczono 250.000 zł. Obecnie
trwają prace związane z budową nowych
pomieszczeń Przychodni.
Fundusz sołecki
Zgodnie z uchwałą nr XL(296)09
Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 czerwca
2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010
roku w projekcie budżetu zabezpieczono na ten
cel kwotę 291.465 zł. Do dnia 30 września 2009
roku 30 sołectw złożyło wnioski dotyczące
zadań, które mogą być realizowane w ramach
wyodrębnionego funduszu. Zestawienie
poszczególnych wniosków przedstawiamy
poniżej
Sołectwo Barczewko – zadania: 1. wymiana
pięciu okien w sali wiejskiej o wymiarach 130 x
210 cm – kwota 5.000 zł; 2. zakup kosy
spalinowej – 1.650 zł; 3. zakup nożyc
elektrycznych do żywopłotu – 450 zł; 4. remonty
dróg gminnych na terenie sołectwa – zakup
mieszanki żwirowo-kamiennej – 7.800 zł;
Sołectwo Bartołty Wielkie – zadania: 1.
zagospodarowanie terenu boiska wiejskiego –
4.750 zł; 2. doposażenie placu zabaw – 4.470 zł;

Sołectwo Bark – zadania: 1. utwardzenie
kruszywem drogi gminnej – zakup kruszywa –
4.923 zł;
Sołectwo Biedowo – zadania: 1. niwelacja
terenu i uzupełnienie dodatkową ziemią skarpy
– utworzenie miejsca spotkań mieszkańców –
1.300 zł; 2. ogrodzenie placu – 3.000 zł; 3.
zabezpieczenie, docieplenie i modernizacja
studni wody znajdującej się na terenie działki –
1.620 zł; Sołectwo Jedzbark – zadania: 1.
remont budynku po byłej remizie strażackiej
oraz utwardzenie terenu przy budynku – 8.517
zł; Sołectwo Kaplityny – zadania: 1.
zorganizowanie Dnia Dziecka połączonego z
ogniskiem dla mieszkańców – 1.500 zł; 2.
zagospodarowanie terenu przekazanego na
rzecz sołectwa w celu utworzenia placu zabaw
dla dzieci i terenu rekreacyjnego dla
mieszkańców – 6.500 zł; Sołectwo Kierzliny –
zadania: 1. zagospodarowanie boiska
wiejskiego – 6.900 zł; Sołectwo Kromerowo –
zadania: 1. remont drogi (położenie destruktu)
– 7.000 zł; Sołectwo Kronowo – brak
wniosku; Sołectwo Krupoliny – zadania: 1.
remont drogi 26/1 na długości zabudowań –
6.830 zł;
Sołectwo Lamkowo – zadania: 1.
przygotowanie i wyposażenie Wiejskiego Placu
Rekreacyjnego na działce nr 275/5 – 13.752 zł;
Sołectwo Leszno – zadania: 1.
zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla
dzieci – 6.960 zł; Sołectwo Łapka – zadania: 1.
zagospodarowanie terenu – utworzenie miejsca
spotkań mieszkańców – 5.500 zł; 2.
zorganizowanie spotkania wiejskiego – zakup
nagród dla dzieci za udział w konkursach – 500
zł; Sołectwo Łęgajny – zadania: 1. budowa
altany rekreacyjnej od strony ul. Lipowej wraz z
wygrodzeniem terenu – 8.000 zł; 2. urządzenie
lokalu klubo-biblioteki w sali budynku „małej
szkoły” przy ul. Olsztyńskiej – 12.774 zł;
Sołectwo Maruny – brak wniosku; Sołectwo
Mokiny – zadania: 1. dofinansowanie imprez
tradycyjnie już organizowanych: IV Warmińska
Noc Świętojańska oraz „Przystanek donikąd” –
2.808 zł; 2. zakup namiotu typu „Sułtan” na
potrzeby sołectwa – 1.500 zł; 3. zakup
materiałów na remont dachu na altance,
znajdującej się na boisku wiejskim – 2.506 zł;
Sołectwo Nikielkowo – zadania: 1. zakup
brakującego wyposażenia świetlicy wiejskiej w
Nikielkowie – 6.200 zł; 2. wykonanie planu
miejscowości z naniesionymi numerami posesji
wraz z jego montażem na terenie wsi – 2.500 zł;
3. zakup 2 pojemników na nieczystości stałe i
ustawienie ich przy budynku świetlicy i
przystanku autobusowym – 250 zł; 4. w ramach
zorganizowanego festynu wiejskiego w
Nikielkowie opłacić zespoły muzyczne, energię
elektryczną, nagłośnienie oraz zakup
materiałów informacyjnych – 2.392 zł;
Sołectwo Niedźwiedź – zadania: 1. rozbudowa
oświetlenia drogi gminnej – 9.286 zł; Sołectwo
Odryty – zadania: 1. remont drogi 7/11
(położenie destruktu asfaltowego) – 9.161 zł;
Sołectwo Ramsowo – zadania: 1.
zagospodarowanie terenu na potrzeby spotkań
mieszkańców – 12.800 zł; Sołectwo Ramsówko
– zadania: 1. remont drogi gruntowej od
Ramsowa do Ramsówka żwirem oraz żużlem –
6.274 zł; Sołectwo Radosty – zadania: 1.
remont odcinka drogi gminnej Radosty-Frączki
Ciąg dalszy na str.15
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– 7.783 zł; Sołectwo Ruszajny – zadania: 1.
zagospodarowanie placu zabaw i boiska
wiejskiego – 14.450 zł; Sołectwo Skajboty –
zadania: 1. zakup sprzętu nagłaśniającego –
3.300 zł; 2. festyn wiejski – 1.065 zł; 3. zakup
piasku na boisko do siatkówki plażowej – 4.900
zł; Sołectwo Szynowo – zadania: 1. zakup
sprzętu nagłaśniającego – 3.000 zł; 2. zakup
zabawek na doposażenie placu zabaw – 1.800 zł;
3. zakup kosy spalinowej – 2.000 zł; 4. zakup
ławki parkowej – 484 zł; 5. cement i żwir na
budowę sceny koncertowej – 1.500 zł; 6.
przenośne kosze na odpadki – 300 zł; Sołectwo
Stare Włóki – zadania: 1. ogrodzenie placu
zabaw – działka nr 52 – 2.200 zł; 2. zakup gier na
świetlicę – 500 zł; 3. wymiana instalacji
elektrycznej w świetlicy – 528 zł; 4. remont
korytarza świetlicy – 424 zł; 5. wyrównanie
terenu przed świetlicą – 4.200 zł; Sołectwo
Wipsowo – zadania: 1. zagospodarowanie
plaży wiejskiej – 9.000 zł; 2. zagospodarowanie
terenu pod plac zabaw i rekreacji – 6.000 zł; 3.
oprawa artystyczna oraz zakup nagród w
konkursach na dwa festyny – 4.881 zł; Sołectwo
Wrócikowo – zadania: 1. remont drogi gminnej
– S t a r e Wr ó c i k o w o – 4 . 0 0 0 z ł ; 2 .
dofinansowanie imprezy integracyjnej – 1.300
zł; 3. zagospodarowanie placu zabaw i boiska –
4.027 zł; Sołectwo Wójtowo – zadania: 1.
zagospodarowanie działki nr 159/1 na cele
sportowo-rekreacyjne – 10.574 zł; 2. remont
ulicy Klonowej – 8.200 zł; 3. festyn z okazji 650lecia powstania osady Wójtowo – 2.000 zł;
Sołectwo Zalesie – zadania: 1. remont drogi
gminnej do Zalesia – naprawa poboczy na
długości 551 mb – 5.378 zł; Sołectwo Bogdany
– zadania: 1. budowa infrastruktury
umożliwiającej uprawianie sportu, zabawę
dzieci, spotkania mieszkańców wsi w celach
integracyjnych, kulturalnych, organizowanie
uroczystości przez radę sołecką – 5.028 zł;
Sołectwo Tumiany – zadania: 1. wyposażenie
placu zabaw w Klimkowie – 7.270 zł.

Przeglądając materiały archiwalne
dotyczące Powiatowego Przeglądu Grup
Kolędujących w Barczewie natknęłam się na
artykuł autorstwa Maryny OkęckiejBromkowej, zamieszczony w Dzienniku
Katolickim „Słowo” z 5 lutego 1996 roku.
Dziennikarka uczestniczyła w pracach jury
pierwszego Przeglądu zorganizowanego przez
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Barczewie, mieszczący się wówczas przy ulicy
Grunwaldzkiej 13. Jadąc do naszego miasta
zastanawiała się, z czego to podolsztyńskie
miasteczko od dawna było znane? Z dawnej
nazwy Wartembork, dla uczczenia wielce
z a s ł u ż o n e g o d l a Wa r m i i k s i ę d z a
Barczewskiego, zwane Barczewo, z
otrzymanych w 1364 roku praw miejskich, z
malowniczego położenia w widłach rzek
Kiermas i Pisa, z przynależenia od 1772 roku do
włości biskupów warmińskich, z wielkiego
kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, z
ciężkiego więzienia o zaostrzonym reżimie. Z
tego było znane, zapisało się w historii.
Bardzo ciekawie opisała przybycie
kolędników na występy. „Do leżącego

Tak było piętnaście lat temu. Trochę
się przez ten czas zmieniło. Od 2001 roku, czyli
od VI edycji Przegląd ma rangę powiatową.
Uległ zmianie termin realizacji imprezy,
ponieważ pierwsze trzy Przeglądy odbywały się
w połowie stycznia. Od IV przeniesiono je na
połowę grudnia. Przeniósł się MOKSiT na ulicę
Słowackiego 5, przekształcił w Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Zmianie nie uległo natomiast to, co
wyróżnia tę imprezę spośród wielu. Nadal, jak to
było piętnaście lat temu salę widowiskową na
jeden dzień opanowują diabły rogate, zwierzęta
kosmate, anioły przeczyste, gwiazdeczki
świetliste, z szemlem orszak wkracza żwawo
racząc widzów zabawą, warmińska gwara
rozbrzmiewa i każdy jak umie śpiewa.
W tegorocznym, jubileuszowym
Przeglądzie brało udział 8 grup kolędujących.
I miejsce zajęła grupa ze Szkoły Podstawowej w
Spręcowie, prowadzona przez Irenę
Palmowską. W tym Przeglądzie brali udział po
raz piąty. II miejsce – „Malutcy kolędnicy” z
Przedszkola w Łęgajnach. Opiekunkami grupy

nieopodal kościoła Ojców Franciszkanów,
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
przyczłapały niedźwiedzie i turonie, zajączki i
bociany, pasterze z darami, gwiazdami,
królowie z podarkami, chłopyszek malutki z
dziadkową, chyba jeszcze dziecięcą harmonią,
wygrywający na niej skrupulatnie! Diablików
różnego sortu było bez liku, zaś najmniejszy, z
piekiełek chyba rodem rozpaczający był wielce,
bo mu turoń rozdeptał pomponik od ogona... a
jej jaki despekt. Był nawet chyba budowlany
aniołek, bo miał skrzydła ze styropianu. Więc
zjechało się i zeszło do Barczewa setki
przebierańców rozśpiewanych,
rozćwierkanych. Ileż to nauczycielek,
katechetek, bibliotekarek natrudziło się, by te
programy przygotować, muzycznie ubogacić,
dzieci i młodzież w teatralny świat
wprowadzić.”

są Wioletta Werner i Bożena Szewc, natomiast
III miejsce, ex aequo – Przedszkole Miejskie w
Barczewie z opiekunem Eweliną Majewską i
grupa z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie, której opiekunami są Katarzyna
Więckowska i Aleksandra Podsiadło. Jury
przyznało również dwa wyróżnienia: grupie
teatralnej z Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Barczewie, której opiekunem jest Anna Rok
oraz grupie ze Szkoły Podstawowej w Sątopach
(gmina Bisztynek), z opiekunami: Elżbietą
Rucińską i Agnieszką Węglik.
Zapraszamy grupy kolędnicze z
Powiatu Olsztyńskiego do udziału w
przyszłorocznym Przeglądzie.
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Informacje sportowe
Turniej Halowej Piłki Nożnej w Wydminach
„SKI MAZURY CUP”

4 grudnia piłkarki z LUKS „SURMA”
Barczewo wzięły udział w mikołajkowym
turnieju halowej piłki nożnej „SKI MAZURY
CUP” w Wydminach. W rozgrywkach wzięło
udział 5 drużyn: „SURMA” Barczewo, UKS
„JEDYNKA” Reszel, UKS „SPORT z
KULTURĄ” Mazuchówka, UKS Wydminy

BARCZEWSKA LIGIA HALOWA
„FUTSAL” 20.11.2009

III KOLEJKA MISTRZOSTWA GMINY
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ FUTSAL BARCZEWO 2009/2010
KOMUNIKAT NR 3 z 4.12.2009

Sprawozdanie z I kolejki rozgrywek
Pierwsza kolejka barczewskiej
halówki rozpoczęła się 20.11.2009 r. Spore
zainteresowanie kibiców i zawodników
przerosło oczekiwania organizatorów.
Zapraszamy wszystkich kibiców w każdy piątek
od godziny 18.15 do sali gimnastycznej w
Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Do zawodów zgłosiło się 10 drużyn, które
rozegrały między sobą 5 meczy rozpoczynając
tym samym 18-tygodniowe rozgrywki futsalu w
Barczewie. Przedstawiamy wyniki po pierwszej
kolejce oraz statystyki indywidualne
zawodników:

LISTA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
1.ZYCHOWICZ – WŚCIEKŁE BUCIORY – 4
bramki
2.ŻEROMSKI – ZAKŁAD POPRAWCZY – 4
3.MAJACKI – RADOSTY – 3
4.BALCERAK – SKAJBOTY – 3
5.KĄTEK – KOSTEK TEAM – 3
6.BRZEZIŃSKI – ZAKŁAD KARNY – 3
7.MACIEJEWICZ – ZAKŁAD POPRAWCZY – 3
8.CZOBOT – WŚCIEKŁE BUCIORY – 2
9.KOSTRUBSKI I – SZAFRAN SZYNOWO – 2
10.BOROWY M – SKAJBOTY – 2
11.DOBKOWSKI – OK SERVICE – 2
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oraz LUKS „ISKRA” Biała Piska. Mecze
rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
Nasze dziewczęta wygrały cały turniej strzelając
przeciwniczkom w 4 spotkaniach 27 bramek,
jednocześnie nie tracąc żadnej. Miłą
niespodziankę sprawiła nasza nowa
zawodniczka, Katarzyna Szydlik, zdobywając

tytuł „króla strzelców” z dorobkiem 12 bramek,
a najlepszą zawodniczką turnieju została
Magdalena Szaj. Poziom sportowy turnieju był
bardzo wysoki. Świadczy o tym fakt, że w
składzie każdej z drużyn występowały
zawodniczki reprezentujące kadrę
województwa w piłce nożnej i mimo, że wyniki
„SURMY” wskazują na łatwą przeprawę z
rywalkami, to mecze były wyrównane.
Powołanie do reprezentacji Polski
Trener piłkarskiej reprezentacji Polski
kobiet U-15, Zbigniew Witkowski, powołał 24
zawodniczki na konsultację szkoleniową, która
odbyła się od 21 do 26 października 2009 r. w
Gutowie Małym k/Łodzi. Powołanie na
konsultację otrzymała m.in. zawodniczka
LUKS „SURMA” Barczewo – Magdalena
Szaj. W trakcie zgrupowania kadra Polski
rozegrała 2 mecze sparingowe z kobiecymi
zespołami pierwszoligowymi. W pierwszym
meczu reprezentacja Polski pokonała 6:0
LUMKS Tuszyn, klub występujący w
rozgrywkach I ligi grupy północnej. Drugim
przeciwnikiem był MUKS Tomaszów
Mazowiecki (I liga, grupa południowa), który
przegrał z kadrą Polski 1:3, a Magdalena Szaj
zaliczyła w tym meczu asystę. Dobra postawa
naszej zawodniczki zagwarantowała jej miejsce
wśród 18 kadrowiczek powołanych na następne
zgrupowanie w lutym 2010 r.
Piotr Ferenz

Wyniki rozegranych spotkań:
1. RADOSTY – FIRE KABEL 4:1
2. LAMBADA – SKAJBOTY 5:7
3. WŚCIEKŁE BUCIORY – SZAFRAN
SZYNOWO 5:2
4. ZAKŁAD KARNY – OK SERVICE 5:4
5. ZAKŁAD POPRAWCZY – KOSTEK
TEAM 6:0
12. ŁANIEWSKI – FIRE KABEL – 2
13. MARKOWICZ – ZAKŁAD KARNY – 2
14. KOPCZYŃSKI – RADOSTY – 1
15. MAREL – RADOSTY – 1
16. ROMANKIEWICZ – WŚCIEKŁE BUCIORY -1
17. KOBARYNKO – WŚCIEKŁE BUCIORY – 1
18. KASZUBA – SZAFRAN SZYNOWO – 1
19. SKINDEL – SKAJBOTY – 1
20. PAWLAK – SKAJBOTY – 1
21. PAPROCKI – LAMBADA – 1
22. PIETRZAK – LAMBADA – 1
23. KWIATKOWSKI – KOSTEK TEAM – 1
24. KARWOWSKI – KOSTEK TEAM – 1
25. BRUCHALSKI – KOSTEK TEAM – 1
26. PAPROCKI – OK SERVICE – 1
27. BOJARSKI – OK SERVICE – 1
28. NOWOSIELSKI – OK SERVICE – 1
29. ROCHMIŃSKI – OK SERVICE – 1
30. SAJNACH – ZAKŁAD POPRAWCZY – 1
Niestety za niesportowe zachowanie żółtą
kartkę zobaczył Zychowicz, za co otrzymał 2 minuty
kary.
Tak więc pierwsza kolejka przeszła do historii.
Organizatorzy
Organizator Sportu Jarosław Bonus
Przewodniczący GZ LZS Marek Szter
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CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH
STRZELCÓW:
9 – Borowy M – Skajboty
7 – Kątek – Kostek Team; Brzeziński – Zakład
Karny
6 – Majacki – Radosty; Romankiewicz;
Zychowicz – Wściekłe Buciory
5 – Balicki – OK Service
4 – Żeromski – Zakład Poprawczy;
Ziembowicz – Lambada
Następna kolejka rozegrana bedzie 11.12.2009
od godz. 18.30, a kolejka z 18.12.2009 zostaje
przeniesiona na 19.12.2009 od godz. 9.00 i
dalej wg terminarza rozgrywek.
Organizatorzy
Przewodniczący GZ LZS Marek Szter
Organizator Sportu Jarosław Bonus

Informacje
Listy otwarte ...

Barczewo, 23.11.2009 r.
Do Burmistrza
Pana Lecha Jana Nitkowskiego
w Barczewie

W związku z tym, że Piekarnia Tyrolska w Olsztynie już raz chciała wejść na rynek barczewski, obniżając znacznie cenę pieczywa, tj. o
połowę ceny jaka w tym czasie była w sklepach w Barczewie, a trzykrotnie mniejszą niż w innych sklepach w Olsztynie, prosimy o spowodowanie,
by w/w Piekarnia nie prowadziła więcej takich praktyk na terenie Barczewa.
Przez okres, kiedy Tyrolska sprzedawała swoje wyroby w Barczewie, znacznie spadły obroty w sklepach barczewskich jak również spadła
produkcja w Piekarniach w Barczewie. Wiadomo przecież, że w/w zakłady i sklepy płacą duże podatki do Urzędu Miasta w Barczewie.
Obecnie na sklepie, gdzie poprzednio były sprzedawane wyroby Piekarni Tyrolska wisi ogłoszenie o zbieraniu podpisów, na ponowne otwarcie
punktu sprzedaży. Zbiera te podpisy kobieta, która nie ma pracy mając nadzieję, że ją otrzyma, gdy ponownie zostanie otwarty sklep Piekarni
Tyrolska. Uważamy, jako mieszkańcy Barczewa, że lepiej gdy ma pracę kilkadziesiąt mieszkańców Barczewa niż jedna mieszkanka z Olsztyna,
gdzie szybciej można dostać pracę.
Mając na uwadze utrzymanie się sklepów i Piekarni, gdzie zatrudnieni są mieszkańcy Barczewa, prosimy by Pan Burmistrz miał to na
uwadze i nie wyraził zgody Piekarni Tyrolska na otworzenie punktu sprzedaży w Barczewie.
Piekarnia „Staropolska” s.c. Sabina Jakubaszek, Dariusz Chworak
Piekarnia Jan Piskorek
Sklep „Jagódka”
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Janina Jędrasik
Sklep Art. Spożywcze s.c. Kapowicz Marianna, Kruczek Jadwiga
Piekarnia Mazurska Ryszard Oswald, Biskupiec
Mardi Sp. z o. o. Biskupiec, Sklep nr 18
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Fipiko” Sp. z o. o. Czesław Filipek

Barczewo, dnia 8 grudnia 2009 r.
Odpowiadając na pismo z dnia 23 listopada 2009 r. dotyczące wniesienia sprzeciwu w sprawie otwarcia w Barczewie Piekarni Tyrolska
uprzejmie wyjaśniam, iż kwestię podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
reguluje ustawa z dnia z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz.1095 z późniejszymi
zmianami).
Zgodnie z art. 6 powołanej ustawy, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych
prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Zasadą więc jest swoboda przedsiębiorcy, a wyjątkiem zakazy i
ograniczenia, które muszą być ustanowione wyraźnie.
Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej „na równych prawach” stanowi odwołanie się do konstytucyjnej zasady równości wobec
prawa (art. 32 Konstytucji RP). Niedopuszczalne jest więc wypieranie przez gminę pewnych podmiotów z dostępu do działalności gospodarczej.
Oczywiście nie oznacza to, że wolność gospodarczą należy traktować w sposób absolutny, ponieważ ustawodawca określił w formie zakazów i
nakazów organizację i sposób wykonywania niektórych rodzajów działalności.
Co prawda powołana wyżej ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. – przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1808 z późniejszymi zmianami) wprowadzają pewne reglamentacje działalności
w postaci koncesji, licencji, zezwoleń czy wpisu do rejestru działalności regulowanej, jednakże prowadzenie działalności gospodarczej polegającej
na produkcji i sprzedaży pieczywa nie podlega tym ograniczeniom.
Nadmieniam również, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz.
1078 z późniejszymi zmianami) przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców lub po
uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania
przedsiębiorcy a nie gmina właściwa dla miejsca wykonywania tej działalności. W przypadku spółek prawa handlowego rejestr przedsiębiorców
prowadzi Sąd Gospodarczy. A zatem niejednokrotnie gmina, na terenie której prowadzona jest dana działalność nie zawsze dokonuje chociażby
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej tego podmiotu.
Pragnę zauważyć również, że wolność gospodarcza rozumiana jako wolność od ingerencji państwa w sferę działalności gospodarczej,
w tym wolność konkurowania, czyli funkcjonowania gospodarczego wolnego od utrudnień ze strony innych przedsiębiorców ma wyznaczone
granice. Mowa jest o tym chociażby w art. 17 cytowanej wyżej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że
„przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych
interesów konsumentów”. W artykule tym podkreślono model pozytywnego zachowania przedsiębiorcy w toku wykonywania działalności
gospodarczej. Natomiast ustawy odrębne (np. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – tj. Dz.U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami czy ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz.U. Nr 50 poz. 331 z
późniejszymi zmianami) regulują konsekwencje zachowań odbiegających od tego modelu.
Jednakże ocena czy konkurencja jest nieuczciwa możliwa będzie dopiero w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej a nie przed jej
rozpoczęciem i do oceny tej uprawnione są inne wymienione w powołanych wyżej ustawach organy.
Mając na uwadze powyższe należy podkreślić, że Burmistrz nie może ingerować i ograniczać swobody wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli nie ma do tego wyraźnej delegacji wynikającej z ustawy.
Burmistrz
Lech Jan Nitkowski

GAZETA SAMORZĄDOWA 10(199) grudzień 2009

17

Informacje

Województwo Warmińsko - Mazurskie

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Wyposażenie dla szkół za unijne pieniądze
Gmina Barczewo pozyskała ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 fundusze na rozwój barczewskiej oświaty oraz podniesienie
standardu nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów. Beneficjentem projektu „Optymalizacja procesów
kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo – kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe”
jest Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Projekt otrzymał 80% dofinansowania na zakup wyposażenia i pomocy
naukowych. Łączna wartość projektu 228 148,00 PLN.
Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na zmianę obrazu lekcji, gdzie słowo czytane i mówione, zostanie dodatkowo
wzbogacone o metody pokazowe i ćwiczeniowe, zostaną wykorzystane nowoczesne techniki nauczania – tak ważne w
procesie dydaktycznym.
W ramach projektu „Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo –
kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe” 6 szkół z terenu gminy Barczewo zostało wyposażonych
w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne najwyższej jakości:
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie otrzymała wyposażoną na 16 stanowisk multimedialną pracownię
do nauczania języków obcych, wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne (84 szt.), wyposażenie w
pomoce dydaktyczne sal kształcenia zintegrowanego, w tym pomoce dydaktyczne dla 6-latków (311 szt.);
Szkołę Podstawową w Łęgajnach - wyposażono w multimedialną pracownię do nauczania języków obcych na
16 stanowisk;
Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich otrzymała multimedialną pracownię do nauczania języków obcych na 16
stanowisk oraz laptopa z oprogramowaniem i projektor multimedialny;
Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Lamkowie i w Wipsowie

również

wyposażono

w 16 stanowiskowe multimedialne pracownie do nauczania języków obcych.
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, w którym uczą się gimnazjaliści z miasta i gminy Barczewo otrzymało ze środków
unijnych nowoczesne wyposażenie w demonstracyjne i ćwiczeniowe pomoce dydaktyczne do 4 pracowni:
biologicznej (190 szt.), chemicznej (58 szt.), fizycznej (40 szt.), a także 16-stanowiskową multimedialną pracownię do
nauczania języków obcych.
Wykonawcą dostawy pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu została Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z
o.o. w Nysie.
Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
tekst Ewa Orłowska, Dyrektor MZOiZ w Barczewie

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
tel.89 514 83 46, fax. 89 514 85 62
„Optymalizacja procesów kształcenia w szkołach wszystkich typów w Gminie Barczewo
– kompleksowe wyposażenie w sprzęt i pomoce naukowe”
Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
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www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

kat. architektura - Anna Wojszel z Kronowa
“Otulony nocą" - Nagroda główna

kat. człowiek - Łukasz Kowalczyk z Tumian
“Babcia Mania" - Nagroda główna

Rozdanie nagród, a także upominków
dla wszystkich biorących udział w konkursie
nastąpi 10 stycznia 2010 r.
w trakcie XVIII Finału WOŚP w Barczewie.
Gratulujemy i zapraszamy do wzięcia
udziału w edycji 2010.

Zespół „Fair-Play” oferuje
oprawę muzyczną na:
-wesele
-studniówki, bale
-konferencje, bankiety
-imprezy okolicznościowe, plenerowe

tel: 609 732 621, 609 732 576
kat. przyroda - Anna Krzywoszonek z Barczewa
“Pochodnie” - Nagroda główna

Adam Dowgiałło z Barczewa "Alcatraz”
wyróżnienie

Karolina Łochacz z Olsztyna "Brama"
wyróżnienie

LUTY

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

MARZEC

KWIECIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

MAJ

CZERWIEC

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

LIPIEC

SIERPIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Pn Wt Śr Cz Pt So N

Pn Wt Śr Cz Pt So N

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Zdjęcia z konkursu “Barczewskie pejzaże 2009” : Łukasz Kowalczyk, Karolina Łochacz, Anna Krzywoszonek.

2010

STYCZEŃ

