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Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Nastrojowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze
oraz pomyślności w nadchodzącym roku
życzy
Mariola Łukowska - Dyrektor CKiPG wraz z pracownikami
oraz Redakcja “Wiadomości Barczewskich”

PROJEKT BUDŻETU GMINY BARCZEWO
NA 2012 r.
... więcej na str. 18
www.barczewo.pl

Serdecznych spotkań rodzinnych, pukania do drzwi,
przyjaznych twarzy, dużo radości,
serdecznych objęć, pocałunków,
szczęśliwych wspomnień,
aby Święta były właśnie tym,
czym powinny być - odrobiną ciepła w środku zimy,
światłem w mroku...
Dyrektor, pracownicy i uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie

Wszystkim emerytom i rencistom
Służby Więziennej,
spokoju, rodzinnego ciepła przy Wieczerzy Wigilijnej,
zdrowia, radości i spełnienia marzeń
w nadchodzącym 2012 roku
życzy
Zarząd Koła

Wesołych świąt, wesołych świąt!
Niech wszystkie smutki idą w kąt.
Betlejem w sercach niech zagości,
z siankiem, kolędą ,ciepłem miłości.
życzy
kierownik i pracownicy
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niech upłyną w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś 2012 rok,
niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń
Dyrektorom szkół i przedszkoli,
nauczycielom i pozostałym pracownikom,
uczniom i ich rodzicom
spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia
życzą
Dyrektor i pracownicy MZOiZ w Barczewie
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku
dużo zdrowia, radości, szczęścia rodzinnego i wielu sukcesów
Burmistrzowi miasta – Panu Lechowi Nitkowskiemu,
Dyrektor CKiPG – Pani Marioli Łukowskiej,
Radnym oraz Mieszkańcom Barczewa
życzy zespół wokalny „Pokolenia”

W imieniu Zarządu Osiedla „NOWE MIASTO”
pragnę złożyć wszystkim Mieszkańcom
najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.
Zdrowych, radosnych,
pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie,
a w Nowym Roku dużo szczęścia,
spełnienia marzeń i planów
oraz zadowolenia i wielu sukcesów każdego dnia.
Życzy Przemysław Sobiczewski
Przewodniczący Rady Osiedla
„Nowe Miasto”

Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku 2012 spełniającego
wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia…
Wszystkim Państwu wraz z Rodzinami
życzą
Zbigniew Podlaski - Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Barczewie
oraz współpracownicy.

Wszystkim członkom organizacji pozarządowych
z terenu gminy Barczewo
życzymy pełnych radości, pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności i samych sukcesów w Nowym Roku 2012.
Rada Organizacji Pozarządowych
Gminy Barczewo
Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy społecznej
w Nowym Roku 2012
wszystkim członkom i sympatykom
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
życzy
Zarząd SIO
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Informacje

Szlakiem inwestycji w gminie Barczewo…
Do końca roku 2011 w gminie Barczewo
zostaną oddane do użytkowania dwa
nowoczesne kompleksy sportowe w Barczewie
i Łęgajnach. Inwestycje te zostały zrealizowane
w ramach rządowego programu Moje Boisko Orlik 2012. W skład kompleksów wchodzą
boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę
i koszykówkę o wym. 19,1 x 32,1, boisko do
piłki nożnej o wym. 30 x 62 m oraz zaplecze
sanitarno-szatniowe.
Boiska sportowe zostały utworzone
z bezpiecznych i nowoczesnych nawierzchni
z poliuretanu i sztucznej trawy. Boiska
wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy,
bramki piłkarskie, piłkochwyty, kosze do piłki
koszykowej, siatkę do piłki siatkowej, rozpiętą
na słupach mocowanych do podłoża w tulejach.
Obydwa obiekty są ogrodzone i oświetlone, co
również zwiększy bezpieczeństwo przebywających tam sportowców. Budowa boisk
sportowych w Barczewie i Łęgajnach umożliwi
mieszkańcom gminy dostęp do atrakcyjnej
i nowoczesnej infrastruktury sportowej.
Realizacja ww. zadania spowoduje, iż dzieci,
młodzież, jak również dorośli będą mieli lepszą
kondycję fizyczną, więcej czasu spędzą
w ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia liczby
wad postawy tych najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Wybudowane boiska z pewnością

stworzą lepsze warunki do rozwoju
prosportowych nawyków wśród młodych ludzi,
a także będą miały pozytywny wpływ na
integrację środowiska lokalnego.
Do końca bieżącego roku zostaną również
zakończone prace na obszarze wschodniej
części Starego Miasta Barczewa. W ramach
rewitalizacji tego obszaru miasta wykonano
modernizację ulic, jezdni, chodników i ciągów
pieszych, wymieniono również podziemną
i nadziemną infrastrukturę techniczną sieci
wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Przebudowano parkingi, uporządkowano zieleń
miejską w tej części miasta, a także wykonano
izolację pionową ścian fundamentowych
kamienic i budynków usługowych, usytuowanych wzdłuż rewitalizowanych ulic.
W ramach tego zadania na Starym Mieście
Barczewa powstały również dwie kasety
ekspozycyjne dla wykopalisk archeologicznych.
Urząd Miejski w Barczewie przygotowuje
się do inwestycji na przyszły rok. Firma
ARKON ATELIER Sp. z o.o. opracowała na
rzecz Urzędu Miejskiego w Barczewie program
funkcjonalno-użytkowy w ramach projektu pn.
„Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy
Barczewo, poprzez renowację kluczowych
obiektów dziedzictwa kulturowego”, którego

fot. M. Rukszan

fot. Zb. Kozłowski

efektem będzie wzrost potencjału turystycznego. Planuje się adaptację budynku dawnego
kościoła ewangelickiego na galerię sztuki i małą
salę koncertową. W Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego planuje się remont
pomieszczeń oraz dostosowanie obiektu dla
osób niepełnosprawnych. Przedmiotowy
program funkcjonalno-użytkowy obejmuje
również budynek ratusza w Barczewie,
w którym planuje się zaadoptować poddasze na
salę wystaw, wykonać wieżę widokową, a także
przystosować obiekt dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego.
W ramach tego zadania planuje się również
przebudowę klatki schodowej i budowę
łącznika pomiędzy budynkiem ratusza,
a kamieniczkami.
Sporządziła: Aleksandra Kula
inspektor ds. inwestycji

fot. Zb. Kozłowski

fot. Zb. Kozłowski

Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie pierwsza w województwie
Ludzie o bursztynowych sercach
W środę, 7 grudnia br., w sali konferencyjnej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się Konferencja
Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek.
Przed oficjalnymi uroczystościami, w holu
Urzędu Wojewódzkiego zorganizowano
wystawę stoisk bibliotek z terenu województwa,
które w różny sposób promowały swój dorobek.
Stoisko Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie wyróżniało się pomysłowością
i bogatą ofertą promującą m.in. poprzez
publikacje, miasto i gminę Barczewo. Panie,
w warmińskich strojach Anna Rok - kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie
i Rita Kostka,
ze swoimi warmińskimi
eksponatami wystającymi z warmińskiej
skrzyni, folderami i pisanymi programami
przyciągały uwagę uczestników konferencji,
a wszystkiego pilnował rogaty diabeł.
W części drugiej, zaproszonych gości
i uczestników przywitał dyrektor Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Olsztynie pan Andrzej
Marcinkiewicz. Wśród zaproszonych była poseł

na Sejm RP pani Iwona Arent, przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego,
Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego
i licznie przybyli przedsta-wiciele kultury.
Zaproszonym bibliotekom towarzyszyli

przedstawiciele powiatowych i gminnych władz
samorządowych oraz koalicjanci – partnerzy.
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Społeczeństwo
Z nadzieją na lepsze, radośniejsze święta

Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności
W dniach 2-4 grudnia br., przez trzy dni, na
terenie miasta i gminy Barczewo,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich,
któremu prezesuje pani Danuta Zielonka, we
współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie
zorganizowało zbiórkę artykułów żywnościowych.
Artykuły te były systematycznie odbierane z
14 sklepów na terenie miasta i z 12 sklepów na
terenie gminy, tj. w miejscowościach: Łęgajny,
Ramsowo, Wipsowo, Wójtowo, Nikielkowo, a
następnie trafiały do Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Ogółem zebrano
1606,04 kg żywności, tym samym pobito
zeszłoroczny wynik. Podobnie jak w latach
poprzednich, najwięcej było wyrobów
mącznych, cukier, konserwy, słodycze, olej i
tłuszcze. Po segregacji, zrobiono 350 paczek,
które trafiły do: Szkoły Podstawowej im.
Feliksa Nowowiejskiego i Gimnazjum nr i
Ziemi Warmińskiej w Barczewie oraz do
Ramsowa, Wipsowa, Bartołt Wielkich,
Kronowa, Łęgajn i Wójtowa. Na podstawie list
sporządzonych przez lokalne stowarzyszenia,

Spotkanie opłatkowe
Dużo życzliwości i serca

W sobotę, 10 grudnia, w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, odbyło się opłatkowe spotkanie
emerytów i rencistów SW przy Zakładzie
Karnym w Barczewie. Przy odświętnie
przygotowanym stole wyczuwało się dużo
życzliwości i serca, a tego w ostatnich latach,
oprócz zdrowia, najwięcej wszystkim barczewskim emerytom i rencistom potrzeba.
Specjalnie dla uczestników spotkania grupa
teatralna „Garfield”, działająca przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Barczewie, Oddział dla
Dzieci, prowadzona przez kierownika biblioteki
sztuką pt. „Bombka”, wspaniałym występem
wprowadziła zebranych w świąteczny nastrój.
Po części artystycznej przewodniczący
Waldemar Olechowski przekazał zebranym
informacje z działalności w bieżącym roku oraz
nakreślił założenia na przyszły rok. Potem,
w imieniu Zarządu Koła, wszystkim emerytom
i rencistom złożył życzenia pogodnych świąt
Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego
Roku 2012. Przekazał również życzenia od
dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie
Krzysztofa Strzyżewskiego. Na koniec, łamiąc
się opłatkiem, uczestnicy spotkania złożyli sobie
nawzajem życzenia
Tekst i foto: W. Zenderowski
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paczki trafiły do najbardziej potrzebujących
rodzin, a szczególnie tam, gdzie są dzieci.
Paczki z artykułami żywnościowymi tylko w
pewnym stopniu wspomogły budżet rodzinny.
Wiadomo, że jest to kropla w morzu, ale jest to
także nadzieja na lepsze, radośniejsze święto.
Na rzecz tegorocznej Bożonarodzeniowej
Zbiórki Żywności, pod patronatem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, pracowali:
Danuta Zielonka, Zbigniew Stodolnik, Alina
Jakończuk, Krystyna Żygadło, Danuta Łowkiel,
Krystyna Kurzac, Anna Jakończuk, Magdalena
Łowkiel, Elżbieta Wołonsewicz-Tabaka, Anna
Snochowska, Tomasz Michałowski i Maciej
Wnukiewicz. Przy akcji pomagały członkinie
miejscowego Koła Krajowego Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Barczewie panie:
Józefa Fanselau i Janina Domurad. W akcji
wzięło udział 149 wolontariuszy, którym należą
się szczególne słowa uznania. Transportu
użyczyły firmy: Zakład Usług Komunalnych,
Zakład Budynków Komunalnych i Zakład
Energetyki Cieplnej w Barczewie.
Wszyscy wymienieni, w tym organizatorzy,

zasługują na gorące słowa podziękowania za
bezinteresowną pomoc. Gorące słowa
podziękowania należą się również wszystkim
mieszkańcom miasta i gminy Barczewo za
zakupy na rzecz zbiórki żywności. To świadczy
o Państwa wrażliwości na występujące potrzeby
rodzin, które na co dzień zmagają się
z problemami finansowymi. Pani Danuta
Zielonka, za naszym pośrednictwem, skierowała słowa podziękowania do młodzieży
szkolnej oraz ich opiekunów, kierowników
jednostek za transport, a szczególnie właścicieli
sklepów za życzliwość i przychylność tej
inicjatywie.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Świąteczny wolontariat gimnazjalistów
Święta to wyjątkowy czas. Pełen
pośpiechu, gorączkowych przygotowań i podekscytowania zakupem prezentów. To też czas,
kiedy stajemy się bardziej wrażliwi na los
innych. Bywamy szczodrzy, otwarci i mimo
całego świątecznego zgiełku, zwalniamy
tempa, by poświęcić uwagę tym, którzy nas
potrzebują.
Sporym powodem do radości jest to, że
dużą inicjatywą w niesieniu pomocy innym
wykazuje się barczewska młodzież. To właśnie
ona, w tygodnie poprzedzające święta, zbiera
żywność w naszych sklepach i odwiedza
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej.
Kartki z życzeniami, drobne prezenty
w postaci gipsowych ozdób, jasełka i wspólne
śpiewanie kolęd, to dla wielu samotnych ludzi
namiastka rodzinnych świąt. Gimnazjaliści
z zaangażowaniem kultywują tę tradycję
odwiedzin, bo wiedzą, jak duże znaczenie dla
pensjonariuszy, ma ich obecność.
Dzieciom święta kojarzą się najczęściej
z Mikołajem, prezentami, choinką i niezli-

czoną ilością smakołyków. W takie niezapomniane wrażenia obfitowało spotkanie
integracyjne w gimnazjum z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną. Było wspólne
robienie ozdób, klejenie „najdłuższego łańcucha
na świecie” ubieranie choinki i śpiewanie kolęd.
Nie zabrakło również świętego Mikołaja, który
zjawił się, by obdarować wszystkich drobnymi
upominkami.
Spotkania integracyjne organizowane są
w gimnazjum od 2010 roku, w jedną sobotę
miesiąca. Cieszą się one coraz większą
popularnością, nie tylko wśród wolontariuszy,
ale też wśród rodzin dzieci niepełnosprawnych.
Te spotkania uczą tolerancji, szacunku,
przełamują bariery i pozwalają zawierać
wyjątkowe przyjaźnie. Są dowodem na to, że
potrafimy być blisko siebie, nie tylko w okresie
świąt, ale każdego dnia.
Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich za przekazanie darów na świąteczne prezenty.
Lidia Zelman
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Rozmowa
Rozmowa ze starostą Powiatu Olsztyńskiego panem Mirosławem Pampuchem

Inwestycje powiatowe w gminie barczewskiej
Panie Starosto, w okresie ostatnich kilku lat na
terenie mojej gminy Powiat zrealizował kilka
znaczących inwestycji. Z których inwestycji jest
Pan szczególnie zadowolony?
Starosta Mirosław Pampuch - Panie
redaktorze, łączna ilość inwestycji, która trafiła
do gminy Barczewo w ciągu ostatnich trzech lat
wynosi 22 miliony złotych. Znaczna część
inwestycji to zadania drogowe. Jedną z
ważniejszych powiatowych inwestycji
drogowych, zrealizowanych i dopuszczonych
do ruchu w tym roku, jest tzw. mała obwodnica,
obejmująca ulice Olsztyńską i Targową na
Starówce Barczewa. Wartość tej inwestycji
wynosi 8,5 miliona złotych. Druga, większa
inwestycja powiatowa, realizowana w
Barczewie, jest związana z zagospodarowaniem
nieruchomości po byłym szpitalu zakaźnym.
Przez 10 lat ten obiekt stał pusty i nie znaleziono
sposobu na jego zagospodarowanie. Powiat tę
nieruchomość przejął jako darowiznę od
samorządu wojewódzkiego. Znaleźliśmy
pieniądze na jego remont i zagospodarowanie.
Umieściliśmy w budynku szpital, który
zajmować się będzie długoterminową opieką
nad ludźmi chorymi. Będzie go prowadziła
organizacja pozarządowa - Zakon Kawalerów
Maltańskich, który ma bogate doświadczenie w
tym zakresie. Koszt inwestycji to 10 589 756,21
zł, wkład niepieniężny - 3 810 990,00 złotych.
Panie Starosto powrócimy do inwestycji
drogowych. Analizując budżet Powiatu z moich
wyliczeń wynika, że 37% pieniędzy
przeznaczonych na inwestycje drogowe w tym
roku trafiło do mojej gminy. Czym gmina
Barczewo zasłużyła sobie na taką szczodrość w
Powiecie?
- Nie tylko szczodrość sobie zaskarbiła, ale w
sposób racjonalny potrafiła współpracować z
Powiatem. Znaczna część tych środków
finansowych związana jest z realizacją
wcześniej zawartych porozumień pomiędzy
samorządami gminy i powiatu. Porozumienia
dotyczą racjonalizacji sieci drogowej, w tym
przejęcia przez Gminę we władanie ulic
stanowiących odcinki dróg powiatowych. W ten
sposób został ustalony jeden gospodarz na ulicy.
Inwestycja drogowa - mała obwodnica na
Starym Mieście - została wynegocjowana przez
samorządy w ramach zawartych, wyżej
wspomnianych, porozumień. Barczewo należy
do tych gmin powiatu, które zrozumiało intencje
Starostwa w porządkowaniu sieci drogowej.
Mówiąc o dobrych relacjach i współpracy
Gminy i Starostwa miałem na uwadze dobrą
współpracę wszystkich naszych organów
samorządowych i ich przedstawicieli. Na
szczególne wyróżnienie i pokreślenie zasługuje
współpraca z Sejmikiem, jego marszałkami, a w
szczególności z wicemarszałek Urszulą
Pasławską.
Oprócz budowy i gruntownej przebudowy
występuje potrzeba bieżącej konserwacji i
naprawy jezdni wielu dróg. W mojej gminie
stan jezdni drogi powiatowej na odcinku
Barczewo - Bartołty Wielkie - Leszno - granica
gminy - Dźwierzuty jest fatalny. Jakimi
kryteriami kieruje się Starostwo w wyborze
drogi do remontu?

- My generalnie na terenie powiatu zrobiliśmy
specyfikację dróg, które są ciągami
komunikacyjnymi, przenoszącymi znaczny
ruch transportowo-towarowy i osobowy.
Dlatego też w pierwszej kolejności staramy się
modernizować te ciągi. Powiat na drogi dostaje
subwencję w kwocie 4 miliony złotych. Resztę
pieniędzy musimy pozyskiwać z różnych
źródeł. Korzystamy też z pomocy oferowanej
przez samorządy gminne. Wzorcowym
przykładem takiego współdziałania jest remont
drogi powiatowej miejscowości Nikielkowo i
Silice. Gmina Barczewo wniosła 50% wkładu
własnego, Powiat dołożył drugą połówkę. Jeżeli
takie same zainteresowanie będzie występowało
w dążeniu do naprawy drogi biegnącej przez
wsie Bartołty - Leszno, to rozwiązanie problemu
może stać się przedmiotem obrad naszych
samorządów. Powiat na swoim stanie ma ponad
850 kilometrów dróg, w większości w stanie
tragicznym. Do tej pory nie było żadnego
krajowego programu zajmującego się naprawą
dróg. Musieliśmy sobie z problemem radzić
sami. W pierwszej kadencji samorządu
powiatowego przez 4 lata każda z gmin mogła
liczyć na inwestycje w wysokości 200 tys.
złotych. Podkreślam i powtarzam nie pomyliłem
się 200 tysięcy na 4 lata. Śródki europejskie
pozwoliły nam na intensyfikację remontu dróg.
Ale to wszystko za mało.
Panie Starosto, czy nie uważa Pan za zasadne,
by na bazie powstającej filii Szpitala Pomocy
Maltańskiej, Domu Pomocy Społecznej i
gimnazjum powołać w Barczewie
ponadgimnazjalną szkołę, kształcącą
opiekunów medyczno-społecznych do opieki
nad ludźmi starszymi?
- To jest bardzo dobry pomysł. W powiecie już
go realizujemy. Taki kierunek kształcenia został
utworzony w Zespole Szkół Zawodowych w
Dobrym Mieście. Okazało się, że nie mieliśmy
chętnych do nauki tego zawodu. Nie udało nam
się dokonać rekrutacji. Nie oznacza to, że na
bazie tego szpitala i etc. nie powtórzymy próby
utworzenia takiej szkoły w Barczewie. Zależy
nam, aby w naszych szkołach powiatowych
uczyło się coraz więcej młodzieży. Zawód
opiekuna medycznego jest przedmiotem
naszego zainteresowania. Uważam, że naszym
kierunkiem rozwoju w województwie powinno
być nastawienie na świadczenie usług
socjalnych. Budując i remontując bazę
szpitalną, domy spokojnej starości, wydłużamy
świadczenie usług socjalnych na cały rok.
Dzisiaj sezon turystyczny w naszym regionie
trwa 3 miesiące.
W Barczewie nie ma szkoły ponadgimnazjalnej. Jest potrzeba utworzenia szkoły
albo klasy wielozawodowej. Wniosek o
utworzenie takiej klasy w ubiegłej kadencji był
rozważany przez Komisję Oświaty Rady
Powiatu. Jakie jest Pana stanowisko w tej
sprawie?
- Powiem tak, my teraz walczymy o każdego
ucznia, który chciałby uczyć się w szkole
zawodowej prowadzonej przez Powiat.
Szkolnictwo nasze boryka się ze skutkami niżu
demograficznego. Nie wykluczam możliwości
utworzenia takiej klasy. Decyzja ta wymagałaby

fot. www.warminsko-mazurski.platforma.org

przeprowadzenia rozmów i uzgodnień
z samorządem Barczewa. My jako Powiat nie
dysponujemy na terenie miasta Barczewa
nieruchomością, w której można powołać taką
placówkę szkolną. Jeżeli w porozumieniu
z samorządem Barczewa uda nam się stworzyć
bazę materialną do funkcjonowania takiej klasy,
to jestem otwarty na każdą inicjatywę. Formuła
funkcjonowania tej szkoły jest do uzgodnienia.
Nie musi to być szkoła dzienna, może być
popołudniowa.
Panie Starosto w imieniu naszych czytelników
dziękuję za rozmowę. Dziękuję za wszystko, co
Starostwo zrobiło w naszej gminie. Oczekujemy
spełnienia przychylnych zapewnień i obietnic.
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Jan Franciszek Krakowiak
Barczewo, 6 listopada 2011 r.
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Społeczeństwo
Nasi radni o wzajemnych relacjach
powiat - gmina
Radny Jerzy Bujnowski - Z woli wyborców
jestem radnym do Rady Powiatu po raz trzeci.
W minionych kadencjach moja współpraca
z radnymi i administracją starostwa układała mi
się bardzo dobrze. Obaj starostowie, były Adam Sierzputowski i obecny - Mirosław
Pampuch wg mojej oceny są dobrymi
gospodarzami i politykami powiatu. Zdaję sobie
sprawę, że pochodzę z Barczewa, ale w Radzie
reprezentuję interes 12 gmin. W sprawach
ważnych dla powiatu decyzje podejmujemy
rozważnie i kolegialnie. Wypracowaliśmy pełną
zgodę na gradację spraw najważniejszych
i sposób ich realizacji. Pełna zgoda dotyczy
porozumienia, które gwarantuje, że w każdej
gminie co roku będzie realizowana jedna
z większych inwestycji powiatowych.
W ostatnich
latach takich znaczących
inwestycji mieliśmy kilka. Dotyczyły one
infrastruktury drogowej, remontu obiektu
byłego Szpitala Zakaźnego i dostosowania
Domu Pomocy Społecznej do wymogów jakie
obowiązują w Unii Europejskiej. W Radzie
Powiatu przewodzę Komisji Budżetowej.
Radna Mirosława Jasińska - Jestem radną po
raz pierwszy. Przewodzę Komisji Gospodarczej.
Z moich obserwacji wynika, że oba nasze
samorządy, tj. powiatu i gminy mają różne
zakresy oddziaływań i zadań własnych.
W Komisji Gospodarczej w większości zajmuję
się sprawami dróg. Moja komisja przeprowadziła lustrację dróg we wszystkich obwodach
drogowych powiatu. Nasz obwód drogowy nr 2
jest obwodem największym w powiecie.
W naszym obwodzie kuleją pobocza, na których
występują zadrzewienia, zakrzaczenia
i zarośnięte rowy. Powiatowa Służba Drogowa
robi tyle, na ile pozwalają jej środki finansowe.
Nie wszystkie drogi mogą być równocześnie
naprawione. Powiatowa Służba Drogowa
dysponuje bardzo słabym i technicznie
przestarzałym zapleczem remontowym. Wiele
usług remontowych zleca innym podmiotom
gospodarczym, profesjonalnie wyposażonym
i przygotowanym do tego typu prac.
Radna Krystyna Szter - Sprawy społeczne są
mi bliskie i dlatego z przyjemnością przyjęłam
w Radzie Powiatu przewodzenie Komisją Spraw
Społecznych. Komisja moja w szczególności
współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie. Sprawuje społeczną, samorządową
kontrolę nad 4 domami dziecka, 6 domami
pomocy społecznej oraz 2 szpitalami
powiatowymi. W gestii komisji jest ocena
i analiza funkcjonowania Powiatowego Urzędu
Pracy i Sanepidu. Spełnionym efektem mojej
pracy w komisji jest przejęcie we władanie przez
Starostwo budynku po Szpitalu Zakaźnym
i przekazanie go Fundacji Polskich Kawalerów
Maltańskich. W obiekcie powstanie zakład
opiekuńczo-lecznicy na 67 łóżek i dający
zatrudnienie kilkunastu osobom z mojej gminy.
Radni: Mirosława Jasińska i Jerzy Bujnowski
- Generalnie nasza współpraca i współdziałanie
z gminą Barczewo jest wzorowa, a to za sprawą
byłych i obecnych samorządowców. Burmistrz
Barczewa jest byłym radnym powiatowym i wie
jak się sprawy mają. Wie jak i z kim należy
rozmawiać o owocnej współpracy. Dobrze nam
rozwija się współpraca z samorządem
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województwa. Nas radnych powiatowych nie
dzielą poglądy polityczne, ani środowiska,
z których się wywodzimy, a łączą sprawy, które
chcemy załatwić.
Mamy pewien niedosyt i jesteśmy niezadowoleni z przepływu informacji i promowania
naszej gminy na łamach “Przeglądu
Warmińskiego”. Za mało korzystamy
z pieniędzy powiatowych na organizację imprez
sportowych organizowanych w gminie.
Ostatnio uaktywniły się organizacje
pozarządowe. Sprawy idą w dobrym kierunku.
Radna Krystyna Szter – Potwierdzam,
współpraca pomiędzy naszymi samorządami
jest rzeczowa i konkretna. Urzędnicy Starostwa
i Urzędu Miejskiego w Barczewie wypełniają
swoje obowiązki wzorowo, zgodnie z literą
prawa, radni zaś kierują się duchem tego prawa.
Każdy radny dla swojej gminy chciałby jak
najlepiej. Syndrom „krótkiej kołdry” zmusza
nas do rozsądku i kompromisów w
podejmowaniu decyzji.
Radny Jerzy Bujnowski - Od początku
powołania powiatów ich stopą achillesową jest
brak dochodów własnych. Są subwencje,
dotacje, częściowo odpisy podatkowe i
pomniejsze opłaty, ale są one za małe aby
realizować wszystkie potrzeby, wynikające z
zadań własnych. Wsie podmiejskie rozrastają
się, wzrasta liczba mieszkańców gmin. Nowymi
osiedleńcami są przybysze z Olsztyna.
Obserwujemy dziwne zjawiska. Przybysze
napierają na władze gminne w sprawie budowy
infrastruktury w miejscach ich osiedlenia. Po
wybudowaniu domu wielu z nich już mieszka,
ale nie chce się zameldować. Zgodnie
z obowiązującym prawem, pieniądze
z podatków dostają te gminy, gdzie płatnicy są
zameldowani. Samorządy nie mają do
dyspozycji instrumentów prawnych, aby ten
podatek od niezameldowanych właścicieli
ściągnąć.
Redakcja: Do ważnych zadań własnych
powiatu należy utrzymanie sieci szkół
powiatowych. Jakie jest Państwa stanowisko
w sprawie powołania w Barczewie szkoły
ponadgimnazjalnej?
Radna Mirosława Jasińska - Jak najbardziej
przychylam się do utworzenia filii muzycznej
szkoły podstawowej z Dywit. Naszą gminę ta
inicjatywa kosztowałaby tylko udostępnienie
zaplecza lokalowego. Utworzenie szkoły
zawodowej ze względu na bliskość Olsztyna
będzie trudne.
Radny Jerzy Bujnowski - Mamy teraz niż
demograficzny i mogą być trudności z
powołaniem takiej szkoły. Każdy pomysł jest
wart rozważenia i musi być poparty opinią
ekspertów. Utworzenie szkoły czy klasy
wielozawodowej jest zasadne. Przyuczenie
ucznia do konkretnego zawodu jest społecznie
uzasadnione. Dzisiaj w Barczewie nie ma już
zdunów, cieśli, stolarzy, murarzy oraz wielu
innych rzemieślników.
Radna Krystyna Szter - Bliskość Olsztyna i
niż demograficzny faktycznie nie sprzyjają
powstaniu pełnej szkoły, ale uważam, że klasa
wielozawodowa, nawet filia szkoły z Biskupca,
jest potrzebna. Obserwuję, że wielu
absolwentów naszego gimnazjum z bardzo

wielu przyczyn, często z biedy, braku szkolnych
sukcesów, przerywa naukę i tym samym nie
realizuje obowiązku kontynuowania nauki do 18
roku życia. Taki człowiek niewyedukowany, bez
zawodu, zazwyczaj zostaje klientem MOPS-u.
Myślę, że w przyszłości należy zdiagnozować
potrzeby rynku pracy i do nich dostosować
ofertę edukacyjną. Będę dążyć do tego, aby oba
nasze samorządy, gminy i powiatu, usiadły przy
wspólnym stole i w ramach porozumień znalazły
sposób na rozwiązanie problemu. Warunki
lokalowe do nauki zawodu miasto nasze
posiada. Praktyki uczniowskie, nauki zawodu,
mogą odbywać się w miejscowych zakładach
pracy. Baza przyszłego Szpitala Pomocy
Maltańskiej stwarza idealne warunki do
doskonalenia się w zawodzie przyszłości opiekunów medyczno-społecznych.
Co czeka nas w nowym roku?
Radny Jerzy Bujnowski – My, jako radni
powiatowi, nie działamy w pustce, zależni
jesteśmy od polityki państwa. Jesteśmy po
expose premiera. Nie wiemy jakie będą skutki
gospodarcze programu oszczędnościowego
państwa. Być może, że wiele naszych oczekiwań
ulegnie zawieszeniu. Decyzje te bardzo ciężko
mogą odczuć samorządy lokalne.
Radna Krystyna Szter - Martwi mnie, że
polityka partyjna weszła na szczebel samorządu
gminy i powiatu. Na tym poziomie powinny się
liczyć kompetencje i chęć działania dla innych.
Niemniej taka jest rzeczywistość. Rząd
samorządom przekazuje dodatkowe zadania, ale
nie przekazuje pieniędzy na ich realizację.
Jestem pewna, że skutki tego działania
odczujemy wszyscy. Ale z natury jestem
optymistką, życzę sobie i innym dużo wiary w
ludzi, bo człowiek jest najważniejszy.
Radna Mirosława Jasińska- Prawdopodobnie
zmienią się na bardziej korzystne zasady
dofinansowania budowy i remontu dróg, tzw.
„schetynówki”. Mam nadzieję, że ten
optymistyczny akcent wprowadzi państwa w
radosną i rodzinną atmosferę świąt Bożego
Narodzenia, jak również zachęci nas wszystkich
do działania, aby ten nadchodzący rok był lepszy
od mijającego.
Jakie macie Państwo przesłanie dla naszych
mieszkańców na rok 2012?
- Chcielibyśmy, aby naszym mieszkańcom coraz
lepiej jeździło się po naszych drogach, tak
gminnych, jak i powiatowych, nie tylko u nas w
gminie, ale w całym powiecie. Chcielibyśmy,
aby opieka społeczna była na tyle wrażliwa i
zaspokoiła oczekiwania tych wszystkich, którzy
pomocy oczekują. Oczekujemy i życzymy
wszystkim i sobie wytrwałości w tych trudnych
czasach.
Rozmawiał Jan Krakowiak
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Informacje
Andrzejkowe spotkanie

Nie zabrakło dobrego humoru
W środę, 30 listopada br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, już tradycyjnie, Zarząd
Koła nr 17, Krajowego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, który działa przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, przy stole świątecznie zastawionym
słodkimi łakociami zorganizował nie tylko dla
członków koła, spotkanie andrzejkowe.
W pierwszej części przewodnicząca koła
pani Józefa Fanselau, w imieniu zarządu
przywitała pana Jana Łożyńskiego,
przewodniczącego Zarządu Miejskiego
Krajowego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Olsztynie, w dalszej kolejności
radną panią Halinę Bronkę i dyrektora CKiPG
panią Mariolę Łukowską oraz wszystkich
przybyłych.
Pan Jan Łożyński, w imieniu Zarządu
Miejskiego i swoim złożył wszystkim zebranym
z okazji zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku serdeczne życzenia,
„a szczególnie zdrowia i jeszcze raz zdrowia”.
Po części oficjalnej, barczewski zespół
wokalny „Pokolenia”, pod dyrekcją pana
Adama Jędraszka, działający przy Centrum
K u l t u r y i P r o m o c j i G m i n y, p r z y
akompaniamencie pana Zdzisława Małasa
(gitara), śpiewem, zapoczątkował drugą część
spotkania. W imieniu zespołu pani Stefania
Chabko, zaprezentowała zespół i program,
zapowiadając recytowanie wierszy
miejscowych poetów. Zespół, który urósł
liczebnie, zaprezentował swój nowy repertuar.
Usłyszeliśmy utwory znane, wykonane w nowej
aranżacji, porywające do wspólnego śpiewania.
Zespół wykonał piosenki pt.: „Zbójnicka”,
„Kurdesz”, „Tak bardzo się starałem”,
„Małgośka”, „Prawy do lewego”, „Pięknie żyć”,

„Dzień jeden w roku”. Miedzy wykonywanymi
utworami pani Stefania Chabko
zaprezentowała wiersz pana Bolesława
Pączyńskiego, a pani Janina Domurad - swoją
autorską twórczość.
Trzecią część spotkania andrzejkowego,
pani Halina Bronka rozpoczęła wierszem „Dziś
na moje rozkazanie, miły nastrój niech się
stanie, szczery uśmiech niech zagości, w
oczach, w sercach naszych gości”. Tym samym
zapoczątkowała wieczór wróżb oraz
przeprowadziła konkursy z nagrodami,
wciągając w zabawę wszystkich obecnych.
Podczas konkursów nie zabrakło dobrego
humoru. Bawili się wszyscy, a przerywnikami
między konkursami były przyśpiewki, a to
wszystko dla lepszego poznania się.
Panie Józefa Fanselau i Janina Domurad, za
naszym pośrednictwem, pragną podziękować
pani Halinie Bronce, za profesjonalne, ciepłe i
serdeczne poprowadzenie wieczoru
andrzejkowego oraz wyrazić wdzięczność
wszystkim biorącym udział w spotkaniu,
życząc z okazji Bożego Narodzenia i Nowego
Roku dobrego humoru, szczęścia i zdrowia.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Koncert piosenek Marka Grechuty
Piosenki Marka Grechuty są nieprzemijające, słuchają i śpiewają je starsi i coraz młodsi
wielbiciele jego muzyki. Od 6 lat w okresie jesiennym w Olsztynie organizowane są koncerty jego
piosenek. W ostatnich latach, z inicjatywy barczewianki Magdaleny Łowkiel, koncerty odbywają się
również w Barczewie.
W tym roku, dzięki sponsorowi Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, koncert
pamięci Marka Grechuty pt. „W moim lesie” odbył się 1 grudnia 2011 r. w Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Cykliczne wieczory poświęcone twórczości wybitnego mistrza
piosenki poetyckiej zostały zainicjowane przez Krzysztofa Lewandowskiego i co roku, pod innym
hasłem, piosenki śpiewają i grają wykonawcy z Olsztyna i Barczewa oraz goście z innych miast, a
wśród nich znana Basia Raduszkiewicz czy zespół Proforma. Charytatywnie przygotowywane
imprezy mają na celu oddanie hołdu i klimatu utworów artysty, wśród których znajdują się znane
wszystkim melodie m.in. „Nie dokazuj”, „Dni których nie znamy”, „Świat w obłokach”, a także
równie piękne, ale mniej popularne, np. „Twoja postać” czy „Gdziekolwiek”.
W grudniowym koncercie wystąpili wokaliści: Joanna Bąkowska, Łukasz Jędrys, Krzysztof
Lewandowski - śpiew, gitara, Magdalena
Łowkiel, Karolina Rubasm, Daniel Rupiński oraz
muzycy: Adrian Suchowiecki, Ariel Suchowiecki
- pianino, Maria Dusza - skrzypce, Paweł
Kotarski - skrzypce, Irena Łesiów - skrzypce,
Patrycja Skowrońska - wiolonczela, Agnieszka
Łuńska - flet, Jan Gralla - perkusja i Grupa TAK Tomek Salej - gitara i prowadzenie koncertu,
Cezary, Boguszewski - gitara. Te ponadczasowe
melodie i teksty przyciągają tłumy fanów, dlatego
koncerty wpisały się już na stałe w kalendarz
kulturalny Warmii i Mazur.
Magdalena Łowkiel
fot. M. Rukszan

Ze źródeł kartograficznych…
O świętych jeziorach
O świętych jeziorach, leżących w granicach
gminy Barczewo, za sprawą miejscowej ludności
wiadomo było od dawna. Dawni mieszkańcy z
pokolenia na pokolenie, w formie ustnej
przekazywali sobie o nich opowieści i w ten
sposób, ich niespisana historia dotrwała do
naszych czasów.
Pierwszą osobą, która wymieniła jeziora z
nazwy, był pan Robert Klimek (podczas spotkania
autorskiego, zorganizowanego przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Barczewie). Pan Klimek,
opowiadając o najciekawszych miejscach,
wspomniał o grodziskach historycznie
związanych z naszymi ziemiami, o miejscach
szczególnych: kurhanach, granicznych
kamieniach i tych ofiarnych, o „babach”
mazurskich, jak również o wałach obronnych.
Potem nadmienił, że podjął temat jezior
kultowych, które wymienione były w źródłach
pisanych lub kartograficznych. Do takich
zbiorników wodnych zaliczył, leżące w granicach
gminy Barczewo, jeziora: Korek (Kurken) i
Świętajno k. Mokin (Swintinge).
Informacji o pierwszym świętym jeziorze
należy szukać w monografii Wipsowa, gdzie
zapisano wiele faktów i zdarzeń, jakie miały
miejsce na przełomie wieków. Wieś może się
poszczycić odległą historią, sięgającą okresu,
kiedy swoją obecność na ziemi galindzkiej
zaznaczyli Prusowie, którzy wpisali się na trwałe
w jej historię. Jest o: Jeziorze Wipsowskim, rzece
Wipsówce, kościele, nieistniejącym tartaku, stacji
kolejowej, szkole, a także o społeczności
wiejskiej. Wspomniano także, że przy wiosce, w
kompleksie leśnym należącym do nadleśnictwa
Wipsowo, w dawnym rewirze leśnictwa Borek,
znajdują się dwa małe, śródleśne, jeziora, które z
uwagi na bogatą roślinność wokół linii brzegowej
podlegają ochronie. Jednym z nich jest
wspomniane święte jezioro Korek.
Drugie święte jezioro znajduje się koło
Mokin. W monografii Mokin czytamy, że lokacji
wsi na prawie chełmińskim, dokonano w 1364
roku, a nazwa wsi wywodzi się z języka pruskiego.
Do końca nie było wiadomo, czy w czasach
plemiennych, w miejscu, gdzie lokowano wieś
Mokiny, dawniej zamieszkiwali Prusowie.
Natomiast wiadomo, że w pobliżu wsi, przy
dzisiejszej kolonii Mokin znajduje się jezioro
Świętajno. Miejscowi od dawna wspominali o
jego świętości. Dowodem może być jego nazwa,
która pochodzi od wyrazu „święte” i ma wiele
wspólnego z rolą kulturową, zamieszkujących te
tereny pruskich plemion.
Odnośnie jeziora Korek i jeziora Świętajno
Robert Klimek twierdził, że nie ma dowodów
pisanych, w jaki sposób Prusowie okazywali,
swoim obrządkiem, cześć wodom lub bóstwom w
nich zamieszkującym. Natomiast powołując się na
zapis kronikarza Piotra z Dusburga można
wywnioskować, że w wodach, które uważali za
obszar sacrum, nie prowadzono żadnej formy
gospodarki, jak np. połowu ryb. Nie ma też
informacji w jaki sposób odbywały się pogańskie
obrzędy przy świętych jeziorach. Ponadto
dowiódł, że to nazwy terenowe z odpowiednim
rdzeniem bardzo powszechne u Bałtów mają
związek z kultem pogańskim, oddawaniem czci
pewnym polom, lasom, rzekom i jeziorom.
Kolejnym autorytetem w kwestii pruskich
plemion był ks. Jan Pietrzyk, autor książki pt.
„Szept historii. Opowiadanie o Prusach”. Podczas
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Z Galerii Sztuki „Synagoga”. Bogaty sezon artystyczny
Galeria Sztuki „Synagoga”, którą zarządza
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze” w Barczewie jest ważnym
miejscem na kulturalnej mapie naszego regionu.
W zabytkowym XIX-wiecznym budynku starej
bożnicy żydowskiej, wiele lat temu zgrany duet
artystyczny- państwo Barbara i Andrzej
Hulaniccy uratowali martwe miejsce, czyniąc z
niego magiczny azyl dla twórczych dusz. I tak
przez lata synagoga święciła sukcesy jako
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, a inicjatorzy
jej kulturalnego bytu przyciągali nowe
pokolenia artystów, dzięki którym stała się ona
wspaniałą Galerią Sztuki.
Co roku w sezonie od lata do jesieni
odbywają się wystawy, koncerty, spotkania.
Rok 2011, jak każdy poprzedni, obfitował
w ciekawe wydarzenia kulturalne. Tegoroczny
sezon artystyczny w “Synagodze” otwarto 16
kwietnia, tradycyjnie wystawą prac lokalnych
twórców i członków SSK „Pojezierze” oddział
w Barczewie. Prezentowano profesjonalne i
amatorskie rękodzieło artystyczne - malarstwo,
tkaninę, rzeźbę, grafikę, rysunek, biżuterię, haft,
koronkę, ubiory, przedmioty dekorowane,
pamiątki, zabawki. Zawsze to niesamowite
spotkanie bratnich dusz; uczestnicy mieli okazję
prezentacji własnych prac i bliższego poznania
się nawzajem. W trakcie wystawy z minikoncertem wystąpił chór Moderato (autorzy
zostali wymienieni w artykule p. W. Zenderowskiego nr 5.2011). 11 maja odbyła się
wystawa poplenerowa „Kierzbuń” 2011, którą
zorganizowano we współpracy z CKiPG w
Barczewie - Salonem Muzycznym im. F.
Nowowiejskiego. Na wystawie prezentowano
dzieła malarskie ośmiu artystów plastyków
Akademii Sztuk Pięknych (Warszawa, Kraków,
Łódź). 10 jubileuszowy plener, organizowany
przez Fundację „Droga życia”, odbył się w
Stadninie Koni w Kierzbuniu. Kuratelę
artystyczną nad plenerem sprawował prof.
Eugeniusz Geno-Małkowski i komisarz
organizacyjny Marek Madej.
W sobotę 14 maja odbył się wernisaż,
podczas którego zaprezentowano wystawę
plakatów autorskich Piotra Dondajewskiego,
prezesa oddziału olsztyńskiego Związku
Artystów Plastyków. O swojej pracy i historii
powstawania plakatów artysta opowiadał z
wielką pasją: „Plakat spełnia ważną rolę w
informacji społecznej, artystycznej, politycznej
- jego przekaz jest skrótem myślowym i
graficznym (hasło i obraz uzupełniają się
wzajemnie). Podejmuje się tematy społeczne,
gdy wydarzy się coś ważnego na świecie,
próbuję to przedstawić za pomocą plakatu, który
jest mocny, emocjonalny, zupełnie inaczej
wygląda praca nad plakatem na zamówienie na
nieznany mi temat np. zaproszenie na
wydarzenie kulturalne”. Wystawa prezentowała
kilkadziesiąt plakatów-obrazów, a jednym z
najbardziej wstrząsających był plakat-zdjęciefotogram pt. „Nam nie jest wszystko jedno”
praca konkursowa „Gazety Wyborczej”,
przedstawiający dwoje ludzi bezdomnych.
Pod koniec maja zorganizowano spotkanie
autorskie z pisarzem Edwardem Cyfusem,
warmińskim działaczem regionalnym, autorem

publikacji i pogadanek w gwarze warmińskiej.
Spotkanie było promocją trzeciej części sagi
warmińskiej pt. „A życie toczy się dalej...”. Było
to spotkanie w gronie przyjaciół w niemalże
rodzinnej atmosferze, ponieważ autor niegdyś
przez lata był mieszkańcem Barczewa.
Namawiając swoją mamę do nagrania
wspomnień swojego życia w gwarze
warmińskiej, stał się specjalistą w naszym
dawnym języku regionalnym, a jego książka to
fabularyzowana, trzyczęściowa opowieść o
losach najbliższych autora - dziadków,
rodziców oraz jego samego i jego rodziny.
W pierwszych dniach czerwca odbył się
wernisaż wystawy malarstwa artysty plastyka,
alpinisty, pedagoga, podróżnika i profesora
UWM Tadeusza Brzeskiego „Czterdzieści i
cztery lata na twórczym szlaku”. Wybitny
artysta jest wielkim przyjacielem i sympatykiem
Galerii i jej stałym gościem, było to już kolejne
spotkanie. Tytuł wystawy prof. Brzeskiego
oznacza lata twórczej pracy. Artysta tworzy
grafikę, rysunek, malarstwo i projektowanie
użytkowe, w tym strojów sportowych,
malarstwo na tkaninie.
Również w słonecznym czerwcu zorganizowano wyjątkowe spotkanie autorskie
z Heleną Piotrowską, pisarką i autorką książki
pt. „Hulajnitka. Barbara Hulanicka - życie i
twórcze dzieło”. Biograficzna książka o
wybitnej, światowej sławy artystce,
przyjaciółce, od lat mieszkającej w Barczewie.
Bohaterka książki z powodu choroby, która ją
dotknęła w tym roku, nie mogła być na
spotkaniu lecz przybył Andrzej Hulanicki, mąż,
partner życiowy i zawodowy pani Barbary.
Autorka książki - Helena Piotrowska z
przejęciem i wzruszeniem opowiadała o pracy
nad książką razem z p. Hulanicką, z którą z
czasem się zaprzyjaźniła. Na spotkaniu
obecnych było wielu przyjaciół i sympatyków

twórczości pani Hulanickiej, którzy wspominali
różne wspólnie przeżyte wydarzenia. Podczas
spotkania zaśpiewał chór Moderato i Magdalena
Łowkiel. Książkę „Hulajnitka” można nabyć w
Galerii.
W lipcu otwarto wystawę malarstwa i
tkaniny pt. „Pod jednym dachem” autorstwa
państwa Anny i Zygmunta Drońskich pracowników naukowych Katedry Sztuk
Pięknych UWM w Olsztynie. Artystyczne
małżeństwo zaprezentowało monumentalną
tkaninę eksperymentalną oraz malarstwo. Była
to niełatwa w odbiorze, ale piękna i oryginalna
wystawa. Pod koniec wakacji, w sierpniu
Galeria Sztuki zaprosiła na wernisaż wystawy
tkaniny i malarstwa Wandy Hoffman pt.
„Opowieści krajobrazu”. Autorka pochodzi z
Mazowsza, ale od wielu lat jest mieszkanką
naszego regionu. Jej niesamowicie precyzyjne,
piękne, niczym obrazy tkaniny zachwyciły
barwą i optymistycznym przekazem. Rodzinny
klimat spotkania spotęgował poetycki koncert
muzyczno-wokalny państwa Janickich, rodziny
autorki.
We wrześniu spotkaliśmy się na wernisażu
wystawy pt. „Spojrzenie na ikonę” oraz
prezentacji autorskiej „Śladami Polaków na
Wschodzie” autorstwa Antoniego Soduły z Lutr.
Na ścianach synagogi zawisły ikony wykonane
„własnym spojrzeniem” i różnymi technikami.
Autor pracując przez kilka lat jako nauczyciel
języka polskiego na Łotwie i Ukrainie, po pracy
zawodowej, oddawał się pracy twórczej, na
kartkach malując własne wersje ikon, które
napotykał w cerkwiach. Prace przemówiły do
odbiorcy dzięki wzruszającym wspomnieniom
autora.
We wrześniu i październiku odbyła się
niezwykła akcja pt. „Młodzi artyści swojemu
miastu”, zorganizowana we współpracy Galerii
Sztuki „Synagoga” z Gimnazjum nr 1 w
Barczewie. Przez kilka tygodni w różnych
nietypowych miejscach miasta m.in. witrynach
sklepowych, można było obejrzeć
wyeksponowane prace plastyczne młodych
twórców, przede wszystkim uczniów
gimnazjum - obrazy malowane, rysunki,
malarstwo na tkaninie, rzeźby, figury z masy
solnej, gliny, przedmioty zdobione i inne.
Zaprezentowało się także kilku dorosłych
artystów, mieszkańców Barczewa, m.in.
Agnieszka Markowicz - malarstwo, Jarosław
Kowalski - kowalstwo artystyczne, Grzegorz
Woźny - modelarstwo. Finał tej akcji miał
miejsce 25 października w Galerii. Podczas
spotkania zaprezentowały się również
utalentowane wokalistki, uczennice
barczewskiego gimnazjum.
17 października odbyło się spotkanie pt. „Jan
Paweł II - niezwykły pontyfikat”. Na ścianach
synagogi wisiały ikony - Madonny kresowe oraz
rysunki budowli sakralnych i kapliczek
warmińskich Władysławy Wrotek. Prelekcję
wygłosił ks. Piotr Wiśniewski, a chór Moderato
przygotował koncert „Ulubione pieśni Jana
Pawła II”.
Wszystkie spotkania w „Synagodze”
cieszyły się dużą frekwencją i przyciągały
licznie mieszkańców Barczewa, sympatyków
Ciąg dalszy na str. 9
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Barczewskie Kalendarium
Grudzień

103 lata temu

1.12.1947 - naczelnikiem więzienia w Barczewie
został por. Sewer Rosen.
2.12.1999 - rozegrano I Halowy Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w
Barczewie.
3.12.1861 - w Barczewie mieszkało 1197 Niemców
i 1946 Polaków.
3.12.1956 - ordynariuszem diecezji warmińskiej
został biskup Tomasz Wilczyński.
4.12.2006 - Lech Jan Nitkowski objął urząd
burmistrza Barczewa.
5.12.1899 - na miejscowym targu w Wartemborku
litr mleka kosztował 10-12 fenigów, trzy metry
szczap drewna do pieca - 21 marek, a cetnar węgla 15 marek.
7.12.1900 - spod kościoła św. Anny w
Wartemborku wyruszyła pielgrzymka do Świętej
Lipki.
9.12.1588 - ks. Wilhelm Baldensheim, proboszcz
barczewskiej fary, wprowadził do parafii Bractwo
Różańcowe.
10.12.1919 - w Wartemborku utworzono filię
kongregacji zajmującej się poradnictwem
dziewcząt emigrujących do Niemiec.
10.12.1997 - z Barczewa na Wileńszczyznę
w y j e c h a ł t r a n s p o r t k s i ą ż e k i o d z i e ż y.
Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli
nauczyciele biblioteki szkolnej i szkolne koło PCK
w Barczewie.
11.12.1405 - Alt-Wartenburg (Barczewko)
otrzymało dodatkowo 9,5 włók lasu i 10,5
okolicznych łąk.
11.12.1516 - Mikołaj Kopernik jako administrator
kapituły warmińskiej nadał prawo lokacyjne
osadnikowi Hansowi Bodnerowi z Wójtowa.
12.12.1594 - na sejmiku krajowym w Lidzbarku
Warmińskim wprowadzono na Warmii zakaz gry w
kości i w karty.
12.12.1912 - „Gazeta Olsztyńska” poinformowała,
że „w Wartemborku czwartkowy targ na bydło był
dobrze obesłany. Przybyło również wielu
handlarzy. Za sztukę bydła płacono 57-60 marek”.
13.12.1945 - trwające opady śniegu odcięły
Wartembork od Olsztyna.
14.12.1886 - w Barczewku urodził się Karol
Langwald junior, ksiądz katolicki i działacz
narodowo-oświatowy na Warmii.
14.12.1947 - w Barczewie odbyła się specjalna
akademia, poprzedzona nabożeństwem,
poświęcona profilaktyce gruźlicy.
18.12.1827 - w Barczewku zmarł proboszcz
Wojciech Junkiewicz.
18.12.1927 - Koło Młodzieży w Barczewie liczyło
30 członków.
18.12.1945 - w olsztyńskiej fabryce zapałek
podjęło pracę dwóch mieszkańców Wartemborka.
22.12.1893 - pod redakcją księdza Walentego
Barczewskiego ukazał się „Warmiak”, pismo
katolicko-polskie.
28.12.1971 - odbyła się inauguracyjna prelekcja
Studium Wiedzy i Estetyki Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej przy MDK w Barczewie.
28.12.1996 - przed publicznością w Zakładzie
Karnym zaprezentowała się orkiestra Walerego
Ostrowskiego.
29.12.1921 - Agencja Konsularna w Olsztynie
informowała, że „przy zakładaniu polskiej szkoły w
Ramsowie było 17 uczniów”.
30.12.1834 - według statystyk w Barczewie
mieszkało 2487 osób.
30.12.1972 - przewodniczący Prezydium WRN
Sergiusz Rubczewski wręczył naczelnikowi miasta
i gminy w Barczewie akty nominacyjne.
1814 - tego roku Wipsowo płaciło 18 talarów na
rzecz rocznego podatku szarwarkowego od ciężaru
uwłaszczeniowego chłopów dwuwłókowych.
1819 - w Barczewie urodził się Edward Stock,
kapłan, od 1869 archiprezbiter parafii Barczewo.
Wojciech Zenderowski

Gody, Gody i po Godach
Grudzień zawsze kojarzy nam się z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia oraz z Nowym
Rokiem. Rok temu, w grudniowym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikowaliśmy list
sprzed 111 lat, pisany na Gody. W dzisiejszym numerze publikujemy list sprzed 103 lat, tego samego
autora, napisany 31 grudnia 1908 roku, czyli już po Godach. Z uwagi na jego treść warty jest
pokazania w całości. Przy przepisywaniu zachowano jego oryginalną pisownię. Na dzień dzisiejszy
wiemy, że list ten był adresowany do warmińskiej rodziny, mieszkającej w naszej gminie. Wiemy
także, że wysłany został 31 grudnia 1908 roku z Polski. Prosimy o uważne przeczytanie. Na dowód
autentyczności, zamieszczamy zdjęcie cytowanego listu.

31 grudnia 1908 roku.
N. b. pochw. Jezus Chrystus!
Kochana matulku, moji Kochani!
Święta bożego narodzenia przeszły, i ten czas tak szybko nieczekający zaprowadził nas znów
na próg nowego roku. Gdy ten naszły list odbierze, to jusz stojić będziemy na progu nowo
zaczętego roku, i daj boże, żeby zdrowo i wesoło dla nas się rozpoczął. Co dalej czasu ten nowy
rok przyniesie, tego nie wiemy, ale każdy człowiek na gruncie serca ma tę miśli to i może to mój
ostatni rok jeszcze nie jest i dalej tak będę żył jak przedtem. To daj boże! I w tej miśli wam życzę
wszystkiego co radzi byście posiadać chcieli.
- Jak to ludzie niewiedzą, w jaki sposób im się rok zakończy, to czytam dziś w gazecie.
Ponieważ tam we włochach, za Rzymem zginęło zaraz po świętach niemal 2 sta tysięcy ludzi przez
trzęsienie ziemi - i dwa duże miasta zaginęły i nie masz na tym miejscu nic, jak kupę gruzu i
połamane ciała ludzi, którzy pewnie gody tak wesoło i zdrowo święciły jak my. Więc człowiek jest
za słaby, aby przymusić tenczas, aby jemu dawał tylko dobre - nie wszyscy jesteśmy u boga w
rękach. Ale on kazał nam jego prosić, nie tylko każdy sam za siebie, ale i za drugich. W takich
miślach ja rozpoczynam ten nowy rok - ale i inne miśli mam teras, bo nasza dziewka pójdzie precz
- a nowej nie mamy.
Tak jesteśmy przy zdrowiu i chociaż nam się co dzień radują przy wystrojonej jegliji i co im
pan Bóg włożył.
Prosimy o odpowiedź. Miłe pozdrowienje!
Wojciech Zenderowski
Oryginał listu z archiwum autora
Słowniczek:

Bogaty sezon artystyczny
Ciąg dalszy ze str. 8

i turystów. Jest to miejsce „klimatyczne”, które
łączy ludzi różnych zainteresowań
artystycznych, budując możliwość współpracy
i przyjaźni - „tu wszyscy czują się jak u siebie”stwierdziła radna Powiatu Olsztyńskiego
Krystyna Szter. Jest to możliwe dzięki
społecznej pracy wielu osób z prezesem
Oddziału SSK „Pojezierze” w Barczewie Marianem Sawickim na czele. Wśród
najbardziej zaangażowanych należy wymienić

Leontynę Sawicką, Włodzimierza Zduniuka
(zdjęcia), Annę Snochowską, Barbarę Poleszak,
Władysławę Wrotek, Halinę Bronkę,
Magdalenę Łowkiel, Piotra Dziemidowicza
(zaproszenia, foldery) oraz komisarza
artystycznego - Annę Korybut-Dziemidowicz.
Podczas większości wydarzeń w „Synagodze” z
koncertami występował chór Moderato wraz z
dyrygentem Danutą Nowakowską.
Magdalena Łowkiel
w konsultacji z Anną Korybut-Dziemidowicz
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Modlitwa o beatyfikację męczenników z Warmii
Uroczyste nabożeństwo
W sobotę, 5 listopada br., w olsztyńskiej
bazylice katedralnej św. Jakuba Apostoła,
odbyło się uroczyste nabożeństwo zamknięcia
diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego
46 warmińskich męczenników (księży, zakonnic
i osób świeckich). Mszy św., o beatyfikację Sług
Bożych przewodniczył kard. Henryk
Gulbinowicz, homilię wygłosił ks. abp Wojciech
Ziemba, metropolita warmiński.
Przypomnijmy, że wszyscy męczennicy
zginęli z rąk nazistów lub zostali zamordowani
przez żołnierzy Armii Czerwonej. Pośród tych,
którzy oddali swoje życie w obronie wiary i
Boga oraz w obronie czystości znajdują się
osoby z tereny gminy Barczewo.
Nadmieńmy, że lista męczenników
utworzona została w odpowiedzi na apel Jana
Pawła II z 2000 roku o uzupełnieniu
martyrologii Kościoła powszechnego
męczennikami XX wieku. Dokumenty
dotyczące przyszłych beatyfikowanych mają
t r a f i ć w l i s t o p a d z i e d o Wa t y k a n u .
Przypomnijmy pokrótce ich nazwiska:
Ks. Joachim Ziemetzki - urodził się 4 września
1886 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w
1919. Był wikariuszem w parafiach: Jonkowo,
Prawdziski i Klon. Po dojściu nazistów do
władzy był inwigilowany przez gestapo za

tworzenie szkoły polskiej. Od 1938 roku był
proboszczem parafii w Barczewku. Ks.
Ziemetzki schronił się na kolonii u gospodarza
Augusta Surrey, gdzie 26 stycznia 1945 roku,
wraz z dwoma innymi mężczyznami, został
zastrzelony przez radzieckich żołnierzy.
Jan Gruba – urodził się w Polsce, w 1920 roku.
Rolnik, żołnierz września 1939 roku, po napaści
Niemiec na Polskę, dostał się do niewoli i trafił
do obozu jenieckiego. W czasie wojny był
robotnikiem przymusowym w Ramsowie.
Został fałszywie oskarżony o współżycie z
Niemką, u której pracował. Z dokumentów
wiemy, że miał możliwość uniknięcia egzekucji
uciekając ze wsi. Do końca był przekonany o
swojej niewinności. Niestety, gestapowcy
powiesili go na drzewie przy drodze z Ramsowa
do Wipsowa.
Gertruda Klimek - urodziła się 12 lutego 1922
roku w Wójtowie, w wielodzietnej, bardzo
religijnej rodzinie rolniczej. Jej rodzice byli
głęboko wierzącymi katolikami i w takim duchu
była wychowywana. Została zastrzelona przez
żołnierzy radzieckich w obronie czystości 30
stycznia 1945 w swoim domu w Wójtowie.
Agnieszka Drabińska - urodziła się 2 lutego
1922 roku w Wójtowie. Córka Juliusza i Klary
Drabińskich. Miała jednego brata Franciszka.

Jej ojciec był rolnikiem. Po ukończeniu szkoły
podstawowej, pomagała rodzicom w
gospodarstwie. Potem, po przedwczesnej
śmierci ojca i powołaniu brata do służby
wojskowej, opiekowała się matką. W nocy z 23
na 24 stycznia 1945 została zastrzelona przez
żołnierzy radzieckich w obronie cnoty czystości.
Cecylia Grabosch - urodziła się 10 stycznia
1915 roku w rodzinie Maternów. Pochodziła z
wielodzietnej, głęboko religijnej rodziny
warmińskiej. 20 czerwca 1938 roku Cecylia
wyszła za mąż, za Augustyna Graboscha,
mieszkańca Wójtowa. Wkrótce została matką
dwojga dzieci. Została zastrzelona przez
radzieckiego żołnierza w obronie czystości
małżeńskiej 22 stycznia 1945 r., w swoim domu
w Wójtowie.
Jadwiga Elżbieta Schnarbach - urodziła się 16
lipca 1923 roku w Kaplitynach, jako jedenaste
dziecko Franciszka Schnarbach i Elżbiety z
Nerowskich. Panna. Jej rodzice byli
praktykującymi katolikami i w takim duchu
wychowywali swoje dzieci. Na niedzielną mszę
jeździli bryczką do Barczewa.
Została zastrzelona przez żołnierzy radzieckich
w obronie cnoty czystości 23 stycznia 1945 w
swoim domu w Kaplitynach.
Wojciech Zenderowski

Jubileusz 630-lecia
Odryty (niem. Odritten)
Pierwsze wzmianki o dzisiejszych
Odrytach, leżących blisko dawnego grodu w
Jedzbarku, pochodzą z 1381 roku. Wówczas to
biskup warmiński Henryk III Sorbom, zapisał w
lokacie dla Hanco 7 łanów ziemi, leżącej na
równinie Kirsyn, z prawem zabudowy. W
dokumencie biskup zezwolił na rybołówstwo w
jeziorze Raxow na własne potrzeby.
Pierwsza nazwa wsi - Kirsyn, wywodzi się
od równiny, na której została założona. W latach
następnych, za zgodą biskupa warmińskiego,
osada przechodziła z rąk do rąk. Później, niejaki
Wajdriten miał kupić wieś od braci Hanco i
Nerguden, a zakup poświadczyć mieli Andreas i
Stenebute. Z chwilą zmiany właściciela wieś
nazywała się Wajdriten i należała do parafii św.
Anny w Barczewie. W latach późniejszych
stanowiła dobra rycerskie. Protokół kontroli
komornictwa wartemborskiego z 17 lutego 1702
roku wymienia Oddritten (Woydritten), jako
dobra wolne. W tym czasie niemal wszyscy
mieszkańcy wsi byli katolikami i do chwili
zaboru pruskiego, tj. do 1772 roku, mówili
wyłącznie po polsku. Później mieszkańcy nie
potrafili oprzeć się germanizacji.
Po rozbiorze Polski rząd pruski zabrał wieś
i wydał na własność prywatną. Wówczas wieś
nazwę swą wzięła od imienia właściciela Odritten, po polsku Odryty. Jeszcze w 1836
roku, w dokumentach, Odritten wymieniano
jako królewską wieś. Mieszkańcy wyznania
protestanckiego należeli do parafii kościoła
ewangelicko-augsburskiego w dzisiejszym
Barczewie. W 1864 roku Odryty liczyły 109
mieszkańców, w tym 81 Polaków. W pierwszej
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wojnie światowej zginęło dwóch mieszkańców
Odryt. Ich nazwiska wyryte są na płycie
pomnika „Denkmal” w Jedzbarku. Wynik
plebiscytu, który odbył się 11 lipca 1920 roku,
był dla mieszkańców niekorzystny - na Polskę
oddano 0 głosów, na Niemcy - 60.
W ostatnich dniach stycznia 1945 roku,
podczas działań wojennych mieszkańcy Odryt
ucierpieli w mniejszym stopniu niż mieszkańcy
Jedzbarka, o który toczyły się zacięte walki.
Jednak straty były znaczne. 26 stycznia 1945
roku, żołnierze Armii Czerwonej zdobyli wieś
Odryty, a jej mieszkańcy doświadczyli wiele
gwałtów i zbrodni. Potem, pod lasem, przy
Odrytach oddzielnie pochowano francuskich
jeńców oraz niemieckich i radzieckich żołnierzy

(po wojnie większość ekshumowano).
W latach pięćdziesiątych, w Odrytach
utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne,
jego likwidacja nastąpiła w 1992 roku, kiedy
zakład został przejęty przez Agencję Własności
Skarbu Państwa. Od 1 lipca 1989 roku Odryty
przeszły pod parafię św. Andrzeja Apostoła w
Barczewie. Obecnie są jedną z 56 miejscowości
gminy Barczewo. W 2000 roku utworzone
zostało sołectwo, a wieś liczyła 244
mieszkańców. Do wioski biegnie piękna alejka
wjazdowa, a wieś dzięki mieszkańcom otwiera
się na agroturystykę. Przez wioskę przebiega
trasa rowerowa.
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Informacje
Podsumowanie 4 edycji Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej

Wielki festiwal w małej miejscowości
W dniu 26 listopada 2011 roku w Świetlicy
wiejskiej w Niedźwiedziu podsumowaliśmy
minioną 4 Edycję Letnich Koncertów Muzyki
Wokalnej i Kameralnej Ramsowo 2011. Na
uroczystość zaproszono wszystkie osoby, które
swą pracą społeczną przyczyniły się do sukcesu
tej znanej już w regionie muzycznej imprezy. Na
sali zebrało się około 40 osób, wśród nich
zaproszeni goście: pan burmistrz Barczewa Lech
Nitkowski oraz pani Danuta Zielonka
przedstawiciel Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Olsztyńskiego. Świadczy to
z jednej strony o dużym wysiłku organizacyjnym
niezbędnym do przeprowadzenia festiwalu, z
drugiej zaś strony jest świadectwem jedności i
zaangażowania lokalnej społeczności w
organizacyjny trud.
Pan burmistrz Lech Jan Nitkowski
podziękował organizatorom za olbrzymi
wysiłek i trud włożony w organizację Letnich
Koncertów na tak wysokim poziomie i przy tak
dużej frekwencji słuchaczy. To była trwająca
przez całe wakacje „artystyczna uczta” oraz
wspaniała promocja gminy Barczewo stwierdził.
Następnie osobom szczególnie zaangażowanym w pracę - Eleonorze Mańkowskiej, Lilianie i Janowi Połowianiuk, Janinie
Gołębiewskiej, ks. Zbigniewowi Snarskiemu
oraz Elżbiecie i Andrzejowi Dzikowskim
wręczył listy gratulacyjne oraz piękne czerwone
róże wraz z życzeniami wielu sukcesów w pracy
na rzecz społeczności lokalnej oraz pomyślności
w życiu osobistym.
Mieszkańcy Ramsowa i sąsiednich sołectw
szybko zrozumieli wagę tej muzycznej imprezy
w ich promocji poprzez wysoką jakość
koncertów. Czy tak jest w istocie? Czy można
pokusić się o stwierdzenie, że festiwal „Varmia
Gaudet et Cantat” w Ramsowie jest być może
największym tego typu festiwalem w
najmniejszej miejscowości? Można
zaryzykować taką tezę z uwagi na światową
klasę wykonawców, którzy wystąpili tego lata w

fot. archiwum

parafialnym kościele w Ramsowie. Koncert
inauguracyjny wypadł wyjątkowo okazale za
sprawą Poznańskiego Zespołu Wokalnego
Affabre Concinui. To doprawdy najwyższa
światowa maestria wykonawcza. Zespół ten
koncertował w najlepszych salach koncertowych wszystkich kontynentów. Ciekawie
wypada zestawienie trasy koncertowej z lipca
2011 roku. Początek lipca Madryt, następnie
Ramsowo, a potem Berlin.
Kolejny koncert to również podobna uczta
dla melomanów - warszawski Zespół Il Canto,
tegoroczny zdobywca najwyższej polskiej
nagrody fonograficznej - Fryderyka. To
wystarczająca gwarancja najwyższej klasy
wykonawczej. Rekordową ilość słuchaczy,
prawie 500 osób (!) - zgromadził występ

fot. archiwum

wrocławskiej grupy wokalnej Spirituals Singers
Band. To legendarny, najstarszy i najlepszy
polski zespół wykonujący muzykę spirituals i
gospels. Zespół ten, mimo już 30 lat pracy, nic
nie utracił ze swej młodzieńczej werwy
wykonawczej. Lider zespołu, Włodzimierz
Szomański, poprowadził pozostałych
wokalistów tak żywiołowo i doskonale
stylistycznie, że publiczność trzykrotnie
domagała się bisów. Trzykrotnie bisował
również doskonały żeński chór Canzona pod
dyrekcją znakomitej chórmistrzyni prof.
Elżbiety Wtorkowskiej - wykładowcy Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w
Bydgoszczy. Sama dyrygentka, wielokrotna
jurorka i uczestniczka wielu znakomitych
festiwali europejskich, z wielkim uznaniem
wypowiedziała się publicznie o jakości festiwalu
w naszym małym Ramsowie. Podkreślała
znakomitą organizację festiwalu oraz
wyjątkową atmosferę stworzoną przez
słuchaczy w trakcie koncertu. W podobnym
tonie wypowiedział się bohater sierpniowego
koncertu, znakomity polski bas - baryton Józef
Frakstein, który w kościele w Ramsowie
wystąpił z recitalem wokalnym z towarzyszeniem tria instrumentalnego. I jeszcze jeden
koncert dopełnił letnią imprezę muzyczną w
Ramsowie, występ toruńskich filharmoników
tworzących kwartet instrumentów dętych
blaszanych. To rzadki skład wykonawczy. Nic
dziwnego, że i tym razem kościół parafialny
wypełnił się słuchaczami. Zresztą warte
podkreślenia jest to, że na każdym koncercie
było być może więcej słuchaczy, niż
mieszkańców Ramsowa, bo oprócz
mieszkańców naszej gminy byli melomani z
Jezioran, Biskupca, Olsztyna oraz liczni turyści
wypoczywający w naszym regionie.
Zorganizowanie koncertów nie byłoby
możliwe bez finansowego i rzeczowego
wsparcia współorganizatorów, sponsorów i
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Informacje
Kto pamięta
tamte lata?
W dzisiejszym numerze
„Wiadomości Barczewskich”
publikujemy fotografię
wykonaną w okresie
międzywojennym, w Lesznie.
Na fotografii uwiecznionych
jest czterech panów z
instrumentami.
Prawdopodobnie założycielem
orkiestry był Józef Olk, słynny
z wyjątkowej odwagi i
ofiarności w walce o język
polski, gawędziarz i rzeźbiarz
ludowy. Wiemy, że na
fotografii obok Józefa Olka
jest jego brat Jan. Nie wiemy
nic o dwóch pozostałych
panach. Prosimy naszych
Czytelników o pomoc w
ustaleniu nazwisk członków
orkiestry.
W. Zenderowski
Ciąg dalszy ze str. 11

Wielki festiwal w małej miejscowości

darczyńców.
Serdecznie dziękujemy: Urzędowi Miejskiemu
w Barczewie, Urzędowi Marszałkowskiemu w
Olsztynie, Starostwu Powiatowemu w
Olsztynie, Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, Bankowi Spółdzielczemu w
Szczytnie Oddział w Biskupcu, Bankowi
Spółdzielczemu w Barczewie, Annie i Karolowi
Muddemann z firmy ROYAL w Jezioranach,
Alicji i Andrzejowi Starkiewicz ze STARDADAJ, Jackowi Adamczyk z AZZUN
Kromerowo, Andrzejowi Fabiańskiemu,
Stanisławowi Przybylskiemu, Pawłowi
Przybylskiemu, Adamowi Chodań, Markowi i
Tomaszowi Trembickim, „TEWES BIS” Januszowi Skowrońskiemu, Rotary Club
Olsztyn, Nadleśnictwu Wipsowo, Nadleśnictwu
Kudypy, Teresie i Mirosławowi Puczel,
Zbigniewowi Gnatowskiemu z Jezioran,
Markowi Storoniańskiemu z Tumian, Kółku
Różańcowemu z Parafii Ramsowo, Janowi i
Jerzemu Potorskim, Elżbiecie i Andrzejowi
Dzikowskim, PPUH TELEINFO w
Niedźwiedziu, Janinie Gołąbiewskiej,
Jarosławowi Karolewskiemu, Edwardowi
Kaczorowskiemu, Janowi Sulińskiemu,
Bogdanowi Storaniańskiemu, Grzegorzowi
Moniewskiemu, a także sołectwom: Ramsowo,
Kromerowo, Ramsówek i Niedźwiedź.
Szczególne słowa uznania należą się TV
kablowej MACROSAT w Barczewie, naszemu
patronowi medialnemu za wspaniałe
dokumentowanie koncertów oraz „Gazecie
Olsztyńskiej”, Polskiemu Radiu i TV Olsztyn.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.
Tak duże zainteresowanie publiczności
koncertami festiwalu „Varmia Gaudet et Cantat”
oraz możliwość zapraszania do małej
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warmińskiej wsi światowej sławy wykonawców
sprawiła, że organizatorzy postanowili
przystąpić do organizacji 5 jubileuszowej edycji
Letnich Koncertów, na które już teraz serdecznie
zapraszamy zarówno mieszkańców naszej
gminy, jak i wszystkich innych miejscowości,
bowiem skład wykonawczy artystów biorących
udział w festiwalu w lecie 2012 przedstawia się
równie imponująco, jak w minionej edycji.
W imieniu Organizatorów
Eleonora Mańkowska
Dyrektor Organizacyjny Festiwalu
Jan Połowianiuk
Dyrektor Artystyczny Festiwalu

fot. archiwum

W imieniu komitetu organizacyjnego
Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej „Varmia Gaudet et Cantat”
w Ramsowie
składamy wszystkim wykonawcom, sponsorom, współpracownikom
i sympatykom najserdeczniejsze życzenia spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2012.
Eleonora Mańkowska Dyrektor Organizacyjny Festiwalu
Jan Połowianiuk Dyrektor Artystyczny Festiwalu
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Informacje
Ze Szkoły Podstawowej w Wipsowie

Podsumowanie rządowego programu “Radosna Szkoła”
Dnia 16.11.2011 r. w Niepublicznej Szkole
Podstawowej im. Augustyny Wiewiorry,
działającej przy Niepublicznym Zespole Szkół i
Placówek w Wipsowie, odbyła się niezwykła
lekcja. Zajęcia te miały na celu podsumowanie
pracy uczniów klas I-III, w ramach projektu
,,Radosna Szkoła”, którego założeniem jest
wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do
miejsc zabaw w szkole oraz utworzenie lub
modernizacja szkolnych placów zabaw,
ewentualnie zwrot kosztów poniesionych w tym
kierunku od 1 stycznia 2009 r.
Głównym celem programu ,,Radosna Szkoła”
jest:
- stworzenie sześcioletnim i siedmioletnim
uczniom rozpoczynającym spełnianie
obowiązku szkolnego bezpiecznych warunków
w zakresie nauki, wychowania i opieki w szkole,
porównywalnych z warunkami edukacji
przedszkolnej uwzględniającej aktywną naukę i
zabawę,
- wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły,
- stworzenie warunków organizacyjnych
umożliwiających realizowanie nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza
w zakresie wychowania fizycznego,
- stworzenie bezpiecznych i przyjaznych
warunków organizowania zajęć szkolnych i
zajęć opieki świetlicowej, co pozytywnie
wpłynie na niwelowanie reakcji stresowych u
małych dzieci spowodowanych nowymi dla
nich sytuacjami związanych z rozpoczęciem
nauki w szkole.
Biorąc pod uwagę powyższe założenia
programu ,,Radosna szkoła” będącego częścią
całej reformy programowej, edukacja
najmłodszych uczniów ma umiejętnie łączyć
naukę z zabawą, tak aby okres adaptacyjny był
łagodnym przejściem od przedszkolnej zabawy
do szkolnej nauki. Dlatego program zakłada, że
w pierwszych miesiącach nauki szkolnej
dominującą formą zajęć będą zabawy, gry oraz
sytuacje zadaniowe do wykonania, zaś sale
lekcyjne będą podzielone na 2 części:
- część edukacyjna, wyposażona w tablicę,
stoliki i wszystkie przybory do nauki
- część rekreacyjna, wyposażona w zabawki i
gry edukacyjne.
Na zajęcia, które miały pokazać zebranym,
w jaki sposób wykorzystuje się w praktyce
powyższe zalecenia oraz pomoce z programu
,,Radosna Szkoła”, zaproszeni zostali:
dyrektorzy i przedstawiciele sąsiednich szkół z
regionu, nauczyciele uczący w Zespole Szkół i
Placówek, przewodniczący Rady Rodziców,
przedstawiciele Szkolnego Samorządu
Uczniowskiego oraz rodzice dzieci biorących
udział w projekcie.
Wraz z wybiciem godziny 13.35 uczniowie
oraz obserwatorzy zajęli miejsca i rozpoczęła się
lekcja. Dzieci, siedząc w kręgu na dywanie,
zachowywały się swobodnie i bez większych
problemów odpowiadały na pytania nauczyciela
dotyczące tematu lekcji, który brzmiał:
„Wartości odżywcze warzyw i owoców”. Po
krótkim powtórzeniu materiału, w ramach
edukacji polonistycznej - dzieci miały stworzyć
teatrzyk kukiełkowy. Uczniowie przy pomocy
ogromnych klocków zbudowali parawan. Jeden

fot. archiwum

uczeń czytał tekst a pozostali, za pomocą
pacynek, odgrywali przedstawienie pt.: ,,Bajka
o królu Łakomczuchu”.
Po prawidłowym wykonaniu zadania,
przyszła kolej na edukację matematyczną.
Uczniowie w parach, rzucając do siebie dużą
kostką, mieli obliczyć sumę oraz różnicę liczb,
które wypadły na kostce. Następnie korzystając
ze zbudowanego wcześniej parawanu, dzieci
bawiły się w sklep. Mając do dyspozycji modele
pieniędzy o różnych nominałach, miały za
zadanie kupić wybrane owoce i warzywa,
policzyć sumę do zapłaty oraz wydać resztę.
Była to więc doskonała okazja do nauki
dodawania i odejmowania.
Kolejną formą edukacji poprzez zabawę
była kraina matematycznych robotów. Każdy
uczeń miał w ręku klocek z numerem od 1 do 9.
Dzieci miały za zadanie ustawić się w rzędzie
tak, aby stworzyć ciąg liczb malejących lub
rosnących. Na polecenie nauczyciela przed
szereg wystąpiły osoby z cyfrą parzystą i
odwrotnie. Należało również policzyć sumę
oraz różnicę liczby własnej i kolegi, który stał
naprzeciwko. Ta nauka w formie zabawy
również bardzo podobała się dzieciom.
Po tych pełnych radości zmaganiach
matematycznych przyszedł czas na muzykę.
Uczniowie, korzystając z instrumentów
muzycznych, siedząc w kręgu pięknie wykonali
piosenkę o zupie jarzynowej. Jak widać
wszystkie zabawy dotyczyły warzyw i owoców,
które były tematem lekcji, zaś nad prawidłowym

ich przebiegiem cały czas czuwał nauczyciel.
Na tym zakończył się element nauki na
dywanie, dzieci przeszły do ławek, gdzie
nastąpił dalszy etap pracy na lekcji. Nauczyciel
czytał zagadki a dzieci odgadywały o jakie
warzywo lub owoc chodzi. Następnie uczniowie
wkleili do zeszytu krzyżówki, których
rozwiązanie było zadaniem domowym.
Na zakończenie zajęć nastąpiła ewaluacja.
Dzieci otrzymały kartki w kształcie jabłuszek,
na nich znajdowały się pytania dotyczące
przebiegu lekcji. Po zapisaniu odpowiedzi,
przyszedł czas na pożegnanie. Dzieci
zaśpiewały piosenkę, którą zwykle kończą dzień
zajęć lekcyjnych. Pożegnały się z nauczycielem
i zadowolone wyszły z klasy.
Podsumowując, przeprowadzone zajęcia
doskonale pokazały, w jaki sposób można
połączyć naukę i zabawę. Taki przekaz
informacji sprawił, że proces nauczania stał się
dla ucznia maksymalnie ciekawy i przyjemny,
zaś wykorzystanie do tego celu wszelkich
wymienionych wyżej pomocy dydaktycznych
jest idealną realizacją założeń programu
,,Radosna Szkoła”. Dzieci, podczas zabawy
właściwie nie odczuły tego, że przyswoiły
wiedzę. Znajdowały się w ciągłym ruchu, co jest
niezwykle ważne dla ucznia, który nie jest
przyzwyczajony do ciągłego siedzenia w ławce i
dopiero wdraża się w system szkolnego życia.
Proces dydaktyczny miał formę zabawy,
ćwiczenia dobrane były w sposób przyjemny i
przystępny dla uczniów. Nad wszystkim czuwał
wychowawca, który był nie tylko nauczycielem,
ale również partnerem. Podpowiadał ciekawe
pomysły, pozwalał na zabawę. Dzieci
zachowywały się naturalnie i były nadzwyczaj
aktywne. Wszyscy obserwujący lekcję byli pod
wielkim wrażeniem tego, jaki ogrom informacji
na dany temat można przekazać podczas
zabawy. A przecież w nauczaniu chodzi właśnie
o to, aby zdobywanie wiedzy nie było wyłącznie
obowiązkiem, ale przede wszystkim
przyjemnością.
Opracowała Aneta Ulążka
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Informacje
Uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka

Krasnale i Przyjaciele Kubusia Puchatka

Andrzejki w szkole

W „Kalendarzu Imprez i Uroczystości
Przedszkolnych” ważne miejsce zajmuje
uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka.
Dnia 18 listopada 2011 r. dzieci 3-letnie z
grup najmłodszych - I a „Krasnale” oraz I b
„Przyjaciele Kubusia Puchatka”, przeżyły taką
właśnie ważną grupową uroczystość. Jest to
szczególne wydarzenie dla nowo przyjętych
dzieci, rozpoczynających swą przedszkolną
przygodę oraz ich rodziców - ten umowny
moment, w którym maluchy stają się
prawdziwymi pełnoprawnymi przedszkolakami. Od września dzieci poznawały swoje
przedszkole, zasady i zwyczaje, nauczycielki
oraz kolegów i koleżanki, z odwagą i
otwartością oraz pewną ciekawością wkraczały
w przedszkolne życie, włączając się w różne
działania. Uroczystości w grupach rozpoczęły
się od programów artystycznych. Maluszki
pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki,
pląsały i tańczyły. W grupie I b odbył się mały
egzamin, który wszyscy zdali doskonale,
wykazując, że „Prawdziwy Przedszkolak:
potrafi się przedstawić, zna kontrakt grupowy,
zna grzeczne słówka, potrafi śpiewać, tańczyć i
recytować, wie, co się znajduje w naszej sali”.
Na koniec dzieci złożyły przyrzeczenie i
zostały przez panie dyrektor przedszkola
pasowane na Prawdziwego grzecznego i
wesołego Przedszkolaka, otrzymały
pamiątkowe odznaki i dyplomy. Grupa
„Krasnali” przedstawiła swoje umiejętności
również przed rodzicami. Dzieci w
przygotowanych przez rodziców strojach
krasnali zaprezentowały się wspaniale, a za swój

Dnia 25 listopada 2011 r. w Niepublicznej
Szkole Podstawowej im. Augustyny Wiewiorry
w Wipsowie odbyła się impreza andrzejkowa
dla klas I -VI.
O godzinie 13.00 na wspaniale przystrojonej sali gimnastycznej rozpoczęła się pierwsza
część zabawy, zorganizowana przez Samorząd
Uczniowski szkoły podstawowej. Rozstawiono
stoliki, które miały pełnić rolę stoisk z wróżbami,
zaś wybrani wcześniej uczniowie, za pomocą
makijażu i kostiumów, wcielili się we wróżki,
czarodziejów i jasnowidzów. Zapanowała iście
magiczna atmosfera. Zgodnie z tradycją
a n d r z e j ko w ą w s z y s c y o b e c n i m o g l i
przepowiedzieć sobie swoją przyszłość na
przeróżne sposoby, między innymi takie jak:
odgadywanie imienia przyszłego małżonka,
wróżba polegająca na rzucie kostką,
odczytywanie znaków z rozsypanych szpileczek,
czy też losowanie zawodu. Wszyscy bawili się
wyśmienicie, uczniowie z ogromną ciekawością
i zaangażowaniem korzystali z atrakcji
przygotowanych przez Samorząd.
Całej imprezie towarzyszył poczęstunek,
przygotowany przez uczniów należących do
działającego w szkole podstawowej koła ,,Mała
Gosposia”. Specjalnie na tę okazję przygotowali
oni pyszne ciasta, zaś pani dyrektor zapewniła
zebranym ciasteczka, słone paluszki i chrupki.
Gdy każdy już sobie powróżył, nadeszła
kolej na drugą część imprezy. O godzinie 14.00
uczniowie zostali przeniesieni w świat poezji i
teatru. Na sali pojawiła się aktorka, która za
pomocą rekwizytów i muzyki zaprezentowała
dzieciom wspaniałe przedstawienie. Występ
rozpoczął się scenką kabaretową - miała ona
wprawić zebranych w dobry nastrój. Później
nastąpiła niezwykła prezentacja twórczości
Juliana Tuwima, były to wiersze dla dzieci jego
autorstwa. Aktorka przebierała się za
bohaterów lirycznych, używała marionetek i
kukiełek, aby jak najlepiej oddać treść
przedstawianego utworu. Również uczniowie
mieli okazję wcielić się w wybraną rolę,
ponieważ czynnie uczestniczyli w
przedstawieniu. Wcielali się w bohaterów
wybranych wierszy, tworzyli lokomotywę, brali
udział w konkursach tanecznych i przebierali się
razem z prowadzącą inscenizację. Ta zabawa
była bardzo przyjemna i pełna humoru.
Wszyscy głośno okazywali zadowolenie i z
niecierpliwością oczekiwali na prezentację
następnego utworu.
Wśród ogólnej radości czas szybko minął i o
godzinie 15.00 zakończono przedstawienie, a
na uczniów czekała jeszcze zabawa przy
muzyce. Niestety wszystko, co dobre - szybko się
kończy i o godzinie 16.00 szkolna impreza
dobiegła końca. Uczniowie zmęczeni, pełni
wrażeń, ale też zadowoleni rozeszli się do
domów.
Aneta Ulążka

fot. archiwum

występ otrzymały gromkie brawa, pięknie się
uśmiechały i pozowały do pamiątkowych zdjęć.
Wszyscy zadowoleni i dumni ze swoich
pociech, w radosnym nastroju wrócili do
domów, a niezapomniane przeżycia i wrażenia
na długo zostaną w pamięci oraz na fotografiach.
Wszystkim dzieciom
życzymy, aby
każdego dnia stawały się radosnymi i dzielnymi
przedszkolakami!
Sylwia Polewacz i Elżbieta Jabłońska
Przyrzeczenie
Ja, przedszkolak dzielny
będę zawsze uśmiechnięty,
będę słuchał swojej pani,
i zjadał całe śniadanie.
Nie będę niszczył zabawek,
będę grzecznie się bawił
i pilnie się uczył,
żebym mamy i taty,
nigdy nie zasmucił!

Z Przedszkola Miejskiego w Barczewie

48 urodziny
„Niech nasze przedszkole trwa jak
najdłużej, dla wspólnych dziecięcych zabaw
najmłodszych i dużych…” to jedno z
serdecznych życzeń z okazji 48 urodzin
Przedszkola Miejskiego w Barczewie, które
radośnie obchodziliśmy 1.12.2011.
Przedszkolaki wraz z nauczycielkami wykonały
kartki z życzeniami dla przedszkola, które
zostały odczytane w czasie uroczystości. Dzieci
prezentowały się doskonale, miały
przygotowane stroje lub opaski zgodnie z nazwą
grupy.
Dużą atrakcją był tort z fontanną, który
mienił się i błyszczał przy zgaszonym świetle, a
wszyscy głośno śpiewali „Niech żyje nam 100
lat”. Dzieci wraz z paniami wspólnie bawiły się
w korowodach i tańcach z chustami i wstążkami.
Dzieci młodsze zaśpiewały swój hymn
przedszkolny „My jesteśmy krasnoludki”, zaś
wszystkie średniaki i starszaki zaśpiewały
„Przedszkole drugi dom”. Dzieci
z
niecierpliwością czekały na zagadki i konkursy
dla każdej grupy ukryte w kolorowych balonach.
Po wylosowaniu zadania dzieci wykazały się
dużą pomysłowością, umiejętnościami, sprytem
i zgodną współpracą w zespole, co można było
zauważyć podczas tych zabaw.
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Na zakończenie uroczystości
przedszkolaki otrzymały od pań dyrektor
słodycze, baloniki. A w salach na dzieci czekał
słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców i świetne zabawy.
Te ekscytujące chwile, pełne radosnych
przeżyć i wspólnych zabaw, na długo pozostaną
w naszej pamięci, miło będziemy wspominać te
urodziny.
Oprawa uroczystości to efekt wspaniałej
współpracy całego zespołu przedszkola i
rodziców. Nasza wspólna praca daje poczucie
satysfakcji i rodzi potrzebę dalszych sukcesów.
wicedyrektor Przedszkola Miejskiego
w Barczewie Barbara Kozłowska,
nauczycielka Bożena Iwaszko
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Wydarzenia
XVII Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących, Barczewo 2011
Wysoki poziom artystyczny
W piątek, 9 grudnia br., pierwszy śnieg tej
zimy nie ostudził, lecz wręcz przeciwnie,
duchowo rozgrzał młodych kolędników do
rywalizacji podczas XVII Powiatowego
Przeglądu Grup Kolędujących. Podobnie jak w
poprzednich latach, w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie zrobiło się gwarno i świątecznie.
Przed licznie zebraną widownią prym wiodły
diabły, anioły, warmiński Szeml, postacie
biblijne, a nade wszystko kolędowanie.
Do konkursu, swój akces zgłosiły grupy
teatralne, działające przy: Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Barczewie, Szkole Podstawowej w
Szczęsnym, Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, Świetlicy w Bartągu, Przedszkolu
Miejskim w Barczewie, Szkole Podstawowej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie, Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Żardenikach oraz kabaret,
działający przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. Dodajmy, że tradycyjnie
celem konkursu było umacnianie tożsamości
narodowej i regionalnej, przygotowanie dzieci i
młodzieży do czynnego kultywowania tradycji
świąt Bożego Narodzenia i Trzech Króli. W
przeglądzie mogli brać udział kolędnicy w
grupach nie większych niż 15 osób, a czas
występu nie mógł przekraczać 20 minut. Jury
pod przewodnictwem ks. kan. Jana Pietrzyka,
proboszcza z Bartąga, poety, zgodnie z
regulaminem oceniało przede wszystkim stroje
charakteryzujące postacie, dobór tekstu i stronę
muzyczną, ze szczególnym uwzględnieniem
tradycji Warmii i Mazur oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Do przeglądu przystąpiły wszystkie
zgłoszone grupy kolędujące, które pod bacznym
okiem opiekunów, przed wypełnioną widownią,
zaprezentowały swój własny program. Po
obejrzeniu wszystkich widowisk jury dokonało
oceny, a miało trudny wybór, gdyż wiele grup
stanęło na wysokości zadania. Jury w składzie:

przewodniczący ks. kan. Jan Pietrzyk, Hanna
Chyżyńska, Mariola Łukowska, Władysław
Katarzyński i Wojciech Zenderowski
postanowiło przyznać następujące nagrody:
I miejsce - grupa teatralna, działająca przy
Szkole Podstawowej w Szczęsnym
(opiekunowie: Alicja Magnuszewska i Henryka
Chudzik), II miejsce - grupa teatralna z
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie
(opiekun - Anna Rok), III miejsce - grupa
teatralna z Przedszkola Miejskiego w Barczewie
(opiekun - Ewelina Majewska) oraz kabaret z
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie (opiekun - Agnieszka Chojnowska).
Nagrodę specjalną otrzymała grupa teatralna,
działająca przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Żardenikach. Nagrodę za
najlepsze aktorstwo (wykonanie kołysanki)
otrzymała grupa z Przedszkola Miejskiego w

Barczewie, natomiast nagrody indywidualne
zdobyli: Robert Hulewicz ze Szkoły
Podstawowej w Szczęsnym i Żaneta Żokowska
z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie.
Ponadto wymienionym osobom ks. Jan Pietrzyk
wręczył tomiki poezji swojego autorstwa.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy za
uczestnictwo, statuetki i nagrody rzeczowe. W
tym miejscu należą się szczególnie gorące słowa
podziękowania opiekunom za przygotowanie
grup, ponieważ ich zaangażowanie przełożyło
się na tegoroczny, wysoki poziom artystyczny.
Organizatorami przeglądu i fundatorami
nagród byli: Starostwo Powiatowe w Olsztynie,
Urząd Miejski w Barczewie oraz Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Patronat honorowy objęli: Starosta Powiatu
Olsztyńskiego i Burmistrz Barczewa, natomiast
patronat medialny - „Gazeta Olsztyńska”, TV
Macrosat w Barczewie i „Wiadomości
Barczewskie”.
Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących,
odbywający się w Barczewie już od siedemnastu
lat, jest wspaniałą imprezą, która na stałe
wpisała się do kalendarza imprez Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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Historia

Wartenburg. Miejska Szkoła dla Dziewcząt
Z monografii Barczewa wiemy, że dawniej
przy Seeburgstrasse, a od 1991 roku - Armii
Krajowej, w 1857 roku siostry ze Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny rozpoczęły swą
działalność. Wówczas, trzy siostry nauczycielki
z konwentu w Ornecie objęły pracę edukacyjną i
wychowawczą w Miejskiej Szkole dla
Dziewcząt w Wartenburgu, dzisiejszym
Barczewie.
Budynek przy Seeburgstrasse nr 1
zbudowany został w 1857 roku, za sprawą
parafii wartemborskiej. Początkowo był to
budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny,
wybudowany z czerwonej cegły, z wysokim
poddaszem. Na jego zapleczu stał budynek
gospodarczy. Później został otynkowany, a
główne wejście zrobiono od ulicy. Z chwilą
wybudowania urządzono w nim Miejską Szkołę
dla Dziewcząt, a przy niej - park. Budynek nie
był okazały i nie posiadał elementów
dekoracyjnych. Jedynie w ścianie frontowej,
nad głównym wejściem, w niszy, z chwilą
uruchomienia szkoły, umieszczono figurkę św.
Katarzyny, patronki kongregacji. Miejscowi
ludzie szkołę, w której uczyły się dziewczęta,
nazywali różnie: „Domem św. Katarzyny”,
„Szkołą Dziewczęcą ss. Katarzynek” i
„Dziewczęcą Szkołą Zakonną”, a w języku
niemieckim - „Madchenschule Wartenburg,
Ostpr.”, co w tłumaczeniu oznacza - „Szkoła dla
Dziewcząt w Barczewie, Prusy Wschodnie”, i ta
nazwa jest właściwa.
Archiwum Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny w Braniewie nie dysponuje listą
imion i nazwisk pierwszych sióstr, które w
latach od 1857 do 1867 roku nauczały w szkole.
Wiadomo tylko, że wśród sióstr nauczycielek,
przez pewien okres czasu, była siostra Adelajda
(Katarzyna) Keuchel, późniejsza przełożona
generalna Zgromadzenia. W 1869 roku, z
powodu wzrostu liczby dziewcząt, została
zatrudniona czwarta siostra. Znane są imiona i
nazwiska sióstr, które wówczas pracowały w
szkole. Były to: Berta Woywod, Rozalia
Hennig, Agata Eberlein i Hildegarda Praetorius.
Oprócz czterech sióstr zakonnych uczył w niej
jeden nauczyciel. Do szkoły, do której
uczęszczało około 300 uczennic, przyjmowano
dziewczęta z Barczewa oraz z południowej
Warmii. Była to jedna z nielicznych tego
rodzaju szkół na tym terenie.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny pracowały w szkole 19 lat.
Prowadziły lekcje zgodnie z ówczesnym

programem nauczania. Szkoła oprócz
standardowego wyposażenia posiadała własną
bibliotekę, której woluminy opatrzone były
szkolną pieczęcią. Z biegiem lat, z różnych
powodów, następowały zmiany personalne.
Zawsze jednak uczyły cztery siostry. 16
stycznia 1876 roku ówczesne władze pruskie
usunęły siostry katarzynki z pracy w Miejskiej
Szkole dla Dziewcząt w Barczewie. Siostry
wróciły do konwentu, z którego pochodziły,
czyli do Ornety. Barczewo opuściły: s. Rozalia
Hennig, s. Ida Austen, s. Alojza Behlau i s. Łucja
Amborst. Ich miejsce zajęły nauczycielki
świeckie i taki stan trwał do 1926 roku. W roku
1888 odnotowano powrót sióstr do miasta, ale
nie do pracy w charakterze nauczycielek. Tylko
raz, w październiku 1889 roku, w budynku
Szkoły dla Dziewcząt, zamieszkały na krótko
siostry ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny,
które przybyły do pracy w Miejskim Szpitalu
św. Antoniego przy ul. Niepodległości. Z
chwilą, kiedy w roku 1926, przy ul. Wojska
Polskiego wybudowany został drugi szkolny
budynek, w którym urządzono sześć klas dla
dziewcząt i tyle samo dla chłopców, wówczas
przeniesiono do niego uczennice z Miejskiej
Szkoły dla Dziewcząt.
Budynek, w którym w latach od 1857 do
1926 mieściła się Miejska Szkoła dla
Dziewcząt, ma swoją historię. W roku 1926
budynek przejęło miasto, a po adaptacji,

urządzono w nim mieszkania dla czterech
rodzin, które mieszkały tam do stycznia 1945
roku. Od 1 lutego 1945 roku w budynku tym na
krótko zadomowiła się radziecka komendantura
wojskowa. Tego samego dnia czerwonoarmiści,
znajdującą się w niszy budynku, tuż nad
wejściem, figurkę św. Katarzyny, zastąpili
czerwoną gwiazdą. Z chwilą, kiedy opuszczali
miasto, znikła czerwona gwiazda, wycięta z
blachy, a Miejska Rada Narodowa przeznaczyła
budynek na mieszkania. W 1952 roku władze
miasta postanowiły przeznaczyć budynek na
miejskie przedszkole, które po czterdziestu
latach, w 1992 roku, decyzją Miejskiej Rady w
Barczewie, zostało zamknięte, a budynek
ponownie przeznaczono na mieszkania.
Wówczas przeprowadzono w nim remont dobudowano piętro, zachowując środkową
część frontową, z wejściem do budynku. Potem
do ściany szczytowej dobudowano podobny
budynek.
Dziś nad wejściem, w ścianie frontowej,
nie ma figurki św. Katarzyny, nie ma również
czerwonej gwiazdy. Tylko część frontowa
budynku, wtulona w pierzeje ulicy, wraz z
wystającymi w zarysie dwoma filarami po
bokach i z pustą pośrodku niszą, przypomina
dawny, przedwojenny budynek, taki jak na
zamieszczonej fotografii.
Wojciech Zenderowski
fot. archiwum autora

konkurs fotograficzny
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Informujemy, że wręczenie nagród
uczestnikom konkursu fotograficznego
nastąpi podczas XX Finału WOŚP w sali
widowiskowej CKiPG w Barczewie.

8 stycznia 2012 r.
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Relacja z XVII sesji Rady Miejskiej z dnia 21.XI.2011 r.
Po przyjęciu porządku obrad,
przewodniczący Zbigniew Chlubicki udzielił
głosu zastępcy burmistrza panu Dariuszowi
Jasińskiemu, który złożył sprawozdanie
burmistrza Barczewa z działalności między
sesjami Rady. Następnie radni przystąpili do
podejmowania uchwał porządkowych i
okołobudżetowych.
Podjęte uchwały porządkowe regulują tok
prawny, dają burmistrzom upoważnienia do
podejmowania bieżących decyzji. Jedną z
ważnych uchwał porządkowych jest zgoda na
udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od
opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości gruntowych, stanowiących
własność Gminy Barczewo, zabudowanych na
cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod
tego typu zabudowę. Rada Miejska wyszła
naprzeciw wszystkim mieszkańcom, którzy z
tego prawa chcą skorzystać. Bonifikata za
przekształcenie wynosi 85% stawki
podstawowej.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy
na rok 2011 porządkuje finanse gminy przed
k o ń c e m r o k u . Wi e l e z a d a ń z o s t a ł o
ukończonych, w niektórych pozycjach
budżetowych nastąpiły oszczędności.
Oszczędności te należy zagospodarować,
inwestując w zadania niedokończone.
Uchwały okołobudżetowe dotyczyły:
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości, środków transportowych,
opłaty miejscowej, opłaty targowej i obniżenia
średniej ceny skupu żyta dla celów obniżenia
podatku rolnego na 2012 rok. W polityce
podatkowej radni, uchwalając nowe stawki od
nieruchomości, kierowali się zasadą, że
podnoszą je o tyle, ile wyniosła inflacja za 3
kwartały 2011 roku. Dlatego zawnioskowali i
uchwali 4,5% podwyżkę podatku w stosunku do
stawek tego roku. Pierwotnie wniosek o
określenie stawek podatku od środków
transportowych zakładał 5% zwyżkę. Na prośbę
przedstawiciela barczewskich transportowców
Rada uchwaliła wzrost stawek we wszystkich
kategoriach pojazdów tylko o 3%.
Bardzo ważną uchwałą interesującą
rolników jest zgoda na obniżenie ceny żyta.
Dzisiaj w kraju ustalona została urzędowa cena
żyta w kwocie 74,18 zł za kwintal. Rada dla
rolników naszej gminy ustaliła ją w wysokości
45,00 zł za kwintal.
Osoby przyjeżdżające do gminy na wczasy
za każdy dzień pobytu będą płacić za czyste,
barczewskie powietrze o 5% więcej. Podobnie o
5% więcej będą płacić osoby handlujące na
targowisku. Wszystkich naszych czytelników,
zainteresowanych szczegółową informacją w
zakresie uchwalonych stawek podatkowych,
odsyłamy do internetowej strony Biuletynu
Informacji Publicznej miasta i gminy Barczewo.
Duże ożywienie i zainteresowanie
uczestników sesji zawsze wywołują interpelacje
i zapytania radnych, sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych. Tradycyjnie radni
pytali, z-ca burmistrza odpowiadał. Większość
wniesionych interpelacji i zapytań powtarzała
się z poprzednich sesji. Radni, walcząc o sprawy

wsi czy osiedli, nie bez kozery ciągle
przypominają o zaplanowanych inwestycjach,
złożonych przyrzeczeniach i obietnicach.
Problem dróg, chodników, parkingów, placów
zabaw jest tematem wiodącym podczas każdej
sesji. Szczegółowo opisałem je w poprzednim
wydaniu naszej gazety. W tym sprawozdaniu
ograniczę się do spraw nowych.
Radni: Halina Bronka, Tomasz Michałowski, Krzysztof Ludwiniak i przewodniczący
Rady Osiedla Nowe Miasto Przemysław
Sobiczewski interweniowali w sprawie złego
oświetlenia ulic. Postulowali, by w dłuższej
perspektywie czasowej w lampach ulicznych
wymienić żarówki na energo-oszczędne.
Zwrócili uwagę, że firma, która opiekuje się
oświetleniem miasta, nie wywiązuje się z
umowy. W mieście są miejsca, gdzie od
miesięcy lampy nie świecą się.
Radna Alina Jakończuk pytała zastępcę
burmistrza kto wydał decyzję w sprawie nowej
organizacji ruchu konduktu pogrzebowego
pomiędzy kościołami, a cmentarzem. Należy
przypomnieć, że żałobnicy są zbiorowo
podwożeni autobusami na cmentarz. W
odpowiedzi usłyszeliśmy od zastępcy
burmistrza, że burmistrzowie o nowym
zarządzeniu, czy obyczaju nic nie wiedzą. W
sprawie organizacji pogrzebu i przejazdu
konduktu stroną jest tylko rodzina i firma
pogrzebowa. Oni, jako urząd, nic do tego nie
mają.
Radny Edward Maciejewski w sposób
niezwykle miły wypowiedział się w sprawie
obchodów tegorocznego Święta Niepodległości. Zaapelował do radnych i sołtysów o
szersze uczestniczenie w tego rodzaju
uroczystościach. Serdecznie podziękował
organizatorom: dyrektor Marioli Łukowskiej,
księdzu proboszczowi Markowi Paszkowskiemu i burmistrzowi Lechowi Nitkowskiemu. Niezmiernie serdecznie, w imieniu
mieszkańców wsi Nikielkowo, podziękował
dyrygentowi chóru Bel Canto z Olsztyna panu
Janowi Połowianiukowi za występ w jego wsi.
Dla mieszkańców była to uczta duchowa.
W występie chóru uczestniczyła cała wieś.
Dwa apele radnych, zgłoszone podczas sesji,
zasługują na specjalne potraktowanie
i nagłośnienie. Radny Zbigniew Chlubicki
podniósł sprawę niewydawania biletów na
przejazdy pasażerskie przez obsługę busików.
Apelował do zastępcy burmistrza, by on
zasygnalizował ten problem właścicielom firm
przewozowych. Pan przewodniczący Rady
obawia się, że za parę miesięcy przewoźnicy
zakomunikują nam, że transport osób z
Barczewa do Olsztyna jest dla nich nieopłacalny
i go zawieszają. Mieszkańcy zaś mogą być
zaskakiwani galopującymi podwyżkami
biletów.
Drugi apel radnego Edwarda Maciejewskiego dotyczył troski o finanse gminy. Poprosił
naszą redakcję o nagłośnienie problemu. Prosił
o rzeczowe i proste wytłumaczenie ludziom o co
chodzi. Wyjaśniamy: każda gmina dostaje
pieniądze z odpisów podatkowych, będących w
dyspozycji państwa. Są to pieniądze pochodzące
z podatków od wynagrodzeń osób pracujących.

W naszej gminie jest bardzo dużo osób, które
wybudowały domy i mieszkają tu. W większości
dojeżdżają do pracy w Olsztynie. Nie wszyscy
są u nas w gminie zameldowani. Z tego też
powodu nasza gmina nie dostaje pieniędzy od
odpisów podatkowych osób niezameldowanych. Część pieniędzy trafiająca do gminy
wynosi 37% udziału w podatku dochodowym.
Po przeliczeniu okazuje się, że są to pieniądze
liczone w milionach, za które można z
powodzeniem wybudować całą infrastrukturę.
Wielu naszych osadników wybudowało się na
obrzeżach wsi, na działkach nieuzbrojonych.
Oni upominają się o drogi, wodę, kanalizację.
Słusznie uważają, że w XXI wieku nie jest to
luksus, a standard. Dzisiaj na barczewskiej wsi
mieszka więcej ludzi, niż w mieście. Gdyby
wszyscy właściciele domów zameldowali się, to
kondycja finansowa gminy byłaby wzmocniona. Różne są motywacje i przyczyny tego, że
mieszkańcy nie dokonują meldunku. W każdej
rodzinie chcemy namówić chociaż jedną osobę
dorosłą, pracującą, o zameldowanie się
w nowym domu. Prosimy wszystkich sołtysów i
członków Rad Sołeckich oraz szanownych
mieszkańców o podjęcie tego problemu na
spotkaniach i zebraniach wiejskich. Uważamy,
że jest to problem milionowej kasy. Podobny
apel o meldunek na wsiach wystosował starosta
pan Mirosław Pampuch. Jak obliczył, powiat
olsztyński traci na rzecz miasta Olsztyna setki
milionów złotych. Bogata gmina olsztyńska nie
jest skora do inwestowania w infrastrukturę
nowo powstałych osad i kolonii w podmiejskich
wsiach. Musimy radzić sobie sami.
Odnotował Jan Krakowiak
Ciąg dalszy ze str. 7

spotkania autorskiego, które miało miejsce w MBP
w Barczewie, nadmienił, że Prusowie zamiast
boga czcili stworzenia (zjawiska), słońce, księżyc,
gwiazdy, pioruny, zwierzęta czworonożne, żaby,
dęby czy lipy. Posiadali święte lasy, pola, wody. W
tych miejscach nie wycinali drzew, nie uprawiali
ziemi, także zabroniony był połów ryb. Ponadto,
swoim bogom Prusowie nie budowali świątyń,
ponieważ wszystko, co ich otaczało było jedną
wielką świątynią. Uznawali, że bóstwa tkwiły w
każdej rzeczy i każdej czynności. Łączyło się to z
kultem jakim obdarzali niektóre lasy, wody i
wzgórza. Takie miejsca były otaczane czcią. Ks.
Jan z wielkim sentymentem odniósł się do
pierwotnych mieszkańców Warmii i Mazur dawnych Prusów, do ich historii, obyczajowości i
mityczności.
W podobnych publikacjach można
wyczytać, że na próżno szukać opisów
historycznych dotyczących obrządku religijnego,
czy nazw bóstw, którym poświęcone były święte
wody jezior. Można przyjąć, że duże znaczenie
przywiązywano do nocy świętojańskiej, podczas
której dochodziło do rytualnej kąpieli, w celu
oczyszczenia oraz ochrony na okres roku od
wszelkich chorób. Co więcej, Prusowie, a
szczególnie Jaćwingowie, wnikliwie obserwowali
przyrodę i byli wrażliwi na jej zjawiska. Natomiast
informacji, na temat zbrojnych potyczek, od
których nazwano miejsca świętymi, w tym
wspomniane jeziora, na próżno można szukać.
W. Zenderowski
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Ważniejsze zadania rzeczowe przewidziane do wykonania
1. Rolnictwo i łowiectwo
Na wydatki związane z rolnictwem i
łowiectwem w 2012 roku planuje się
przeznaczenie kwoty 4.070.200 zł, z tego na
wydatki inwestycyjne 4.000.000 zł. W ramach
wydatków bieżących planuje się 17.700 zł na
utrzymanie studni publicznych na terenach
wiejskich oraz przekazanie 24.000 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 4.000.000 zł, z tego 1.340.000 zł z
przewidzianej do uzyskania preferencyjnej
pożyczki z budżetu państwa na finansowanie
wyprzedzające w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
W ramach przewidzianych do realizacji
zadań inwestycyjnych zaplanowano:
1. budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Barczewko wraz z budową
kanalizacji sanitarnej na ul. Topolowej w
Łęgajnach - ogólna szacunkowa wartość
zadania 6.584.215 zł, w tym w 2012 roku
3.300.000 zł (środki własne 1.960.000 zł oraz
przewidywana do uzyskania pożyczka na
finansowanie wyprzedzające - 1.340.000 zł) realizacja zadania nie tylko wyeliminuje
nieszczelne zbiorniki na ścieki, co korzystnie
wpłynie na środowisko naturalne, ale
jednocześnie zostaną stworzone warunki do
dalszego uzbrajania nowych terenów, które w
przyszłości będzie można przeznaczyć na
inwestycje. Długość projektowanej sieci
grawitacyjnej i tłocznej (z przyłączami) w
obrębie Barczewko i Łęgajny wynosi 10.469
mb, planuje się również wybudowanie 5
przepompowni ścieków. Zgodnie z przyjętymi
założeniami w bieżącym roku zakończona
zostanie budowa kanalizacji sanitarnej w
m i e j s c o w o ś c i Ł ę g a j n y, c o u m o ż l i w i
rozpoczęcie w 2012 roku budowy kanalizacji do
miejscowości Barczewko. Termin zakończenia
inwestycji przewidziano na 2013 rok.
2. budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w
miejscowości Nikielkowo-Wójtowo - realizacja
II, III i IV etapu głównej sieci magistralnej ogólny koszt zadania przewidzianego w ramach
Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizacji
w latach 2011-2013 wynosi 850.000 zł, z tego w
2012 roku 250.000 zł - wykonanie zadania
pozwoli na dokończenie długotrwałego procesu
inwestycyjnego polegającego na budowie sieci
wodociągowej głównej wraz z siecią
rozdzielczą z Olsztyna do Barczewa. Do
wykonania pozostaje 9 000 m sieci rozdzielczej.
Przewidywany termin zakończenia prac w 2013
roku.
3. budowę sieci wodociągowej wraz z
przyłączami do miejscowości Zalesie - ogólny
szacunkowy koszt zadania 468.910 zł, z tego w
2012 roku 450.000 zł, w tym 180.000 zł środków
pochodzących z dochodów z tytułu kar, o
których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403
ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 roku - Prawo
ochrony środowiska.
Zgodnie z wykonaną w latach poprzednich
dokumentacją projektową przewiduje się

wykonanie 3.406 mb sieci wodociągowej oraz
617 mb przyłączy.
Przyjęte w budżecie wielkości przewidywanych
nakładów inwestycyjnych mogą ulec zmianie
po przeprowadzeniu przetargów na
poszczególne zadania.
2. 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) 127,80 km; drogi gminne o nawierzchni
utwardzonej 23,61 km oraz o nawierzchni
nieutwardzonej 93,69 km.
Zgodnie z uchwałą nr XXVII(195)08 Rady
Miejskiej z dnia 16 września 2008 roku w
projekcie budżetu na 2012 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 (łącznie z zakupem
materiałów do remontu dróg) przeznacza się
824.233 zł, z tego z funduszu sołeckiego
84.231,57 zł.
Z ważniejszych zadań remontowych
przewiduje się wykonanie prac: - remont wraz z
utwardzeniem ul. Ogrodowej w Łęgajnach koszt ok. 100.000 zł; - dokończenie remontu ul.
Klonowej w Wójtowie (wykonanie warstwy
ścieralnej) - koszt ok. 75.000 zł; - remont ul.
Migdałowej w Wójtowie - koszt ok. 140.000 zł;
-dokończenie remontu drogi gminnej Wójtowo
- Nikielkowo - koszt ok. 45.000 zł; - remont
odcinka drogi gminnej w Jedzbarku (płyty
betonowe) - koszt ok. 30.000 zł; - remont
odcinka drogi gminnej (250 mb) w Barczewku koszt ok. 50.000 zł; - remont odcinka drogi
gminnej Bartołty Wielkie - Kierzbuń - koszt ok.
50.000 zł; - remont odcinka drogi gminnej w
Mokinach - koszt ok. 20.000 zł
- remont odcinka drogi gminnej Radosty Frączki - koszt ok. 35.000 zł; -remont ul.
Grottgera w Barczewie - koszt ok. 20.000 zł; pozostałe doraźne remonty dróg gminnych
- 135.000 zł. W następnej kolejności, w
zależności od posiadanych środków, planuje się
przystąpienie do remontu ul. Traugutta oraz ul.
Konopnickiej w Barczewie. Pozostałe środki
przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg
gminnych i placów zostaną wykorzystane na:
- akcję zimową i oczyszczanie - 235.000 zł teren
miasta, 100.000 zł - tereny wiejskie; - transport
materiałów oraz opracowanie projektów
budowlanych - 100.000 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 2011
roku, tj. w kwocie 47.378 zł. Środki te zostaną
wykorzystane głównie na remonty dróg

wiejskich wymienionych w porozumieniu, w
tym wykonanie remontu odcinka drogi
powiatowej Stare Włóki - Próle, 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 2012 roku zabezpieczono
kwotę 530.000 zł na wypłatę odszkodowań.
Łączna powierzchnia nieruchomości gminnych
objętych postępowaniami na chwilę obecną
wynosi 21,8042 ha, w tej powierzchni mieszczą
się grunty o pow. 14,5709 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 12-25 zł w trakcie realizacji budżetu w
2012 roku może zajść konieczność zwiększenia
zabezpieczonych na ten cel środków.
W ramach zadań inwestycyjnych
przewidziano do wykonania:
- kontynuację prac związanych z wykonaniem
odwodnienia dróg gminnych wraz z budową
zbiornika małej retencji wodnej w miejscowości
Łęgajny, ogólną wartość zadania w 2012 roku
szacuje się na kwotę 250.000 zł - zabezpieczono
jako wkład własny 100.000 zł, planuje się
złożenie wniosku o dofinansowanie tego
zadania w ramach Programu Operacyjnego
Ryby; - dalszą przebudowę chodników w ciągu
ul. Wojska Polskiego w Barczewie - 150.000 zł;
- zakończenie prac związanych z budową drogi i
chodnika ul. Orzeszkowej w Barczewie - 50.000
zł; - budowę drogi łączącej ul. Warmińską z
Osiedlem Słonecznym - 150.000 zł; - zakup i
montaż przystanków autobusowych w
miejscowościach Kromerowo i Tumiany 11.000 zł.
Całość utrzymania oświetlenia ulicznego na
terenie danej gminy należy wyłącznie do zadań
własnych i jest finansowana z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego. W związku z
powyższym w budżecie na 2012 rok
zaplanowano kwotę 522.000 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 koszty utrzymania
nowego oświetlenia ulicznego, wybudowanego
przy drodze krajowej nr 16 od Olsztyna do
Barczewa. Brak jest natomiast środków na
opłacenie kosztów utrzymania budowanego
obecnie oświetlenia przy drodze nr 16 w
kierunku Barczewo-Biskupiec. W wydatkach
inwestycyjnych 30.000 zł przeznaczono na
opracowanie projektu budowy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Wójtowo.
3. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa,
ochrona środowiska, działalność usługowa
Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie administruje obecnie 18 budynkami
na terenie miasta oraz 52 budynkami
mieszkalnymi na terenach wiejskich, które w
Ciąg dalszy na str. 19
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100% stanowią własność gminy Barczewo.
Ponadto Zakład administruje lokalami
mieszkalnymi znajdującymi się w budynkach
stanowiących współwłasność gminy. Oprócz
zasobów mieszkaniowych Zakład administruje
również budynkami użytkowymi na terenach
wiejskich oraz placami zabaw. Większość
zasobów mieszkaniowych na terenie miasta jest
w dobrym stanie technicznym. Natomiast część
budynków położonych na terenach wiejskich
nadaje się do gruntownego remontu. Program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Barczewo na lata 2011-2015 został
zatwierdzony przez Radę Miejską uchwałą nr
LVII(425)10 z dnia 25 października 2011 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 780.000 zł, z tego: 165.000 zł na
utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych
na terenach wiejskich, 280.000 zł na utrzymanie
i remonty budynków mieszkalnych na terenie
miasta, 70.000 zł na remonty i bieżące
utrzymanie pozostałych budynków na terenach
wiejskich, 105.000 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.
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.
Zgodnie z planowanym podpisaniem
porozumienia z Warmińskim Związkiem Gmin
na dofinansowanie kosztów związanych z
budową schroniska dla zwierząt zabezpieczono
199.000 zł.
W ramach wydatków bieżących budżetu
przeznaczono 134.636 zł (w tym 33.635,46 zł z
funduszu sołeckiego) na utrzymanie i tworzenie
terenów zieleni oraz dodatkowo 45.000 zł na
prace związane z utrzymaniem nowo
wybudowanych miejsc spotkań mieszkańców
na terenach wiejskich.
W przyszłym roku planuje się również
opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości
Kaplityny, Wójtowo i Barczewo. Przeznaczono
na ten cel 170.000 zł. Zgodnie z art. 36 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uchwalenie lub zmiana planu miejscowego
może skutkować uniemożliwieniem lub
istotnym ograniczeniem korzystania z
nieruchomości. W takim przypadku właściciel
lub użytkownik wieczysty może żądać od gminy
odszkodowania. Analiza uchwalanych
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla 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 1.000
zł.
W związku z planowanym zakończeniem

rewitalizacji wschodniej części Starego Miasta
w projekcie budżetu na 2012 rok zaplanowano,
zgodnie z umową o dofinansowanie projektu,
zatrudnienie dwóch dodatkowych pracowników
do obsługi wybudowanych urządzeń.
Ponadto, w ramach zadań inwestycyjnych
planuje się przeznaczenie 50.000 zł na nabycie
nieruchomości do zasobu gminnego. W
projekcie budżetu na 2012 rok zabezpieczono
również kwotę 155.000 zł na wkład pieniężny
związany z przystąpieniem gminy do spółki
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w
Olsztynie. Zaplanowano również przekazanie
wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie w wysokości
250.000 zł, z przeznaczeniem na częściowe
sfinansowanie kosztów budowy wodociągu na
ul. Szczepańskiego w Barczewie.
W związku z planowanym złożeniem
wniosku do Programu Operacyjnego Ryby na
dofinansowanie zagospodarowania zbiornika
wodnego w miejscowości Skajboty, w projekcie
budżetu na 2012 rok zabezpieczono na ten cel
wkład własny w wysokości 50.000 zł.
Zgodnie z nowelizacją Prawa energetycznego,
nakładającą na samorządy obowiązek
opracowania w 2012 roku założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz,
przeznaczono na ten cel 10.000 zł. Ponadto na
aktualizację Programu ochrony środowiska
Miasta i Gminy Barczewo oraz aktualizację
Programu Gospodarki Odpadami Miasta i
Gminy Barczewo zabezpieczono 20.000 zł.
4. Oświata i wychowanie. Edukacyjna opieka
wychowawcza
W projekcie budżetu na 2012 rok na zadania
bieżące związane z oświatą i wychowaniem oraz
edukacyjną opieką wychowawczą planuje się
przeznaczenie 17.592.876,85 zł, co stanowi
45,3% ogółu planowanych wydatków bieżących
(o 586.232 zł więcej w porównaniu z
przewidywanym wykonaniem 2011 roku).
Na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń (bez zadań finansowanych z PO
Kapitał Ludzki) przeznaczono 10.209.863 zł.
Wysokość wynagrodzeń pracowników
administracji i obsługi zaplanowano na
poszczególne jednostki na podstawie arkuszy
kalkulacyjnych płac sporządzonych na
podstawie wynagrodzeń za wrzesień 2011 roku
z uwzględnieniem zmiany najniższego
wynagrodzenia od 1 stycznia. Płace nauczycieli
zaplanowano z uwzględnieniem skutków
podwyżki wynagrodzeń - o 7% od 1 września
2011 roku oraz planowanej podwyżki
wynagrodzeń o 3,8% od 1 września 2012 roku.
W naliczonych wynagrodzeniach uwzględnione
zostały przypadające w 2012 roku nagrody
jubileuszowe na kwotę 45 967 zł, jak również
wynagrodzenia przebywających na urlopach
zdrowotnych 13 nauczycieli - 380.804 zł do dnia
31 sierpnia 2012 roku, tj. za 8 miesięcy.
Przewidywana wysokość subwencji
oświatowej na 2011 rok wynosi 9.204.317 zł i
jest wyższa o 560.336 zł od subwencji
otrzymanej w roku 2011. 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 - 7.916.103,05 zł, w tym:
- dotacje dla szkół niepublicznych - 1.841.614
zł; - sport szkolny - 8.000 zł; - projekty
realizowane w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki: „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów kl. I-III w
Gminie Barczewo” - 71.658,50 zł; „Egzamin
nam nie straszny” - 130.400 zł; „Podnoszenie
kompetencji nauczycieli ZSP w Łęgajnach” 75.263,55 zł, w tym wkład własny 1.281 zł;
2) utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych - 103.000 zł;
3) utrzymanie przedszkoli - 3.067.172,80 zł, w
tym: - zwrot środków dla gminy Olsztyn za
dzieci w wieku przedszkolnym, będące
mieszkańcami naszej gminy a uczęszczające do
przedszkoli w Olsztynie - 226.000 zł; - dotacje
dla placówek niepublicznych - 732.540 zł;
- projekty realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Przedszkole
równych szans” - 243.725,80 zł, w tym wkład
własny 48.940,00 zł; 4) utrzymanie Gimnazjum
- 3.713.304 zł, w tym: - dotacje dla placówek
niepublicznych - 331.946 zł; - sport szkolny
- 8.000zł; 5) dowóz uczniów do gimnazjum i
szkół podstawowych oraz dowóz dzieci
niepełnosprawnych - 906.774 zł; 6) utrzymanie
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
- 569.035 zł; 7) dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli - 62.265 zł;
8) utrzymanie stołówki szkolnej i przedszkolnej
- 864.523 zł; 9) fundusz socjalny nauczycieli
emerytów - 122.282 zł; 10) utrzymanie świetlicy
w Barczewie - 183.693 zł; 11) dofinansowywanie wypłaty stypendium dla uczniów 80.000 zł; 12) stypendia za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół
prowadzonych przez gminę Barczewo - 4.725zł.
Na terenie miasta i gminy funkcjonują
następujące publiczne placówki oświatowowychowawcze: Gimnazjum Nr 1 w Barczewie liczba uczniów – 384, liczba oddziałów - 15;
Szkoła Podstawowa w Barczewie - liczba
uczniów - 630 w tym 26 dzieci w oddziale
przedszkolnym liczba oddziałów - 26; Szkoła
Podstawowa w Bartołtach Wielkich - liczba
uczniów - 63 w tym 14 dzieci w oddziale
przedszkolnym, liczba oddziałów - 6; Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach, szkoła liczba uczniów - 130, liczba oddziałów - 7
przedszkole - liczba dzieci 64, liczba oddziałów
- 3, - Szkoła Filialna w Barczewku - szkoła liczba uczniów 27, liczba oddziałów w szkole - 2
(klasa I i III) oddział przedszkolny - liczba dzieci
23; Przedszkole Miejskie w Barczewie - liczba
dzieci - 224, liczba oddziałów - 9.
Ponadto na terenie gminy Barczewo
funkcjonują cztery placówki niepubliczne:
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w
Kronowie - szkoła podstawowa - 50 uczniów
(od 1 września 2012 r. - 50 uczniów),
przedszkole - 32 dzieci (od 1 września 2012 r. 35 dzieci); Niepubliczny Zespół Szkół i
Placówek w Ramsowie - szkoła podstawowa 34 uczniów (od 1 września 2012 r. - 51 uczniów),
przedszkole - 57 dzieci (od 1 września 2012 r. 72 dzieci), gimnazjum - 21 uczniów (od 1
września 2012 r. - 21); Niepubliczny Zespół
Ciąg dalszy na str. 20
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Szkół i Placówek w Lamkowie - szkoła
podstawowa - 43 uczniów (od 1 września 2012 r.
- 50 uczniów), przedszkole - 40 dzieci (od 1
września 2012 r. -40 dzieci), Niepubliczny
Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie - szkoła
podstawowa - 45 uczniów (od 1 września 2012 r.
- 49 uczniów), przedszkole - 17 dzieci (od 1
września 2012 r. - 19 dzieci), gimnazjum - 13
uczniów (od 1 września 2012 r. - 12). Wysokość
dotacji bazowej na jednego ucznia dla
niepublicznych szkół, przedszkoli i gimnazjów
działających na terenie gminy zaplanowano na
poziomie 2011 roku, w tym: - przedszkole dotacja na 1 dziecko - 4.482,72 zł.
- gimnazjum - dotacja na 1 ucznia - 6.778,20 zł;
- szkoła podstawowa - dotacja na 1 ucznia 6.587,28 zł. Kwoty te mogą ulec zmianie po
otrzymaniu informacji o ostatecznej wysokości
subwencji oświatowej oraz rozliczeniu kosztów
utrzymania 1 dziecka w przedszkolu
publicznym. Wysokość planowanej dotacji do
placówek niepublicznych przedstawia się
następująco:
Jednostka

Dotacja

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Kronowie

329364

Niepubliczne Przedszkole
w Kronowie

147930

Ogółem Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Kronowie

477294

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Ramsowie

261296

Niepubliczne Przedszkole
w Ramsowie

277929

Niepubliczne Gimnazjum
w Ramsowie

162374

Ogółem Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Ramsowie

701599

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Wipsowie

640536

Niepubliczne Przedszkole
w Wipsowie

85873

Niepubliczne Gimnazjum
w Wipsowie

169572

Ogółem Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Wipsowie

895981

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa w Lamkowie

610418

Niepubliczne Przedszkole
w Lamkowie

220808

Ogółem Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Lamkowie

831226

Ogółem dotacje

2906100

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe
budżetu na najpilniejsze remonty placówek
oświatowych zabezpieczono kwotę 250.000 zł.
Kwota ta nie pokryje wszystkich potrzeb
remontowych i zostanie wykorzystana jedynie
na najbardziej niezbędne prace, mające na celu
zagwarantowanie bezpieczeństwa dzieciom.
Z uwagi na brak danych dotyczących
wysokości dotacji celowych otrzymywanych na
stypendia dla uczniów w ramach zadań
własnych przeznaczono na ten cel kwotę 80.000
zł. Na stypendia za wyniki w nauce lub
osiągnięcia sportowe zabezpieczono 4 725 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano
wykonanie zatoki przystankowej dla gimbusów
przy Szkole Podstawowej w Barczewie za
kwotę 160.000 zł. Ponadto zabezpieczono
środki na dokończenie modernizacji i
przebudowy przedszkola w miejscowości
Łęgajny - 280.000 zł.
5 . K u l t u r a i o c h ro n a d z i e d z i c t w a
narodowego. Kultura fizyczna i sport
Zgodnie z uchwałami podjętymi przez Radę
Miejską z dniem 1 stycznia 2008 roku w miejsce
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
utworzone zostały dwie odrębne instytucje
kultury: - Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie; - Miejska Biblioteka Publiczna w
Barczewie. Zakres i zasady działania
powołanych jednostek zostały określone w ich
statutach. Zgodnie ze zmianą ustawy o
organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej od 1 stycznia 2012 roku będą
obowiązywać nowe przepisy umożliwiające
łączenie różnych form organizacyjnych
instytucji kultury. Zmiana obowiązującego
prawa ma na celu umożliwienie lokalnym
samorządom dostosowanie istniejących
rozwiązań organizacyjnych do realnych potrzeb
lokalnej społeczności a także bardziej
racjonalne wykorzystanie bazy lokalowej, kadr
i środków finansowych. W przypadku podjęcia
decyzji o zmianie organizacji istniejących
instytucji kultury konieczne będzie również
dostosowanie zapisów ujętych w budżecie
gminy.
W projekcie budżetu na dofinansowanie
bieżącej działalności Miejskiej Biblioteki
Publicznej, w ramach dotacji podmiotowych,
przeznaczono 280.756 zł, w tym 4.216 zł dotacji
celowej otrzymywanej ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie zgodnie z
podpisanym porozumieniem. W tej kwocie
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, Niedźwiedziu,
Ramsowie i Wipsowie.
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, Nikielkowie,
Niedźwiedziu, Ramsowie i Wipsowie.
W budżecie przewidziano dotację podmiotową
do działalności Centrum w wysokości
1.070.316 zł. Środki te będą przeznaczone na
dofinansowanie bieżącej działalności instytucji
kultury, między innymi 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,
- utrzymanie Biura Informacji - 25.000 zł,
-organizacje konkursów poprawiających
estetykę miasta i obszarów wiejskich -13.000 zł;
- koszty związane z wydawaniem gazety
samorządowej „Wiadomości Barczewskie”
- 60.000zł, - współpracę zagraniczną - 30.000 zł,
- zakup materiałów promujących gminę
Barczewo - 30.000 zł, - organizację Gminnych
Dożynek - 15.000 zł, - prace remontowe w
nadzorowanych placówkach - 50.000 zł.
W porównaniu z rokiem bieżącym dotację
podmiotową dla istniejących instytucji kultury
zwiększono o pełne, roczne skutki podwyżki
wynagrodzeń pracowników z 2011 roku.
Ponadto w projekcie budżetu miasta na 2012 rok
planuje się przeznaczenie kwoty 211.000 zł na
dofinansowanie zadań w zakresie promocji
gminy, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz kultury fizycznej i sportu.
Środki te zostaną przekazane w formie dotacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie działającym w celu
osiągnięcia zysku na: - organizację
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. F. Nowowiejskiego - 35.000 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 - 120.000 zł; - organizowanie
integracyjnych imprez sportowo-rekreacyjnych
lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym promujących gminę Barczewo
i jej walory turystyczne - 15.000 zł, -wsparcie
realizacji działań w zakresie kultury, tradycji
i zwyczajów ludowych oraz wystaw
ukazujących dorobek artystyczny młodych
artystów z terenu gminy Barczewo - 9.000 zł; organizację cyklu letnich koncertów muzyki
wokalnej i instrumentalnej „Warmia Gaudet et
Cantat” - 12.000 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. W ramach rezerw celowych
zabezpieczono również kwotę 20.000 zł na
finansowanie zadań zgłoszonych z ramach
inicjatywy lokalnej oraz dotacji celowych na
zadania zlecane w trybie uproszczonym ustawy
o wolontariacie. Ponadto w budżecie na 2012
rok kwota 5.000 zł przeznaczona została na
finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych na terenie gminy Barczewo.
Zasady udzielania tej dotacji zostały określone
uchwałą Nr L(313)06 Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 4 maja 2006 roku.
W ramach zadań inwestycyjnych planuje się
rozpoczęcie prac związanych z drugim etapem
rewitalizacji Starego Miasta. Ogólny,
szacowany koszt zadania pod nazwą
„Renowacja i adaptacja obiektów zabytkowych
w Gminie Barczewo (były kościół ewangelicki,
ratusz, Muzeum im. F. Nowowiejskiego)”
wynosi 4.550.000 zł, z tego w 2012 roku
przeznaczono 1.333.000 zł (środki własne
budżetu gminy 200.000 zł, dofinansowanie z
Ciąg dalszy na str. 21
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RPO W-M - 1.133.000 zł). W przypadku
pozytywnego rozpatrzenie wniosku o
dofinansowanie planuje się wykonanie m.in.
prac: - remont i adaptacja wnętrza kościoła w
celu utworzenia Międzynarodowego Centrum
Kultury w Barczewie. Prace konserwatorskie i
adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu
oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych; - remont i wyposażenie
wnętrza muzeum, wymianę okien i drzwi oraz
dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych; - prace adaptacyjne
poddasza budynku ratusza, remont z adaptacją
wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu
udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali
wystawienniczej (historycznej) w ratuszu i
kamieniczkach, remont elewacji zewnętrznej
wraz z wymianą okien i drzwi, zmiana sposobu
ogrzewania budynku, budowa łącznika między
ratuszem a kamieniczkami. Na utrzymanie i
remonty pozostałych obiektów zabytkowych
należących do gminy Barczewo przeznaczono
10.000 zł. Zabezpieczono 10.000 zł na nagrody
dla najlepszych sportowców i działaczy
sportowych.
Zwiększono również środki finansowe
przeznaczone na utrzymanie amfiteatru do
kwoty 11.000 zł, jak również środki
przeznaczone na bieżące utrzymanie
istniejącego i budowanych obecnie
wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK do
kwoty 145.318 zł, w tym zatrudnienie
animatorów sportu 78.318 zł.
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
Ustalenia projektu budżetu na 2012 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, między innymi powołano do życia
Klub Integracji Społecznej oraz Komórkę
Świadczeń Rodzinnych. Ponadto, w związku z
wejściem w życie z dnia 1 sierpnia 2009 roku
nowelizacji ustawy o pomocy społecznej oraz
ustawy 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. Zmiany
te spowodowały przeniesienie części wydatków
finansowanych do tej pory ze środków budżetu
państwa do wydatków własnych gminy.
W związku z wejściem w życie dnia
1 stycznia 2012 roku ustawy z dnia 9 czerwca
2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do projektu budżetu na 2012
rok wprowadzono nowe zadanie. Na
wynagrodzenie asystentów rodziny i dopłatę do
utrzymania dziecka w domach dziecka
przeznaczono wstępnie kwotę 34.800 zł.
Nowym zadaniem nałożonym na gminy jest
również konieczność utrzymania klubów
dziecięcych i opłacenia dziennych opiekunów.

Na ten cel zabezpieczono ogółem kwotę 9.460
zł. Biorąc pod uwagę to, że są to nowe zadania,
trudne obecnie do wyceniania, w trakcie roku
budżetowego może zajść konieczność
zwiększenia środków przeznaczonych na ten
cel. W ramach realizacji zadań z zakresu
pomocy społecznej, na podstawie ustawy o
promocji zatrudnienia zabezpieczono kwotę
52.280 zł na zatrudnienie przez okres 6 miesięcy
30 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 15 osób przy robotach publicznych.
Szacuje się, że wynagrodzenie tych osób wraz z
pochodnymi wyniesie 159.341 zł, z czego
ok.145.000 zł pokryje Urząd Pracy. Ponadto
zabezpieczono 15.000 zł na zakup odzieży
ochronnej dla osób zatrudnionych w ramach
robót publicznych i wykonujących prace
społecznie użyteczne.
Na zadania z zakresu opieki społecznej
zakłada się w 2012 roku przeznaczenie kwoty
9.499.114 zł, co stanowi 24,4% ogółu wydatków
bieżących, z tego: - z dotacji celowej na zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej
5.365.000 zł; - z dotacji celowej otrzymywanej z
budżetu państwa na finansowanie zadań
własnych - 1.188.000 zł; - z dotacji celowych na
realizację porozumień - 31.968 zł; - z
dofinansowania robót publicznych - 145.631 zł;
- z budżetu miasta - 2.768.515 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 - 380.000
zł; -zasiłki stałe - 239.000zł; - składki na
ubezpieczenia zdrowotne - 57.000zł; - zasiłki
rodzinne i Fundusz Alimentacyjny wraz obsługą
- 5.359.000 zł; -utrzymanie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej - 293.000 zł, - dożywianie
dzieci w szkołach -– 225.000 zł. W ramach
pozostałych ważniejszych zadań własnych z
zakresu opieki społecznej przewiduje się:
- opłacenie usług opiekuńczych - 300.000 zł;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 740.200
zł; - opłacenie kosztów pobytu mieszkańców w
domach opieki społecznej - 650.000 zł;
- dożywianie dzieci w szkołach - 100.000 zł;
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej - 604.714 zł, - egzekucja należności
wypłaconych świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego - 19.319 zł; - zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
- 102.000 zł; - organizowanie prac społecznie
użytecznych oraz zatrudnienie bezrobotnych w
ramach robót publicznych - 256.671 zł;
- realizację zadań z ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej - 34.800 zł, - zasiłki
stałe (środki własne) - 120.000 zł; - składki na
ubezpieczenia zdrowotne (środki własne) 12.750 zł. W 2012 roku planowana jest
kontynuacja realizacji projektu „Centrum
Integracji Młodzieży”, w ramach programu
rewitalizacji społecznej. Planowany ogólny
koszt zadania w przyszłym roku wynosi 410.820
zł, w tym wkład własny 41.640 zł. Celem
głównym projektu jest aktywizacja społeczna i
zawodowa młodzieży w wieku 15-25 lat. 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
207.115 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 23.000 zł na
sfinansowanie zakupu i montażu urządzeń na
placach zabaw. Od stycznia 2007 roku jednostką
odpowiedzialną za realizację obydwu
programów jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Barczewie.
7. Fundusz sołecki
Zgodnie z uchwałą nr VII(44)2011 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2011
roku w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego, w 2012
roku w projekcie budżetu zabezpieczono na ten
cel kwotę 343.253,96 zł. Do dnia 30 września
2011 roku wszystkie sołectwa złożyły wnioski
dotyczące zadań, które mogą być realizowane w
ramach wyodrębnionego funduszu. Zestawienie
poszczególnych wniosków:
1. Barczewko
1. Organizacja festynu wiejskiego
2. Budowa wiaty przystankowej
3. Doposażenie sali wiejskiej
4. Zakup i transport mieszanki
żwirowo - kamiennej do remontu
drogi gminnej
2. Bartołty Wielkie
1. Zakup sprzętu sportowego
2. Zakup betonowych kwietników
3. Zakup sadzonek do nasadzeń
4. Remont dróg gminnych na
terenie sołectwa
3. Bark
1. Zakup kruszywa na
utwardzenie drogi gminnej
4. Biedowo
1. Zakup kosiarki spalinowej
z wyposażeniem
2. Położenie polbruku
3. Zakup gontu bitumicznego
4. Położenie na dachu grzybka
gontu bitumicznego
5. Zakup farby do pomalowania
grzybka
5. Jedzbark
1. Utrzymanie świetlicy wiejskiej
(media)
2. Zakup kosy spalinowej
3. Zakup ogrodzenia (front) przy
świetlicy wiejskiej
6. Kaplityny
1. Dostosowanie działki gminnej
na cele rekreacyjne (zakup
ogrodzenia, stołów i ławek)
7. Kierzliny
1. Budowa wiaty drewnianej
8. Kromerowo
1. Zakup kosiarki żyłkowej
2. Organizacja festynu wiejskiego
3. Zakup stołu, piłek i rakietek do
tenisa stołowego
4. Niwelacja terenu - plaża
wiejska

2.000,00 zł
2.000,00 zł
5.000,00 zł
7.121,01 zł

2.000,00 zł
2.000,00 zł
1.500,00 zł
4.488,00 zł

5.411,25 zł
1.500,00 zł
2.000,00 zł
1.750,00 zł
1.200,00 zł
66,04 zł
3.000,00 zł
2.000,00 zł
4.379,46 zł
9.000,00 zł

7.620,84 zł
1.800,00 zł
2.000,00 zł
800,00 zł
2.223,76 zł
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5. Doposażenie miejsca zabaw dla
dzieci
9. Kronowo
1. Zakup i montaż wkładu
kominkowego do świetlicy
wiejskiej
2. Zakup i montaż komina w
świetlicy wiejskiej
10. Krupoliny
1. Zakup kroniki
2. Organizacja imprezy z okazji
„Dnia Dziecka”
3. Zakup altany
11. Lamkowo
1. Zakup zestawu nagłaśniającego
2. Zakup kosiarek i wykaszarki
3. Zakup materiałów do
utwardzenia placu wiejskiego
12. Leszno
1.Zakup bramek
2. Zakup huśtawki
3. Zakup kosiarki spalinowej
13. Łapka
1. Remont drogi gminnej w
miejscowości Łapka
14. Łęgajny
1. Zakup i montaż wyposażenia
placu zabaw (działka użyczona
przez Spółdzielnię Mieszkaniową)
2. Zakup i montaż urządzeń do
ćwiczeń sportowych (działka 447)
3. Zakup tablicy informacyjnej
z planem wsi
4. Organizacja festynów
5. Wywóz śmieci
6. Organizacja zawodów na
„ORLIKU”
15. Maruny
1. Modernizacja drogi gminnej na
terenie sołectwa
2. Organizacja Festynu Rodzinnego
16. Mokiny
1. Zagospodarowanie boiska
wiejskiego
2. Dofinansowanie organizacji
imprezy wiejskiej
17. Nikielkowo
1. Bieżące utrzymanie świetlicy

Zestawienie poszczególnych wniosków
1.000,00 zł
7.596,00 zł
6.495,79 zł
100,00 zł
600,00 zł
6.875,75 zł
5.550,00 zł
5.297,00 zł
4.169,21 zł
3.400,00 zł
2.350,00 zł
1.803,20 zł
7.192,00 zł
9.300,00 zł
7.900,00 zł
2.000,00 zł
2.000,00 zł
800,00 zł
546,86 zł
5.756,12 zł
2.000,00 zł
5.895,00 zł
1.500,00 zł
5.200,00 zł

7 listopada, podczas rutynowej kontroli
drogowej funkcjonariusze z komisariatu policji
w Barczewie zatrzymali samochód marki
Toyota, w którym stwierdzono przerobione
numery nadwozia. Samochód został
zabezpieczony.
10 listopada, w Barczewie, nieznany sprawca,
po uprzednim użyciu siły fizycznej, ukradł
pieniądze osobie będącej w stanie nietrzeźwym.
W sprawie są prowadzone czynności
wyjaśniające.
11 listopada, w Barczewie, na Osiedlu
Słonecznym, sprawca uszkodził VW Golfa
(porysował karoserię).
14 listopada, w Kromerowie, na stacji paliw,
sprawca ukradł ok. 60 litrów paliwa, po czym
odjechał w kierunku miejscowości Mrągowo.
W wyniku podjętych działań sprawca został
zatrzymany przez funkcjonariuszy policji przed
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wiejskiej oraz zakup wyposażenia
2. Remont przystanku
autobusowego
3. Wykonanie i utrzymanie strony
internetowej sołectwa
4. Wykonanie ogrodzenia terenu
przyległego do świetlicy wiejskiej
5. Organizacja imprez o
charakterze kulturalnym
6. Zakup elementów wystroju
sołectwa
18. Niedźwiedź
1. Organizacja wyjazdu
edukacyjnego
2. Koszenie terenów zielonych
3.Organizacja festynów
4. Zakup materiałów do
wykonania podestów
19. Odryty
1. Remont drogi gminnej na
terenie sołectwa
2. Zakup ławek parkowych
20. Ramsowo
1.Budowa podestu wraz
z zadaszeniem
21. Ramsówko
1. Remont drogi gminnej
w miejscowości Ramsówko
22. Radosty
1. Niwelacja terenu działek
gminnych
2. Koszenie terenów zielonych
3. Konserwacja rowu na terenie
działek gminnych
4. Organizacja festynu
ekologicznego
5. Równanie drogi gminnej
6. Organizacja konkursu
ekologicznego
7. Zakup krzewów i drzewek
ozdobnych
23. Ruszajny
1. Zakup kosiarki
2. Ogrodzenie boiska do
koszykówki
3. Utwardzenie bocznych dróg
gminnych na terenie sołectwa

24. Skajboty
1. Remont świetlicy wiejskiej
(wymiana okien, drzwi, remont
1.000,00 zł podłogi)
25. Szynowo
1.000,00 zł 1. Rekultywacja stawu
2. Zakup kruszywa do remontu
3.000,00 zł dróg gminnych w miejscowości
Szynowo i Tęguty
1.418,30 zł 3. Zakup farby do odnowienia
ławek i małej architektury
4. Zakup drzew, kwiatów
1.500,00 zł i krzewów
26. Stare Włóki
1.000,00 zł 1. Wyrównanie terenu pod plac
4.200,00 zł zabaw oraz ogrodzenie placu
3.152,00 zł 2. Remont świetlicy wiejskiej
(wymiana okien, malowanie,
szpachlowanie)
3.430,00 zł 27. Wipsowo
1. Zagospodarowanie boiska
6.400,00 zł wiejskiego
2. Organizacja festynu
14.091,00 zł 3.Zakup materiałów na warsztaty
rękodzielnicze
28. Wrócikowo
6.921,89 zł 1. Remont drogi gminnej - Stare
Wrócikowo
2. Organizacja imprez
500,00 zł
integracyjnych
29. Wójtowo
400,00 zł
1. Urządzenie miejsca
1.000,00 zł wypoczynku i rekreacji oraz
sportu
1.000,00 zł 2. Poprawa estetyki i utrzymanie
porządku na terenie wsi
5.000,00 zł 3. Organizacja festynów i kuligu
400,00 zł
4. Remont cząstkowy dróg
dojazdowych we wsi
245,26 zł
30. Zalesie
1. Remont drogi gminnej do
Zalesia - profilowanie poboczy
2.000,00 zł 31. Bogdany
4.000,00 zł 1. Utwardzenie drogi we wsi
Bogdany
10.030,82 zł 32. Tumiany
1. Zagospodarowanie działki
74/36 obręb Tumiany
2.000,00 zł

przyjazdem do Mrągowa. Sprawcą okazał się
obywatel Litwy. Przyznał się do winy i
dobrowolnie poddał karze, uprzednio uiścił
zapłatę za skradzione paliwo.
15 listopada, w Radostach, z działki rolnej
ustalony sprawca ukradł drewno (olchę)
o wartości 1,000 zł.
15 listopada, w Barczewie, przy cmentarzu
dwóch miejscowych sprawców, w tym jeden
nieletni dokonali rozboju na mężczyźnie w
wieku ok. siedemdziesięciu lat, kradnąc mu
torbę, zawierającą aparat słuchowy i inne
przedmioty. Sprawcy zostali ustaleni i zatrzymani, a wobec dorosłego sąd zastosował środek
zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego
aresztu. Poszkodowany odzyskał skradzioną
torbę i przedmioty.
21 listopada, w Barczewie, przy ul.
Mickiewicza nieznany sprawca ukradł 4 sztuki
czujek elektrycznych, na szkodę wspólnoty
mieszkaniowej.

10.000,00 zł

7.000,00 zł
2.000,00 zł
400,00 zł
1.140,00 zł
4.000,00 zł
4.567,81 zł

18.735,00 zł
2.000,00 zł
1.000,00 zł
8.236,28 zł
2.000,00 zł
7.000,00 zł
4.650,00 zł
4.000,00 zł
6.896,86 zł
5.929,82 zł
5.817,09 zł
8.004,11 zł

22 listopada, w Kierzlinach, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży z włamaniem do
domku letniskowego, w wyniku czego zginęła
lodówko-zamrażarka o wartości 800 zł.
29 listopada, w jednym z mieszkań w
Barczewie ujawniono plantację konopi
indyjskiej. W sprawie tej został zatrzymany
właściciel mieszkania oraz osoba, która zleciła
uprawę i wyposażyła go w niezbędne akcesoria.
Wobec pierwszego sprawcy sąd zastosował
dozór policyjny, a drugiego-areszt tymczasowy.
Zatrzymano znaczną ilość narkotyków oraz
zabezpieczono większą ilość pieniędzy.
Listopad, jak wynika ze statystyk, był
miesiącem spokojnym. W tym czasie
funkcjonariusze policji ujęli 7 osób poszukiwanych do odbycia kary pozbawienia
wolności. Ponadto policjanci wykryli 3 pijanych
kierowców i zatrzymali 11 dowodów
rejestracyjnych pojazdów.
Redakcja
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Barczewo w obiektywie. Domek grabarza

Przyglądając się trzem fotografiom, wykonanym w dużym przedziale czasowym, nie trudno rozpoznać, że wszystkie dotyczą tego samego
miejsca. Jest to skrzyżowanie dzisiejszych ulic: Warmińskiej, Armii Krajowej z ul. Mickiewicza. Na jednej fotografii przedstawiony jest dom, na miejscu
którego po wojnie stał kiosk, a obecnie znajduje się klomb kwiatowy. Tylko mur cmentarny nie zmienił się, a na dwóch pierwszych fotografiach
uwieczniono również ten sam słup energetyczny.
Ukazany na pierwszej fotografii mały, parterowy domek o siwych ścianach, przykryty starą, ceglaną dachówką, stojący tuż przy murze
katolickiego cmentarza, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Jego właścicielem był Will, zatrudniony jako grabarz na katolickim cmentarzu,
założonym na początku XVII wieku, na gruntach kościelnych, na wzgórzu, zwanym przez mieszkańców „Świętą Górą”. Wejście do budynku znajdowało
się z boku, od strony cmentarza. Budynek, podobnie jak pozostałe, pochodzi z XIX wieku i dane mu było przetrwać zarówno styczeń 1945 roku, jak i
kolejne lata.
Will został zatrudniony przez ks. Maksymiliana Tarnowskiego nie tylko by pełnić funkcję grabarza, ale także po to, by opiekować się
wybudowaną w stylu neogotyckim cmentarną kaplicą, znajdującą się w bliskim sąsiedztwie krzyża, zwaną przez miejscowych „cmentarną trupiarnią”.
Wybudowano ją, by pogrążona w smutku rodzina nie przebywała razem ze zmarłym pod jednym dachem, a czasem w jednym pokoju. Dlatego cmentarną
kaplicę zaprojektowano tak, że wydzielono jedno z pomieszczeń, w którym przygotowywano zmarłych do pochówku,
a w drugim urządzono podręczny magazyn grabarza.
Po wybudowaniu kaplicy i jej wyświęceniu, w jej szczycie 20 sierpnia 1912 roku postawiono ozdobioną piękną kapliczkę Serca Jezusowego,
wykonaną w zakładzie artystycznym pana Hermanna z Widdenbruenu. Kaplica cmentarna, z krótką przerwą, służyła do pierwszych lat sześćdziesiątych.
Potem, kiedy cmentarz zamknięto, przez następne lata stała niewykorzystana. Rozebrano ją na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Dziś tylko
resztki fundamentów są dowodem na jej istnienie. Nie ma też budynku należącego do grabarza Willego, który wyjechał do Niemiec. Budynek został
rozebrany w latach sześćdziesiątych. W krótkim czasie na jego miejscu postawiono kiosk „RUCH-u”, widoczny na drugiej fotografii. Za to na trzeciej nie
ma już kiosku. W jego miejscu znajduje się wspaniały, ukwiecony klomb.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum autora
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