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 Minął rok 2021. W czasie gdy w całym kraju szalały kolejne fale pandemii, działania 
w kierunku rozwoju naszej gminy nie zwalniały.  Wykonywaliśmy kolejne inwestycje poprawiające 
jakość życia mieszkańców gminy Barczewo. Mimo wielu trudności, udało się dokonać dużo 
poważnych i znaczących zmian w infrastrukturze, ale również tych sporo mniejszych i nie tak 
kosztownych, jednocześnie niezwykle ważnych. Z roku na rok wzrasta liczba wykonywanych 
w Urzędzie Miejskim przetargów, zapytań ofertowych oraz dokumentów, które przekonują o tym, 
że coraz więcej osób chce inwestować w naszej gminie.

 Szczególnie ważnym i jednocześnie najbardziej kosztownym elementem rozwoju naszej 
gminy jest podnoszenie jakości infrastruktury technicznej w całej gminie Barczewo, w mieście jak 
i na wsi. Tu mowa o wielomilionowych nakładach na remonty i budowy dróg. Zbudowano nowe, 
piesze ciągi komunikacyjne oraz zwiększono liczbę miejsc parkingowych.

 W roku 2021 rozpoczęła się bardzo ważna inwestycja oświatowa - budowa sali sportowej 
w Łęgajnach wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi, która ma zostać ukończona w 2022 roku. 
Zakończono inwestycje sportowe, tj. budowę stadionu wraz z budynkiem przy SP nr 1 oraz 
skateparku przy ZS 3 na ul. Północnej. Olbrzymie wsparcie w tym roku otrzymały również
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej gminie. Remont remizy w Ramsowie, oraz nowe 
pojazdy i wyposażenie będą służyły ochotnikom i skrócą czas oczekiwania na pomoc, co podniesie 
bezpieczeństwo w całej gminie.

Realizacja ważniejszych zadań w 2021
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Budowa skateparku  przy ul. Północnej

Skatepark został otwarty przy udziale władz gminy oraz uczniów barczewskich szkół wraz z kadrą

Przebudowa Stadionu wraz z budynkiem na ul. Wojska Polskiego

Stadion przy ul. Wojska Polskiego

Skatepark (2) 

Budowa skateparku przy ul. Północnej to niezwykle 
ważna inwestycja pod względem rozwoju naszych 
dzieci i młodzieży. Młodzi mieszkańcy wiele lat 
zabiegali o budowę tego miejsca. Nowa infrastruktura 
pozwala korzystać młodemu pokoleniu z profesjonalnie 
przygotowanego terenu do jazdy na rolkach, hulaj-
nogach i deskorolkach. Zachęcamy do każdej akty-
wności �zycznej, szczególnie w miejscach specjalnie do 
tego przygotowanych i bezpiecznych przy użytkowaniu 
zgodnym z regulaminem i rozwagą.

Od kwietnia 2022 będziemy mogli 
korzystać również ze zrewitalizowanego 
stadionu miejskiego przy ul. Wojska 
Polskiego, tuż przy Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Bar-
czewie. Zmodernizowana bieżnia wraz 
z budynkiem socjalnym oraz szatniami, 
siłownia zewnętrzna, miejsce do skoku 
w dal czy rzutu kulą to inwestycje, które 
powstały dzięki ogromnemu wkładowi 
z Funduszu Miast Cittaslow.  

W 2021 roku, sześć inwestycji zrealizowano dzięki wsparciu 
zewnętrznemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Do�nansowanie  wynosiło, aż 60 % wartości inwestycji. 
To drogi w Tumianach, Radostach, Ruszajnach oraz w Bar-
czewie, ul. Szczepańskiego, Wojska Polskiego i Kościuszki.  
Dodatkowo podczas remontu ul. Kościuszki w Barczewie, 
gmina zainwestowała w całości własne fundusze w prze-
budowę sieci instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Przebudowy doczekały się również ulice Grottgera i Kajki 
w Barczewie. Drogi gminne w gminie Barczewo liczą ponad 
100 km. Dążymy do jak najszybszej realizacji poprawy stanu 
ich wszystkich. 

Duże nakłady �nansowe zostały również przekierowane na 
opracowanie projektów wielu odcinków dróg  w gminie, co 
daje nadzieję na szybkie zrealizowanie następnych inwe-
stycji. Opracowano projekty: ul. Norwida (realizacja i bu-
dowa wraz z siecią kanalizacyjną na ulicach Norwida, 
Brzechwy i Wańkowicza w 2022 roku), ul. Warmińska, 
Zielona i Wiejska w Barczewie (opracowanie projektów - 
realizacja w 2022), droga gminna w Niedźwiedziu (opra-
cowanie projektu - realizacja w 2022 roku), ul. Malinowa, 
Agrestowa i Leszczynowa w Wójtowie (opracowanie pro-
jektów). Znalazły się również fundusze na opracowanie 

Drogi
projektu przebudowy drogi powiatowej od Kromerowa do 
Wipsowa (zadanie przełożone na 2022 rok) oraz na opra-
cowanie projektu ciągu pieszego wzdłuż drogi wojewódzkiej 
595 od przejazdu kolejowego do Ruszajn. Gmina Barczewo 
dołożyła również blisko 3,5 mln złotych do inwestycji 
Powiatu Olsztyńskiego, do budowy drogi do Barczewka.

Zaznaczyć należy, że w ostatniej fazie projektowania i uzy-
skania pozwolenia na budowę są też drogi: w Ruszajnach od 
gminnej drogi asfaltowej do wiaduktu kolejowego, ul. Ko-
lejowa w Barczewie czy dalszy odcinek drogi prowadzący 
od serwisówki  DK16 do Tumian. 

Na sesji, która odbyła się 1 marca br. zwiększono środki na:  
dokończenie budowy ul. Orzeszkowej i budowę ul. Kraszew-
skiego w Barczewie, wymianę nawierzchni na odcinku ul. 
Wiśniowej, opracowanie projektu ul. Grabowej i Serdecznej 
w Wójtowie, budowę części oświetlenia drogi Wójtowo-
Nikielkowo, do�nansowanie budowy drogi powiatowej 
w kierunku Mokin, przebudowę drogi w Bartołtach Wielkich 
w kierunku cmentarza, wykonanie nakładki asfaltowej na 
odcinku 220 mb ul. Dębowej w Łęgajnach.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej, ułożono nową 
nawierzchnię. Wraz z budową tej drogi wykonano również 
utwardzone wjazdy na posesję oraz zamontowano dodat-
kowe oznakowanie i progi zwalniające, poprawiające 
bezpieczeństwo.

 1. Tumiany  

W Radostach zakończono budowę  gminnej drogi, która 
s�nansowana została w 60% z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg i 40% środków gminy Barczewo.

 2.  Radosty

www.barczewo.plwww.barczewo.pl
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Drogi

Gminna droga w Ruszajnach, a dokładnie odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową i Rzemieślniczą, doczekał się po wielu latach 
nowej nawierzchni. W celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych wzdłuż drogi wybudowany został nowy chodnik, 
a  w projektowaniu jest również doświetlenie tego odcinka.

 3.  Ruszajny

W Barczewie zakończono wszystkie etapy pracy na ul. 
Szczepańskiego, łącznie z chodnikami po obu stronach ulicy.
Wykonanie tej inwestycji poprzedzone było opracowaniem 
projektu budowy drogi przez mieszkańców tej ulicy.

 4.  Szczepańskiego w Barczewie    

Poważnego remontu drogi doczekała się jedna z głównych ulic w Barczewie.  Po szeregu poprawek  remont został zakończony, 
a mieszkańcy, oprócz nowej nawierzchni otrzymali również bezpieczne, wyniesione i oznaczone, przejścia dla pieszych. 
W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych pozyskano środki na zakup i montaż specjalnego oświetlenia i oznakowania 
przejść.

 5.   Wojska Polskiego w Barczewie 

Drogi

Pod koniec roku 2021, zgodnie z założonym terminem, 
zakończyła się modernizacja ul. Kościuszki w Barczewie.
Droga zyskała nową nawierzchnię, a gmina s�nansowała 
w całości przebudowę sieci instalacji kanalizacyjnej i wo-
dociągowej.

 6.  Kościuszki w Barczewie

www.barczewo.plwww.barczewo.pl

W  grudniu zakończono remont poprzez wykonanie 
kolejnego odcinka nakładki asfaltowej.

 7.  Grottgera w Barczewie 

Ze względu na coroczne, bardzo duże nakłady na remont tej ulicy zdecydowano się na ułożenie nowej masy bitumicznej na 
odcinku od wjazdu z ul. Miłej do ul. Prostej.

 8.  Kajki w Barczewie 
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Parkingi

Barczewo potrzebuje większej liczby miejsc parkingowych, 
dlatego w miarę możliwości inwestujemy w tą infrastrukturę. 
W minionym roku powstały nowe miejsca przy ul. Wojska 
Polskiego 46, na Oś. Słonecznym 13 oraz na pl. Pocztowym.

 1. Wojska Polskiego 46

 2. Oś Słoneczne 13

 3. Pl. Pocztowy

Chodniki

W wielu miejscach Barczewa wybudowano ciągi piesze. Wybudowano ścieżkę od skateparku do pętli autobusowej, oraz długi 
chodnik wzdłuż muru więziennego wraz z oświetleniem, który służy mieszkańcom dzięki zainwestowaniu środków 
z  Funduszu Miast Cittaslow. Ze względu na zły stan techniczny zostały wyremontowane chodniki przy ul. Słowackiego, 
Lipowej, Południowej, Pułaskiego czy Wojska Polskiego 16-18.

W Nikielkowie zakończona została również inwestycja 
przebudowy skrzyżowania ul. Miętowej oraz Lawendowej. 
W ten sposób udrożniono zamknięty odcinek drogi oraz 
zaplanowano wykorzystanie go w przyszłości jako pętli 
autobusowej.

Chodnik ul. Pułaskiego w BarczewieChodnik przy murze więziennym w Barczewie

www.barczewo.plwww.barczewo.pl

Przebudowy

Jakość poruszania się po drogach gminnych podniesiono 
również w kilku miejscach dzięki wbudowaniu płyt 
drogowych. Takie inwestycje wykonano m.in. w: 
Łęgajnach, Marunach, Jedzbarku i Ramsowie

Skrzyżowanie w Nikielkowie

W Wójtowie przy ul. Modrzewiowej oraz na ul. Sło-
wackiego w Barczewie konieczna była budowa instalacji 
zapewniającej odwodnienie przylegających terenów. 
Inwestycje te wykonano ze środków własnych gminy.

Płyta boiska w Ramsowie doczekała się kompleksowej mo-
dernizacji. Dzięki zabezpieczeniu środków własnych udało 
się wykonać gruntowną naprawę nawierzchni i odwodnie-
nie. Wbudowano również siatkę zabezpieczającą przed 
kretami i innymi gryzoniami.

Remont boiska piłkarskiego w Ramsowie 

Boisko w Ramsowie niedługo zacznie tętnić życiem

Płyty drogowe w Ramsowie

Odwodnienie w Wójtowie
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Postawienie kilkudziesięciu nowych, energooszczędnych lamp to kolejne w tym roku inwestycje dotyczące poprawy bez-
pieczeństwa mieszkańców naszej gminy. 
W 2021 roku zrealizowane zostały budowy oświetlenia w Marunach, Kierzbuniu, Wipsowie, Łęgajnach i Wójtowie, a w póź-
niejszym etapie w Bartołtach Wielkich, Ramsowie i przy ulicy Prostej w kierunku Ruszajn. Wiele inwestycji wspierają same 
sołectwa, które inwestują fundusze sołeckie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Oświetlenie

 1. Ramsowo  2. Wójtowo – Bławatna

 3. Łęgajny  4. Maruny

 5. Kierzbuń  6. Ul. Prosta w Barczewie

W minionym roku na potrzeby utworzenia budynku usług społecznych 
zakończono adaptację budynku kotłowni w Łęgajnach – powstała 
świetlica wiejska, która już zaczęła stanowić centrum aktywności 
lokalnej.  Projekt polegał na wydzieleniu dodatkowych funkcjonalnych 
pomieszczeń, bez ingerencji w  istniejący układ budynku i terenu 
z  maksymalnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. Wykonano 
wiele potrzebnych pomieszczeń i wyposażono je w  infrastrukturę służącą 
realizacji działań dla wszystkich mieszkańców Łęgajn włączając osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym.

Świetlica wiejska w Łęgajnach

Latem 2021 roku wykonano remont dachu kamieniczki wraz z wymianą 
dachówki i orynnowania oraz wykonano instalację odgromową.
Inwestycja została wykonana po uprzednim uzyskaniu odpowiednich 
pozwoleń konserwatora zabytków. To kolejny etap odnowy neogo-
tyckiego budynku ratusza. W przygotowaniu jest również dokumentacja 
wykonania nowej elewacji.

Remont kamieniczki przylegającej do Urzędu Miejskiego w Barczewie zakończył się latem

Celem realizacji zadań takich jak doposażenie placów zabaw jest stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego 
spędzania czasu wolnego. W ramach Budżetu Obywatelskiego wykonano inwestycje polegające na doposażeniu stref dla 
dzieci, budowie bezpiecznego ogrodzenia, doświetleniu czy ustawieniu ławek oraz koszy na śmieci. W/w zadania  
wykonano na placu Zielone Grodzisko, na terenie osiedla Zielone Wzgórze oraz na placu zabaw przy SP 1.

Plac zabaw Zielone Grodzisko

W 2021 roku dokończony został kapitalny remont sali 
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa 
Nowowiejskiego.  Sala otrzymała zewnętrzny, piękny wygląd 
w postaci nowej elewacji. Odświeżone i wyremontowane 
zostało również wnętrze sali. Jest ona obecnie użytkowana 
przez uczniów i mieszkańców gminy zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem.

Od początku roku uczniowie mogą cieszyć się nowo wyremontowaną salą sportową przy SP 1

Adaptacja kotłowni na świetlicę wiejską w Łęgajnach

Remont dachu w budynku kamieniczki ratusza

Wyposażenie placu zabaw w SP 1 oraz Zielone Grodzisko na Zielonym Wzgórzu

Kapitalny remont sali gimnastycznej w SP1
Plac zabaw przy SP1
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W poprzednim roku bardzo duże nakłady �nansowe zainwestowane zostały w Ochotniczą Straż Pożarną w Ramsowie. 
Inwestycje te polegały na pomocy w wyremontowaniu remizy strażackiej oraz na zakupie lekkiego samochodu ratowniczo-
gaśniczego. Budynek w którym mieści się remiza od lat oczekiwał na remont.  Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu 
strażaków, pomocy samorządu gminy Barczewo oraz sponsorów. Nowy samochód z pełnym wyposażeniem będzie służył 
strażakom do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom gminy.

Bezpieczeństwo
Remont remizy w Ramsowie oraz zakup lekkiego samochodu do OSP Ramsowo

Inwestycje w Ochotniczą Straż Pożarną na terenie gminy Barczewo to również rozwój systemów łączności oraz zakup sprzętu, 
którego na co dzień używają strażacy ochotnicy. Dzięki dobremu wyposażeniu skraca się czas dojazdu do zagrożenia, a sami 
strażacy są bezpieczni. Gmina na ten cel pozyskała zewnętrzne środki z Urzędu Marszałkowskiego.

 Zakup zestawu łączności do OSP Barczewko

Zakończono kolejny etap rozbudowy monitoringu miejskiego. W ramach tych działań wymieniono serwer i podłączono 
kolejne kamery. Zamontowano w komisariacie Policji i pokoju Straży Miejskiej specjalne stanowiska do obsługi miejskiego 
monitoringu. Obecnie działa już 47 kamer, natomiast w 2022 roku planowane jest uruchomienie kolejnych.

 Rozbudowa monitoringu 

Na początku roku 2021 uruchomiona została aplikacja mobilna 
dostępna w sklepie Play oraz AppGallery. Nosi nazwę Gmina 
Barczewo i zawiera najświeższe informacje o gminie, ostrze-
żenia, komunikaty, trasy i obiekty turystyczne, kalendarz imprez 
i powiadomienia o nich, kalendarz wywozu odpadów itd. To 
bardzo sprytna, czytelna i prosta w obsłudze aplikacja dla 
ciekawskich oraz zapominalskich. Już w tej chwili aplikacja 
zyskała rzeszę użytkowników, których liczba obecnie wynosi 
ponad 1100. Zachęcamy do jej pobrania oraz korzystania ze 
wszystkich opcji.

Zakup i uruchomienie aplikacji mobilnej gminy Barczewo

Aplikacja Gmina Barczewo jest coraz bardziej popularna

Remiza strażacka w OSP Ramsowo Lekki samochód  OSP Ramsowo

www.barczewo.plwww.barczewo.pl

Plany inwestycyjne
na rok 2022

Rozwój gminy jest priorytetem dla obecnego samorządu Miasta i Gminy Barczewo. Zaangażowanie w przeprowadzone już 
inwestycje świadczy o determinacji władz, by utrzymać jak najwyższy poziom w podnoszeniu  jakości życia w naszej małej 
ojczyźnie. Wiele inwestycji już zostało zakończonych, jednak plany okazują się dalekosiężne, a kolejne fundusze są  
pozyskiwane i zabezpieczane, by w jak  najbardziej przemyślany sposób wykorzystać je w kolejnych przedsięwzięciach.

A jakie są plany w 2022 roku?

Co roku olbrzymie nakłady �nansowe przeznaczane są na poprawę infrastruktury drogowej. Przebudowy doczekają się 
ulice: Warmińska, Zielona, Wiśniowa oraz Wiejska w Barczewie. W obrębie Barczewa rozpocznie się budowa ulicy 
Orzeszkowej, Kraszewskiego oraz ulicy Norwida wraz z kanalizacją sanitarną oraz deszczową. W Nikielkowie zakończy się 
budowa ulicy Dębowej oraz kontynuowana będzie budowa ulic Świerkowej oraz Parkowej w przypadku uzyskania 
do�nansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Kolejne budowy czekają drogi w Niedźwiedziu, Odrytach, a gmina otrzymała do�nansowanie na te inwestycje z programu 
Polski Ład. Ulice: Malinowa, Agrestowa oraz Leszczynowa w Wójtowie zostaną wybudowane w przypadku otrzymania 
kolejnego do�nansowania z Polskiego Ładu.
II etap budowy ścieżki pieszo rowerowej do Zalesia, również znajdzie swój �nał w 2022 roku.

Drogi

Rozwój zaplecza jakim dysponuje straż pożarna jest ważnym elementem podnoszenia komfortu życia mieszkańców gminy 
Barczewo.  Konsekwentne dążenie do osiągnięcia jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa wymaga stałego inwestowania 
w sprzęt i pomieszczenia.  Dlatego kolejne środki w tym roku zostaną zadysponowane do zakupu średniego wozu bojowego 
na potrzeby OSP Barczewo oraz do remontu remizy  OSP w Bartołtach Wielkich. Kontynuowana będzie również rozbudowa 
monitoringu miejskiego.

Bezpieczeństwo

W zeszłym roku rozpoczęła się bardzo ważna inwestycja oświatowa - budowa sali sportowej w Łęgajnach wraz z zapleczem 
socjalnym oraz dodatkowymi salami lekcyjnymi, która ma zostać ukończona w 2022 roku. W Barczewie nowy wygląd zyska 
teren Szkoły Podstawowej  nr 1 w Barczewie. Rozpocznie się również remont budynku C przy  SP1.
Realizowana będzie budowa świetlicy wiejskiej w Odrytach, zakończy się natomiast budowa świetlicy kontenerowej 
w Radostach, gdzie potrzebne jest już tylko wykonanie przyłączy.
Zaplanowano wykonanie toru treningowego typu pumptrack, który stanie w sąsiedztwie nowo oddanego skateparku przy 
ul. Północnej w Barczewie. Rozbudowany zostanie placu zabaw przy ul. Miłej w Barczewie. 

Oświata

Inwestycje w oświetlenie w gminie Barczewo mają oczywisty cel. Zamontowanie energooszczędnego oświetlenia z pewno-
ścią przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. 
Dlatego samorząd stale przeznacza środki �nansowe na kolejne lampy. W 2022 roku kontynuowany będzie zakup 
oświetlenia  dla takich miejscowości jak: Łęgajny, Barczewko, Wójtowo oraz Krupoliny.
Samorząd gminy bierze pod uwagę ważny w obecnym czasie aspekt ekonomiczny. Ze względu na wysokie koszty energii, 
wymienionych zostanie około 1200 opraw na energooszczędne oprawy led.

Oświetlenie
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Barczewo zapewni mieszkańcom codzienne dojazdy 
do pracy oraz szkół.
Rozpoczęcie działania komunikacji w gminie zaplanowano 
na kwiecień 2022 roku.
Radni Barczewa uchwalili jednogłośnie projekt burmistrza 
Barczewa, Andrzeja Maciejewskiego, w sprawie uru-
chomienia gminnej komunikacji publicznej, dzięki czemu 
rusza ona w 2022 roku i będzie dopełnieniem dla funkcjo-
nującej już pozamiejskiej komunikacji publicznej urucho-
mionej od 1 czerwca 2019 roku do Olsztyna.
Zostało utworzonych 5 nowych linii autobusowych, dzięki którym mieszkańcy gminy będą mogli dotrzeć do Barczewa, 
a następnie liniami 114 i 124 do Olsztyna. Ma to być kolejny krok w celu poprawy życia mieszkańców z terenów wiejskich 
mających problem z dotarciem do szkół, pracy czy lekarza.

Gminna komunikacja publiczna

Plany inwestycyjne
na rok 2022

Kolejną  niezwykle  ważną  inwestycję będzie można 
rozpocząć dzięki wsparciu  Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach zadania z zakresu ochrony środowiska, Gmina 
Barczewo zyska Ekopark „Barczewo” z renowacją muru 
i bramy wjazdowej na teren cmentarza przy Armii Krajo-
wej, Ekopark „Wyspa” przy ul. Grottgera oraz Ekopark 
„Nikielkowo” zakładający stworzenie parku w istniejącym 
drzewostanie. Ważnym elementem zadania będzie rów-
nież edukacja ekologiczna dzięki wytyczeniu ekologicznej 
ścieżki i utworzeniu aplikacji na urządzenia mobilne i sta-
cjonarne. Ekoparki będą tworzyć  barierę chroniącą te obszary i gatunki w nich zamieszkujące. Do�nansowanie utworzenia i 
ochrony miejsc różnorodności biologicznej w Gminie Barczewo wynosi 85% wartości całego zadania czyli 3 122 70,22 zł.

Bioróżnorodność w gminie Barczewo

W tym roku planowany jest II etap budowy odwodnienia ul. Modrzewiowej w Wójtowie.

Odwodnienie w Wójtowie

Na sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się 1 marca 2022 roku zwiększono środki na wiele inwestycji, 
tj. dokończenie budowy ul. Orzeszkowej i budowę ul. Kraszewskiego w Barczewie, wymianę nawierzchni na odcinku ul. 
Wiśniowej, opracowanie projektu ul. Grabowej i Serdecznej w Wójtowie, budowę części oświetlenia drogi Wójtowo-
Nikielkowo, do�nansowanie budowy drogi powiatowej w kierunku Mokin, przebudowę drogi w Bartołtach Wielkich 
w kierunku cmentarza oraz wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku 220 mb ul. Dębowej w Łęgajnach. 

Andrzej Maciejewski
Burmistrz Barczewa




