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Festiwal ,,Muszelki Wigier”

WYWIADY
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Zespół „Batumi”, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy, reprezentował
Barczewo...

W ostatnich dniach maja 2008 r.
mieszkańcy gminy Barczewo
mieli okazję spotkać się
z wysoką kulturą
w ich najbliższym otoczeniu
.... więcej na str. 3

fot. S.Kozłowska

Fundusze unijne

9

Pomoc finansowa z Funduszy
Europejskich, z której Polska będzie
korzystała w latach 2007-2013...

Trzydniowy maraton kulturalny
rozpoczął się mocnym uderzeniem
.... więcej na str. 4-6

fot. Zb. Kozłowski

14
5 czerwca 2008 r. mieszkańcy Barczewa
zostali zaproszeni do Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego na wystawę
sztuki...

Od lat zamienialiśmy lokale
mieszkalne tym lokatorom,
których nie stać było na ich utrzymanie
.... więcej na str. 8

fot. archiwum

INFORMACJE

Informacje
tropiącego, ustalili 3 sprawców – mieszkańców
Barczewa – Mariusza J., Grzegorza S. i nieletniego
Pawła P., którzy przyznali się do zarzucanego im
czynu.

Kronika policyjna

BARCZEWO

WYKAZ PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH
I UJAWNIONYCH W MAJU 2008 R., NA TERENIE
DZIAŁANIA KOMISARIATU POLICJI W
BARCZEWIE
- 5 maja 2008 r., w Barczewie, sprawca – Mariusz G. –
będąc w stanie upojenia alkoholowego, usiłował
dokonać kradzieży roweru o wartości 260 zł (kradzież
mienia – art. 278 § 1 KK.). Sprawca został zatrzymany
przez pokrzywdzonego w czasie wynoszenia roweru z
klatki schodowej. Funkcjonariusze KP w Barczewie
przedstawili mu zarzut popełnienia ww. przestępstwa,
sprawca przyznał się do zarzucanego mu czynu.
- 14 maja 2008 r., na terenie cmentarza komunalnego
przy ul. Kościuszki w Barczewie zniszczono 20
nagrobków (połamano płyty, przewrócono krzyże) o
łącznej wartości ok. 50 tys. zł (uszkodzenie mienia –
art. 288 § 1 KK.). W wyniku czynności, policjanci z
KP w Barczewie, używający podczas śledztwa psa

Galeria jednego obrazu

- 15 maja 2008 r., w Barczewie przy ul. Zatorze 1,
pracownicy zakładu Barter S.A.: Marcin W., Adam J.,
Marek P. dokonali kradzieży 15 butli z gazem o
wartości 1640 zł (kradzież mienia – art. 278 § 1 KK.).
Sprawców zatrzymano dzięki zapisowi z monitoringu.
Ustalono, iż w przeszłości dokonywali oni podobnych
przestępstw na szkodę zakładu, zabierając łącznie
około 40 butli z gazem. W wyniku dalszych czynności
ustalono odbiorcę kradzionych butli, którym okazał się
mieszkaniec Barczewa – Cezary J. Wszystkim osobom
przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw.

Barczewo w obiektywie
Wystarczy przyjrzeć się dwóm
fotografiom, aby przekonać się, że w
miejskiej infrastrukturze zachodzą widoczne
zmiany na lepsze. Uporządkowano Staw
Więzienny i przyległy do niego park, dla
spacerowiczów położono chodnik oraz
ustawiono ławki.
art. i fot. W. Zenderowski

- 19 maja 2008 r., w świetlicy wiejskiej, znajdującej
się w miejscowości Niedźwiedź, gm. Barczewo,
sprawca, wykorzystując chwilową nieuwagę osoby
pokrzywdzonej, dokonał kradzieży telefonu
komórkowego o wartości 600 zł (kradzież mienia – art.
278 § 1 KK.). Sprawcą, wskazanym przez
pokrzywdzoną, okazał się nieletni Sebastian P. W
wyniku przeszukania pomieszczeń mieszkalnych
odnaleziono telefon ukryty w obudowie wieży stereo.
Telefon zwrócono pokrzywdzonej.
Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w
Barczewie
asp. szt. mgr Tomasz Filipowicz

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH
11.00 – 16.00

Anna Wojszel z Wipsowa,
obecnie mieszkanka Barczewa.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU

Centrum Informacji Miasta i Gminy Barczewo
29 maja 2008 r., w Barczewie, przy ulicy Mickiewicza 12 otwarto Centrum Informacji Miasta i
Gminy Barczewo. To miejsce, w którym można zaopatrzyć się w foldery i prospekty, promujące
atrakcje turystyczne, kulturalne, czy gospodarstwa agroturystyczne, zapoznać się z zabytkami i
historią naszego regionu, zasięgnąć informacji na temat odbywających się imprez, a także aktualnych
ofert rynku pracy, czy skorzystać z księgozbioru. W Centrum można również otrzymać nowy numer
„Wiadomości Barczewskich” oraz kupić przepiękne pamiątki, m.in. obrazy, ikony, przedmioty
zdobione metodą decoupage. Od lipca będziecie Państwo mogli skorzystać z doradztwa
zawodowego, porad psychologicznych i prawnych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do
piątku w godzinach od 9.00 do 21.00, jak również w soboty i niedziele od godziny 10.00 do 18.00.
Barczewo, ul. Mickiewicza - akwarela

Wszelkie informacje otrzymacie Państwo pod numerem telefonu:
089 674 04 14, fax. 089 674 04 14.
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Kultura

VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego
W d n i a c h 2 9 - 3 1 . 0 5 . 2 0 0 8 r.
mieszkańcy gminy Barczewo mieli okazję
spotkać się z wysoką kulturą w ich najbliższym
otoczeniu. Okazją do spotkania był, odbywający
się już po raz siódmy, Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa

Przesłuchania
konkursowe odbywały
się w piątek i sobotę w
zabytkowych murach
kościoła św. Anny w
Barczewie. Jury
festiwalu oceniając
zespoły szczególnie
wzięło pod uwagę takie
elementy, jak: motorykę
utworów, intonację,
retorykę, ekspresję
muzyczną, dobór
repertuaru i dramaturgię
p r o g r a m u .
Bezkonkurencyjne
okazały się dwa chóry – Zespół Kameralny
Chóru Katedralnego im. Ks. Alfreda Hoffmana
fot. A. Jasiukiewicz
pod dyrekcją ks. Michała Szulika z Siedlec oraz
Raffles Chorale z Singapuru pod dyrekcją Mr
Nowowiejskiego. Do udziału w festiwalu
Ban Sheng Toh. Pierwszy z nich zdobył
zapraszane są chóry amatorskie z terenu Polski
GRAND PRIX VII Międzynarodowego
oraz z zagranicy, które prezentują program,
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
składający się z co najmniej 5 pieśni a cappella o
Nowowiejskiego oraz nagrody: specjalne „za
treściach religijnych, w tym przynajmniej
najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej” i
jednego utworu Feliksa Nowowiejskiego.
„za najlepszą technikę wokalną”, regulaminową
Podczas koncertów zaprezentowało się siedem
„za najlepsze wykonanie kompozycji Feliksa
chórów, w tym trzy spoza naszego kraju.
Nowowiejskiego”, a także „dla najlepszego
Przed oficjalnym otwarciem
dyrygenta”.
festiwalu, 29 czerwca, chórzyści w strojach
Raffles Chorale z Singapuru pod
galowych spotkali się przed pomnikiem Feliksa
dyrekcją Mr Ban Sheng Toh, wyjechał z
Nowowiejskiego przy Szkole Podstawowej nr 1,
Barczewa ze Złotym dyplomem i nagrodami
gdzie odśpiewali Rotę, przeszli ulicami miasta specjalnymi: „za najlepsze wykonanie
pod dom, w którym znajduje się Salon kompozycji współczesnej”, „za najlepsze
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, a wykonanie utworu Feliksa Nowowiejskiego
następnie do kościoła św. Anny. Oficjalnego przez chór zagraniczny”, „dla najlepszego chóru
otwarcia festiwalu dokonał burmistrz Lech Jan zagranicznego”.
Nitkowski oraz gość honorowy – najmłodszy
Jury Srebrnym dyplomem nagrodziło
syn kompozytora Jan Nowowiejski wraz z Chór Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego
małżonką.
w Białymstoku AM w Warszawie pod dyrekcją
Ewy Rafałko, natomiast
Brązowym – Chór Schola Regina
z Veszprem (Węgry) pod dyrekcją
Rity Nagy Rostetterné i Chór
Kameralny Akademii Rolniczej w
Szczecinie pod dyrekcją Iwony
Wiśniewskiej-Salamon.
W trakcie trzech dni
festiwalu, na terenie powiatu
odbyło się szereg imprez
towarzyszących, w tym 21
koncertów i VII Sesja naukowa
„Muzyka Warmii i Mazur”.
Te m a t e m p r z e w o d n i m
tegorocznej sesji były
fot. A. Jasiukiewicz
„Patriotyczne i religijne źródła
twórczości Feliksa
Podczas koncertu inauguracyjnego Nowowiejskiego”.
Publiczność była zachwycona
wystąpili muzycy Orkiestry Symfonicznej
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Felixa występami chórzystów, a szczególnie chórów z
Nowowiejskiego w Olsztynie. Wykonano: Siedlec i Singapuru, których występy podczas
koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Piotra koncertu galowego przyjęła owacją na stojąco.
Czajkowskiego oraz dwa utwory Feliksa Jedna ze słuchaczek powiedziała: – Dla mnie
Nowowiejskiego – uwerturę do opery Legenda osobiście wysłuchanie koncertu Orkiestry
Bałtyku i marsz Pretorianów z oratorium Quo Symfonicznej Filharmonii olsztyńskiej było
Vadis. Publiczności szczególnie podobał się wielkim przeżyciem, no i później, w kolejnych
dniach miałam okazję obejrzeć występy chórów,
występ solisty-skrzypka.
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fot. A. Jasiukiewicz
z których szczególnie zachwycił mnie chór z
Siedlec. Na taką imprezę warto czekać rok.
fot. archiwum
Joanna Truszkowska, Anna Rok

INSTYTUCJE FINANSUJĄCE
I WSPOMAGAJĄCE FESTIWAL
- Urząd Miejski w Barczewie
- Starostwo Powiatowe w Olsztynie
- Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
- Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
- Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie
- „TEWES – BIS” Spółka z o. o. w Barczewie
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Olsztynie
- PGNiG SA Gazownia Olsztyńska
- Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Oddział w Barczewie
- ZR - H "G i M" Barczewo
- Jolanta i Piotr Wadas – OCMB Olsztyn
- Zdzisław Leszczyński - Barczewo
- Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby
Więziennej w Kikitach
- Dom Wypoczynkowy „Zalesie” w Zalesiu k /
Barczewa
- Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy Stary
Folwark – Irena Szczepańska
- Pensjonat Dąbrówka Mała – Robert
Hestkowski
- Zakład Karny w Barczewie
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie
- Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w
Olsztynie
- Bank Żywności w Olsztynie
- Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo
- Transportowe ELZA Olsztyn
- Dariusz Jarosiewicz
- Jerzy Jopek
- Bogumiła Machłajewska
- Kazimierz Perlik
- Henryk Różycki
- Alicja Czarnecka-Zyskowska
- Zofia, Witold Maciesza
- Janusz Sturlis
- Urząd Miejski w Dobrym Mieście
- Urząd Gminy Dywity
- Urząd Gminy Gietrzwałd
- Urząd Gminy Jeziorany
- Urząd Gminy Purda
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W piątkowy wieczór, 6 czerwca
rozpoczął się koncert otwierający Dni
Barczewa. Po oficjalnej części na scenie pojawił
się pierwszy zespół, formacja olsztyńsko –
jeziorańska MEA. Zaprezentowała się bardzo
dobrze, biorąc pod uwagę, że razem występują
niecały rok. Covery i własne kompozycje,
mocny i pewny głos Agnieszki, wokalistki
kapeli, a także energiczne słowa prowadzącego
– Rasta KOZIK Zbigniewa – wywołały spory

Rock Reggae Party
SANDALESS z Ełku.
Grupa będąca w drodze na
Opolski Festiwal
Debiutów dała popis
mocnego rocka,
przeplatanego elementami
reggae, wyzwalając pod

Zielone Ludki

The Camp

DN
IB

fot. A. Jasiukiewicz

szum licznie zebranych mieszkańców.
Pierwszy bis musiał nastąpić. Kolejny zespół –
FRIENDS of ROLAND – zadebiutował na
barczewskiej scenie. Chłopaki ćwiczą w sali
prób w barczewskim Centrum Kultury i chyba
poszukują odważnego wokalisty, bo jak było
słychać – muzycznie
jest całkiem dobrze,
lecz niestety nie
wydobyli z siebie
choćby jednego słowa.
THE CAMP, zespół
również z CKiPG
znany wcześniej jako
Clonarage, po długiej
przerwie znów
wystąpił dla
barczewskiej
publiczności. Przerwa
wyszła na dobre.
Kapela zaprezentowała
się super. Odmienieni
muzycznie pokazali, że
nagroda na I
Przeglądzie Młodych
Kapel „Gazety
Olsztyńskiej” miała
swoje podstawy. Jak rock reggae party, to nie
mogło zabraknąć oczywiście prawdziwych
jamajskich rytmów. ZIELONE LUDKI z
Działdowa na blisko godzinę wprowadziły
atmosferę klimatycznej, zielonej wyspy, dubu,
Boba Marleya i spokoju płynącego z transowych
rytmów, dźwięku saksofonu i ogólnej radości.
Było to świetne wprowadzenie do kolejnego
występu. Na scenie pojawił się zespół
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fot. A. Jasiukiewicz

sceną niesamowitą energię.
Wyrazisty wokal i ekspresja
instrumentalistów wytworzyły
atmosferę prawdziwego
koncertu, jakiego jeszcze w
naszym mieście nie było.
Okazało się, że wiele osób zna
już ten zespół, a szczególnie
utwór ”Wizje” i teledysk do niego, który jest
świetny. Dodam tylko, że SANDALESS zdobył
w Opolu III miejsce w głosowaniu internautów.
Koncert barczewski był tak ekscytujący, że
przeciągnął się w czasie i chyba to
spowodowało totalną destrukcję nagłośnienia,

kompozycje wyzwoliły szalone reakcje. Zespół
jeszcze w czerwcu lub na początku lipca zagra
koncert „bez prądu” w Radiu Olsztyn.
Trwający dłużej niż przewidywano koncert,
głównie przez drobne kłopoty techniczne,
spełnił na pewno oczekiwania wielu naszych
mieszkańców i pokazał, że rock jest potrzebny w
Barczewie.
Zb.K.

AR
CZ
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Sandasless

Sandasless

fot. A. Jasiukiewicz

TRANSkabel

fot. A. Jasiukiewicz
ale piątek nie mógł się
zakończyć bez występu naszej
„gwiazdy”!
TRANSKABEL pomimo
kłopotów z nagłośnieniem
(przyczyna bliżej
nieokreślona?!) nie zawiódł
swoich fanów. Premierowe
utwory, a także znane większości
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fot. A. Jasiukiewicz
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W królestwie Wodnika Szuwarka
Ładunek energetyczny, wyzwolony
podczas piątkowych koncertów, rozszedł się
lotem błyskawicy po całym kraju i chyba nie
tylko, bo już na drugi dzień barczewski staw
opanowały rozmaite postacie ze świata fantazji,
magii i sztuki, a spokojny, opromieniony
porannym słońcem, krajobraz zamienił się na
kilkanaście godzin w plac radosnej zabawy i
czarów, z kolorowymi straganami, na których
można było kupić magię ludzkich talentów
zamkniętych w książkach, rzeźbach,
przedmiotach użytkowych i dekoracyjnych,

demonstrowali bogactwo form tanecznych,
począwszy od niemalże baletu (Funky, Spox)
przez folklor górnośląski, po taniec „na głowie”
(Stars) a nawet taniec z ogniem. Zespoły
wokalne „Soleo”, „ Olo” i „Batumi”, jakby
będąc w posiadaniu czarodziejskiego fletu od
króla ptaków, oczarowywały widownię
śpiewem. Mocniejszy akcent wprowadziły
występy zespołów muzyczno-wokalnych:
„Korzuh”, „Harlem” i „Kookaburra”.
Młodzi aktorzy z Krakowa, Piecek i Barczewa
przedstawili w sumie sześć sztuk teatralnych o
bardzo zróżnicowanej
tematyce, natomiast mistrz
sztuczek magicznych zdradził
między innymi sposób na
pomnażanie pieniędzy bez
korzystania z pośrednictwa
b a n k ó w .
W trakcie trwania bloku dla
dzieci przeprowadzono
konkurs plastyczny pod
hasłem: Zdrowo radośnie
życie spędzamy, kiedy używek
nie używamy” sponsorowany
przez MOPS w Barczewie i
quiz rodzinny o telewizji
fot. A. Jasiukiewicz
kablowej „MACROSAT”. Nie
były to jedyne konkursy
przewidziane dla uczestników
Dni Barczewa, bowiem
zabawkach, wisiorkach, amuletach czy pędzący dotąd spokojny tryb życia, Wodnik
słodziutkiej, puchatej wacie cukrowej. S z u w a r e k , z a n i e p o k o j o n y z b y t n i m
Każdy popisywał się czym umiał. Uczniowie oczyszczeniem jego
klasy pianina, podczas występu wyczarowywali stawowego królestwa,
najpiękniejsze dźwięki z keyboardu, inni postanowił pozbyć się
nieproszonych gości i
obmyślił niezwykle
skomplikowane
zadania, które miałyby
zniechęcić ich do
dalszego przebywania
na tym terenie.
Znalazły się wśród
nich: karmienie
g ł o d n y c h r a k ó w,
łowienie zwierzątek
wodnych, szukanie
pałek wodnych. W
realizacji planu
pomagała mu Żaba
Bagienka, serdeczna
przyjaciółka,
zamieszkująca
okoliczne bajorko. Napocili się oboje, umęczyli
wymyślaniem coraz to trudniejszych zadań.
Mimo że zjednali sobie do pomocy
prowadzącego imprezę Adama Pawlika i panie
świetliczanki, nic z tego planu nie wyszło, gdyż
dzieci wykazały się doskonałymi
Hitano
umiejętnościami i bardzo szybko zaskarbiły
sobie zarówno serca wodnych stworów jak i ich
fot. A. Jasiukiewicz
skarby. Dzień magii i sztuki nie mógł odbyć się
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fot. A. Jasiukiewicz

Korzuh

fot. A. Jasiukiewicz
bez występu cygańskiego zespołu „Hitano”,
łączącego wszystkie elementy sztuki w jedno
wspaniałe widowisko. Imprezę kończył pokaz
iluminacji świetlnych przygotowany przez
firmę „ Philips”, magiczny obraz tworzony na
rozgwieżdżonym sklepieniu nieba, autograf
czarodziejów światła.
Anna Rok
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Kosmos, historia, współzawodnictwo i pokazy

Trzeci dzień barczewskiego maratonu
kulturalnego otworzyła grupa artystyczna
„Okaryna”, dowodzona przez N. Ciążyńską.
Zaprezentowała przedstawienie dla dzieci pt.
„Kosmokwaki to dzieciaki”. Najmłodsi, oprócz
czynnego udziału w prawie dwugodzinnej
zabawie, mogli wziąć udział w konkursach

i Europie, zespołu N.A.Style, który po raz
pierwszy zaprezentował się w nowym,
wzbogaconym, składzie.
Trzeci dzień barczewskiego świętowania to nie
tylko teatr, taniec i muzyka, to także historia na
żywo, z którą zapoznawała nas drużyna wojów
słowiańskich „Dąb Pomorza” z Torunia. Oprócz
pokazów walk
r y c e r s k i c h ,
barczewianie mogli
Szybki Montaż
s k o s z t o w a ć
pradziejowej strawy,
przyrządzanej w
kociołku, zobaczyć
osprzęt łuczniczy,
wyroby kaletnicze,

DN
IB

fot. Zb. Kozłowski

zgromadziło się około 500 osób. Finał „Dni
Barczewa 2008” uświetnił wspaniały pokaz
fajerwerków na wyspie.
Aleksander Jasiukiewicz

N.A.Style

AR
CZ
EW
A

fot. A. Jasiukiewicz

towarzyszących całemu przedstawieniu. Do
dzieci, ale także i starszych, skierowano spektakl
z morałem, przygotowany przez zespół „Misja
Nowa Nadzieja”. Następnie barczewianie mogli
podziwiać taneczne popisy uczniów ze szkoły
tańca państwa Przemienieckich.
Oprawę muzyczną niedzielnej imprezy
zapewniła kapela szantowa „Szybki Montaż” z
Mrągowa. Zespół składa się z profesjonalnych
muzyków, grających w różnych formacjach,
także country, odnoszących wiele sukcesów w
swojej branży.
Dopełnienie muzycznych atrakcji „Dni
Barczewa 2008” stanowił godzinny występ
zespołu „Small Band”. Ten Big band można
określić mianem najlepszej kapeli jazzowej w
naszym kraju, a to za sprawą zdobycia przez nich
głównej nagrody podczas ubiegłorocznego,
prestiżowego festiwalu jazzowego „Złota Tarka”
w Iławie. Ostatnim muzycznym akcentem
niedzieli był występ, znanego od lat w Barczewie

rogownicze czy dawną
biżuterię. Chętni wybijali
monety z mennic
Bolesława Chrobrego i
Bolesława Krzywoustego,
a amatorzy mocniejszych
doznań próbowali swych
umiejętności w rzucie
toporem czy strzelaniu z

fot. A. Jasiukiewicz

Small Band

fot. A. Jasiukiewicz

fot. Zb. Kozłowski
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łuku. Nie zabrakło też śmiałków
w niełatwej konkurencji,
zakończonej piciem piwa z rogu.
Podsumowaniem występu
wojów słowiańskich był pokaz
tańca z ogniem.
Punkt kulminacyjny niedzieli
stanowiła transmisja na telebimie
meczu piłki nożnej Polska –
Niemcy, podczas której na placu
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Kybartay, Barczewo, Hagen a.T.W.
Trójstronne spotkanie
W dniach 7-8 czerwca 2008
roku, w ramach obchodów Dni
Barczewa, odbyło się trójstronne
spotkanie polskich, niemieckich i
litewskich przedstawicieli gmin
partnerskich. Gminę Hagen a.T.W.
reprezentował burmistrz Dieter
Eickholt, jego zastępca Jurgen
Leonard oraz pięciu radnych gminy:
Mechthild Lauxtermann, Thorsten
Ammermann, Klaus Herkenhoff,
Wolfgang Boss, Hans Dieter
Rottmann. Z gminy Kybartay
odwiedzili nasze miasto nowy wójt
Kybartay Audrius Balbierius,
dyrektor Centrum Kultury Saulius
Juozapas Cernevicius oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kybartay
Arvdas Judickas.
Ta dwudniowa wizyta rozpoczęła się w
sali konferencyjnej ratusza, uroczystym
spotkaniem gości z pracownikami i radnymi.
Kierownicy wydziałów przedstawili zakres
swoich obowiązków oraz zadania jakim muszą
sprostać w codziennej pracy zawodowej.
Omawiano różnice i podobieństwa naszych

rodziców przedszkola podziękowali
burmistrzowi i radnym z Hagen a.T.W.
za wyposażenie podwórka
przedszkolnego w zabawki. O godzinie
15.00 goście uczestniczyli w
oficjalnym otwarciu Dni Barczewa,
natomiast wieczór spędzili oglądając
s o b o t n i p r o g r a m a r t y s t y c z n y,
zaproponowany przez Centrum
Kultury i Promocji Gminy.
W czasie wizyty obie
delegacje miały możliwość wyjazdu do
Olsztyna i zwiedzania stolicy Warmii i
Mazur. Pożegnalny, niedzielni wieczór
spędzono na omawianiu najbliższych
planów. Radni naszej gminy w
niedługim czasie odwiedzą gminę
fot. archiwum
Kybartay, a urzędnicy z Urzędu
Miejskiego w Barczewie już we
gmin. Następnym punktem było zwiedzanie
wrześniu będą gościć koleżanki i kolegów z
Salonu Muzycznego im. Feliksa
gminy Hagen a.T.W., dzięki czemu porównają
Nowowiejskiego, gdzie wysłuchano koncertu
określone rozwiązania w administracji polskiej
fortepianowego oraz zapoznano gości z postacią
i niemieckiej.
urodzonego w Barczewie kompozytora. Spacer
po Barczewie i wizyta w Przedszkolu Miejskim
Anna Gędas
to następny punkt wizyty. Nauczyciele oraz rada

Festiwal „Muszelki Wigier” 2008
W dniach 8-10 maja 2008 r., w
Suwałkach odbył się kolejny Międzynarodowy
Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier”.
Na festiwal przybyły dzieci i młodzież z całego
kraju oraz z Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy i
Francji. Na scenie wystąpiło ponad 740 osób, w

otrzymał zespół “59 Crew” z Francji. Barczewo
reprezentował zespół „Batumi”, działający przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy. W skład
zespołu wchodzą: Kamila Ogórek, Paulina
Sabellek i Sylwia Januszewska. Barczewskie
wokalistki wykonały utwór Natalii Kukulskiej
pt. „Zapamiętaj”, zdobywając
tym samym 2 miejsce i srebrną
„Muszelkę Wigier” w kategorii
– zespół muzyczny, wiek
śpiewających – 12-15 lat.
Uczestnicy festiwalu
otrzymali piękne statuetki oraz
nagrody pieniężne (zdobywcy

Wojewódzki Przegląd „ARS 2008”
Moderato – reprezentantem województwa

Barczewski Chór „Moderato”, którego
dyrygentem jest Danuta Nowakowska, został
wyróżniony i wytypowany w Wojewódzkim
Przeglądzie „ARS 2008”, dnia 25 maja b.r. do
reprezentowania województwa warmińsko –
mazurskiego w Ogólnopolskim Przeglądzie
„ARS 2008” w Bydgoszczy (we wrześniu br.).
Również wyróżnienie otrzymał chórzysta –
Mieczysław Dziemidowicz za wykonanie
kilku utworów na cymbałach. Jako solista
został wytypowany na wyżej wymieniony
przegląd.
Zarząd chóru

fot. Sylwia Kozłowska

tym 42 zespoły taneczne i 68 solistów. Warsztaty
i przesłuchania trwały od czwartku 8 maja. W
sobotę, 10 maja, odbyła się uroczysta gala
podsumowująca festiwal. Laureaci otrzymali
złote, srebrne i brązowe statuetki: „Muszelki
Wigier”. W sumie do uczestników trafiło około
50 muszelek w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
Grand Prix festiwalu w kategorii
soliści zdobył Sebastian Plewiński z Warszawy,
który wykonał piosenkę z repertuaru Mietka
Szcześniaka, zatytułowaną „O niebo lepiej”.
Grand Prix festiwalu w kategorii tanecznej

fot. Sylwia Kozłowska

Grand Prix). Bożena Kamińska, szefowa
festiwalu, bardzo wysoko oceniła jego poziom.
Następne zmagania młodych talentów odbędą
się już za rok.
Agnieszka Mostek
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Polityka mieszkaniowa w gminie
Sesja Rady 28.05.2008 r.
Wprowadzając w temat polityki
mieszkaniowej, burmistrz Lech Nitkowski
powiedział, że nasze miasto, jak żadne inne, do tej
pory było miastem prosocjalnym. Pozwalaliśmy sobie

Natomiast na 200 osobowej liście oczekujących na
mieszkanie mamy osoby samotnie wychowujące
dzieci. Komisja mieszkaniowa bacznie rozpatruje
każdy indywidualny przypadek. Mieszkania powinny

fot. Zb. Kozłowski

fot. archiwum
Tak wygląda mieszkanie w kamienicy przy ulicy Mazurskiej 3 po eksmisji lokatora z długiem 30-tysięcznym.

na ochronę i obronę tych lokatorów, którzy nie płacili
czynszów i nie dbali o powierzone mienie. Było to
wielkie nieporozumienie i wielkie ryzyko
gospodarcze. Całkowicie zgadzam się z poglądem
reprezentowanym przez panią Mirosławę Jasińską,
dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych – kto
dewastuje, niszczy, nie płaci czynszu, powinien
wiedzieć, iż grozi mu eksmisja. Tolerowanie tego
stanu rzeczy byłoby niegospodarnością. Od lat
zamienialiśmy lokale mieszkalne tym lokatorom,
których nie stać było na ich utrzymanie, tj. opłatę
czynszu i mediów. Natomiast nie możemy dopuszczać
żeby najemca niszczył lokal, rosło jego zadłużenie
względem gminy. Budżet gminy nie udźwignie
filantropijnej polityki mieszkaniowej. To nie są
zadania własne gminy.

Gmina przejmuje drogi powiatowe
W nawiązaniu do treści artykułu
prasowego „Drogi Barczewa”,
opublikowanego w 5 numerze „Wiadomości
Barczewskich”, informujemy, że na XXVI/08
sesji Rady Miejskiej, zwołanej w trybie
nadzwyczajnym w dniu 30 maja 2008 roku,
radni podjęli uchwałę o przejęciu we władanie
wszystkich ulic będących drogami
powiatowymi.
Podjęli też uchwałę o nieodpłatnym przejęciu
od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział
Te r e n o w y w O l s z t y n i e , m a j ą t k u –
nieruchomości wraz z urządzeniami
towarzyszącymi w Łapce oraz infrastruktury
technicznej w Tumianach i Studzianku.
Redakcja
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budować Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
tzw. TBS-y. Deweloper, firma „TEMBET”, będzie
budować w naszym mieście tanie mieszkania dla
potrzebujących. Jest to jeden ze sposobów na tanie
mieszkanie, najprostsza metoda zabezpieczenia sobie
własnego kąta.
Burmistrz funkcjonuje zgodnie z upoważnieniem
Rady Miejskiej. Rada decyduje, na co przeznaczyć
pieniądze ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli Rada
wyrazi wolę, że pieniądze ze sprzedaży lokali
komunalnych przeznaczyć należy na lokale socjalne,
to pozostaje tylko pytanie czy je budujemy, czy
kupujemy kontenery. Innej odpowiedzi nie ma. Lokale
socjalne są gminie niezbędne. Mamy kilka
przypadków, w których właściciele nieruchomości
grożą nam pozwami za nieskuteczną eksmisję

Barczewskie pejzaże 2008

fotokonkurs

miasto i gmina Barczewo
Zapraszamy do wzięcia udziału
w kolejnym konkursie fotograficznym.

przyroda
ludzie
architektura
Szczegóły na stronie www.moksit.barczewo.pl
i w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
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niesolidnych najemców – dodał na zakończenie Lech
Nitkowski.
Pani Mirosława Jasińska dyrektor Zakładu Budynków
Komunalnych zaapelowała do Rady o sprzedaż lokali
komunalnych w budynkach wspólnotowych.
Utrzymanie tych mieszkań dużo kosztuje, generuje
ono duże koszty. Czynsz na dzień dzisiejszy nie
pokrywa stawek funduszu remontowego, jakie
jesteśmy zobowiązani płacić co miesiąc wspólnotom
mieszkaniowym. Każda wspólnota uchwala sobie
własną stawkę np. w budynku przy ul. Armii Krajowej
3 składka funduszu remontowego wynosi 4,20
złotego, a czynsz 1,98 złotego za 1 m2 powierzchni
lokalu. Miesięcznie do 1m2 dopłacamy 2,20 złotego.
Wspólnoty rozwijają się bardzo prężnie. Jako
właściciele, swoje finanse przeznaczają na remonty,
wizerunek i otoczenie budynku. Wzorcowo ocieplony
budynek z zainstalowanymi podzielnikami ciepła daje
mieszkańcom wspólnot znaczące oszczędności na
ogrzewaniu, już w pierwszym sezonie po
modernizacji. W naszym zasobie znajdują się również
mieszkania, które są bardzo zdewastowane przez
lokatorów. Jedno z kilku ilustruje zdjęcie
zamieszczone obok.
Koszt remontu mieszkań komunalnych na wsi
przewyższa kilkuletni czynsz. Nie jesteśmy w stanie
na bieżąco ich remontować. W tych domach mieszkają
ludzie od 30-40 lat, którzy przez ten okres nie zrobili
nic, aby choć w minimalnym stopniu wyremontować
lokal mieszkalny, którego są głównymi najemcami.
Wypowiedzieliśmy walkę niesolidnym lokatorom.
Niektórych przesiedlamy do lokali o niższym
standardzie, innych eksmitujemy do Marwałdu. Tam
w ośrodku gmina pokrywa czynsz wynajętego lokalu.
Na zakończenie chciałam powiedzieć kilka słów o
budynku przy ulicy Wojska Polskiego 50, czyli o tzw.
hotelowcu. Budynek ten zostanie skomunalizowany w
momencie wykonania wszystkich niezbędnych
remontów, zgodnie z projektem adaptacyjnym.
Komunalizację budynku przewidujemy w przyszłym
roku kalendarzowym.
Z powyższych informacji jasno i niezbicie
wynika, że gmina wzięła się za porządkowanie
gospodarki mieszkaniowej. Jest najwyższy czas, aby
niektórym naszym mieszkańcom powiedzieć: Koniec
żartów panie lokatorze. Czas zabrać się do roboty i nie
czekać bezczynnie na łaskę gminy, której się nie
szanuje. Bierzcie młodzi barczewiacy przykład z
ptaków, one przed „ślubem” same gniazda wiją i nie
czekają na żaden przydział mieszkania przez gminę. W
przeciwieństwie do ludzi, swojego gniazda nigdy nie
kalają. Do lamusa historii musi odejść takie myślenie,
które ogranicza się do powiedzenia, że gmina „dać”
musi.

Jan Franciszek Krakowiak

Burmistrz informuje
Informuję, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie, w dniach:
od 19.06.2008 r. do
9.07.2008 r.,
od 1.07.2008 r. do
21.07.2008 r.,
od 15.07.2008 r. do
4.08.2008 r.,
podane zostały do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży i dzierżawy.
Wykazy dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie pod adresem:
www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Informacje

Rewitalizacja Barczewa
Można będzie odnowić Barczewo za unijne pieniądze

22 maja 2007 roku odbyło się otwarte
seminarium firmy EC Euroconsulting, która
przedstawiła ogólne plany i koncepcję rewitalizacji.
28 maja 2007 roku Rada Miejska w Barczewie
przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Barczewa. Od tego momentu rozpoczęły się
prace nad tworzeniem Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta.
Celem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Barczewa jest podniesienie jakości życia
mieszkańców oraz podniesienie konkurencyjności
miasta w oparciu o działania sprzyjające
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu i
społecznemu. Stanowi on również niezbędny
instrument do ubiegania się o pomoc finansową z Unii
Europejskiej.
Zidentyfikowanie działań nastąpiło w
wyniku przeprowadzenia diagnozy stanu istniejącego
terenu objętego programem. Określone w ten sposób
potrzeby stanowiły podstawę do przyjęcia kierunków
rewitalizacji miasta Barczewo.
Narzędziem podstawowym, służącym realizacji
przyjętych działań w ramach Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Barczewa, są środki z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dokument ten umożliwia ubieganie się o
dofinansowanie ze środków funduszy unijnych w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia Mazury 2007 – 2013.
Efektem końcowym Programu realizowanego w
oparciu o środki pochodzące z funduszy europejskich
będzie pobudzenie gospodarcze miasta, poprawa
bezpieczeństwa ludności, stworzenie nowych miejsc
pracy, ograniczenie zjawisk destrukcyjnych w
społeczeństwie, czyli rewitalizacja
zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych.
Obszary te natomiast należy rozumieć jako części
miasta, w których mają miejsce zaległości w
działalności remontowo-modernizacyjnej obiektów
kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej,
niedostatki w zakresie usług publicznych. O
występowaniu obszarów zdegradowanych świadczy
między innymi wysokie bezrobocie na danym
obszarze oraz występowanie patologii społecznych.
Zadania zawarte w Lokalnym Programie
Rewitalizacji Miasta Barczewa odzwierciedlają
najpotrzebniejsze projekty zarówno inwestycyjne jak
i ze sfery społecznej, które należy zrealizować w celu
polepszenia warunków w mieście i zapewnienia mu
pozycji konkurencyjnej w stosunku do podobnych
ośrodków miejskich w Unii Europejskiej

Jedynie projekty uwzględnione w
dokumencie mogą ubiegać się o dotacje na cele
rewitalizacyjne przewidziane w ramach Osi
Priorytetowej 4 Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013:
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast. Wyżej
wymieniony program przewiduje dofinansowanie
działań inwestycyjnych na poziomie do 85%. Do
beneficjentów, oprócz jednostek samorządu
terytorialnego należą organizacje pozarządowe,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz
przedsiębiorcy.
26 maja 2008 roku po roku intensywnych
prac Program Rewitalizacji Miasta Barczewa został
jednogłośnie przyjęty przez Radę Miejską w
Barczewie.

Iwona Kućko

Fundusze unijne
Pomoc finansowa z Funduszy
Europejskich, z której Polska będzie korzystała
w latach 2007-2013, będzie przyznawana w
ramach poszczególnych programów
pomocowych (tzw. programów operacyjnych),
stanowiących narzędzia realizacji Narodowej
Strategii Spójności.
Każdy z programów pomocowych określa, na
jakie typy różnorodnych przedsięwzięć
przewiduje się udzielanie wsparcia
finansowego, a jednocześnie określa podmioty,
które chciałyby ubiegać się o dotacje.
Podmioty zainteresowane
uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich w
ramach Narodowej Strategii Spójności będą
mogły ubiegać się o dofinansowanie z
następujących programów pomocowych:
− Program Infrastruktura i Środowisko
− Program Kapitał Ludzki
− Program Innowacyjna Gospodarka
− Program Rozwój Polski Wschodniej
− Program Pomoc Techniczna 2007-2013
− Programy współpracy międzynarodowej
i międzyregionalnej.
Ponadto, poza ww. programami,
każde województwo posiada własny regionalny
program rozwoju (tzw. regionalny program
operacyjny), w ramach którego o dotacje Unii
Europejskiej mogą dodatkowo ubiegać się
podmioty z danego województwa.
Gmina Barczewo w miarę własnych możliwości
budżetowych będzie korzystać z większości ww.
programów NSS, przede wszystkim jednak z
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013, realizując
projekty wpisujące się w działania RPO,
związane m.in. z rewitalizacją miasta Barczewo,
turystyką i promocją gminy Barczewo,
bezpieczeństwem ekologicznym w gminie,
infrastrukturą drogową itp.

Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko, gdy tylko będzie w pełni dostępny
dla gminy Barczewo, umożliwi realizację
projektów infrastrukturalnych, związanych z
rozbudową sieci kanalizacji i wodociągów na
terenie całej gminy.
Oprócz programów zapisanych w Narodowej
Strategii Spójności, Komisja Europejska

skierowała znaczne wsparcie finansowe do
realizacji Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach tego
programu realizowane będą działania
wspierające w szczególności obszary wiejskie
oraz miasta do 5 000 mieszkańców. Działanie
Odnowa i rozwój wsi umożliwi realizację
projektów związanych z:
- budową i doposażeniem świetlic wiejskich,
- budową i remontem szlaków pieszych,
obiektów sportowych, ścieżek rowerowych,
placów zabaw,
- rewitalizacją zabytków,
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- budową i remontem
obiektów małej
architektury,
- urządzaniem terenów
zielonych, parków i
miejsc wypoczynku.
O p r ó c z
działania Odnowa i
rozwój wsi w ramach
PROW na lata 20072013 realizowane
będzie jeszcze jedno
działanie dostępne dla
gminy Barczewo, czyli
Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności
wiejskiej. W ramach
fot. Zb. Kozłowski
tego działania
będziemy mogli skorzystać z środków UE
przeznaczonych na budowę infrastruktury
technicznej (kanalizacja, wodociągi, drogi itp.)
na obszarach wiejskich z wyłączeniem miast
powyżej 5 000 mieszkańców.
Pierwsze dostępne dla gminy Barczewo
konkursy do składania wniosków zostały
ogłoszone 16 czerwca 2008 roku przez
Instytucje Wdrażające poszczególne programy.
Jakub Żywicki
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X Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

Święto Rodziny w Przedszkolu

„Rodzina jak z nut”

„Niezapominajki to są kwiatki z bajki...”
Te słowa piosenki były mottem
kolejnego Święta Rodziny w Przedszkolu
Miejskim w Barczewie, które odbyło się
30.05.2008 r.

fot. archiwum

Całe rodziny przybyły licznie na plac
przedszkolny, a pogoda tego dnia była iście
rodzinna - czyli słoneczna. Zabawę
uprzyjemniał zespół muzyczny Okaryna.
Stoiska przygotowane przez personel
przedszkola cieszyły się wielkim powodzeniem,
a było w czym wybierać. Loteria fantowa za
złotówkę była wręcz oblegana, każdy pluszak,
wylosowany z wielkich pudeł, był witany
uśmiechniętą buzią dziecka. Można było też
obejrzeć i wybrać na kiermaszu wytwory
plastyczne wykonane przez pracowników
przedszkola i dzieci. Dużym powodzeniem
cieszyły się kwiaty sztuczne i żywe, biedronki,
motyle, witraże, bardzo pracochłonne łabędzie
wykonane techniką origami. Swój dorobek
miały możliwość zaprezentować ośrodki
działające w przedszkolu: plastyczny, teatralny i
e k o l o g i c z n y. P r z y p o s z c z e g ó l n y c h
stanowiskach dzieci malowały, improwizowały

31 maja 2008 r. po raz kolejny
zaprosiliśmy mieszkańców Wipsowa do
wspólnej zabawy. Rodzice włączyli się czynnie
do organizacji spotkania. Upiekli ciasta,
prowadzili „słodką kawiarenkę”, przygotowali
smaczne sałatki i surówki, piekli szaszłyki,
karkówkę, kiełbaski. Częstowali kawą, herbatą,
zimnymi napojami.

fot. archiwum

Pani dyrektor bardzo serdecznie przywitała
wszystkich mieszkańców i zaproszonych gości.
Zaprosiła do obejrzenia części artystycznej,
przygotowanej dla rodziców z okazji Dnia
Matki oraz do wspólnej, wesołej zabawy.
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występy oraz badały różne zjawiska korzystając
z pomocy badawczych...i oczywiście jednym z
najbardziej popularnych miejsc było stoisko z
malowaniem twarzy. Panie zamieniały buźki
naszych milusińskich w pająki, biedronki. Było
wesoło i radośnie.
Chętni mogli skorzystać z bogato
zaopatrzonego punktu kulinarnego: kiełbaski z
grilla, kawa lub herbata. Na deser gofry oraz
przepyszne ciasta upieczone przez rodziców, za
które serdecznie dziękujemy.
Podczas festynu odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Cały
świat w kwiatach”, w którym wzięło udział 8
rodzin. Prace były różnorodne i bardzo ciekawe.
W wyniku głosowania nagrodzono 3 prace.
Festyn rodzinny po raz kolejny
pokazał, iż tego typu spotkania są potrzebne i
sprzyjają pogłębianiu więzi w rodzinie oraz
społeczności lokalnej.

fot. archiwum

Do zobaczenia w przyszłym roku w
imieniu społeczności przedszkolnej.
Joanna Krasowska - Szwarc

Z okazji X Warmińsko-Mazurskich Dni
Rodziny, 1 czerwca w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Łęgajnach odbył się festyn
rodzinny pod hasłem „Rodzina jak z nut”. Celem
tej rozśpiewanej i pełnej muzyki imprezy było
upowszechnianie aktywnego wypoczynku i
spędzania czasu wolnego wspólnie z rodziną, a
także promowanie talentów i zdolności
artystycznych amatorów. Festyn dostarczył
okazji do współpracy środowiska szkolnego i
lokalnego. W jego organizację włączyli się:
Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”, Koło
Łowieckie „Żubr”, rodzice, uczniowie i
nauczyciele oraz sołectwo Łęgajny.
W dniu festynu na boisku szkolnym bawiło
się około 700 osób. Rodziny brały wspólnie
udział w punktowanych konkurencjach
rekreacyjnych i sportowych, do których należały
m.in.: „Gumowe stopy”, „Muzyczne
skojarzenia”, „Bieg kelnerski”, „Z encyklopedią
za pan brat”, „Od A do Z”, „Nuty”. Dawały one
szansę popisania się swoją wiedzą i refleksem,
ale wymagały także zręczności fizycznej.
Ogólnie we wszystkich konkurencjach wzięło
udział ok. 200 uczestników.
Dużą popularnością cieszył się konkurs
strzelecki, zorganizowany przez Koło
Łowieckie „Żubr”, będące jednocześnie
fundatorem atrakcyjnych nagród. Celnym
okiem mogli popisać się wszyscy chętni. Dzieci
strzelały do tarczy, dorośli zaś rywalizowali w
trzech etapach. Upominki zdobyli wszyscy
uczestnicy.
Wiele emocji towarzyszyło rozgrywkom w
ramach II Gminnego Turnieju Trójek w Piłkę
Siatkową oraz przeciąganiu liny na boisku
szkolnym.
ciąg dalszy na stronie 11

Festyn Rodzinny w Wipsowie
Jako pierwsi wystąpili najmłodsi. Grupa
przedszkolaków zaprezentowała się w
inscenizacji „Zielonego kapturka”, odtańczyli
wspaniały korowód, jak również rozbawiali
publiczność wesołymi wierszykami i
piosenkami.
Po prezentacji najmłodszych, grupa uczniów z
klas I-III zaprezentowała się w przygotowanych
inscenizacjach z okazji święta matki. Mieliśmy
okazję przypomnieć wszystkim jak bardzo
ważną osobą w rodzinie jest mama i jak wszyscy
je kochamy. Część artystyczną Festynu
Rodzinnego zakończył utwór „Cudownych
rodziców mam”. Uczniowie zaprosili swoich
rodziców do wspólnego odtańczenia utworu U.
Sipińskiej.
Po występach zaprosiliśmy mieszkańców do
konkurencji indywidualnych oraz potyczek
rodzinnych. Rodziny zmierzyły się np. w
konkurencji kręcenia kółkiem, skokach na
skakance, pokazie mody. Miały również okazję
sprawdzić czy naprawdę znają się w rodzinie
nawzajem. Pytania były proste, jednak
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niejednokrotnie zmuszały do dłuższego
zastanowienia.
W tym roku konkurencje plastyczne były
również konkurencjami rodzinnymi. Tematem
pracy plastycznej było „Moje Wipsowo”. Trzy
rodziny wykonały przepiękne prace, które
zostaną umieszczone w szkolnej Izbie Pamięci.
Rozegrany został także turniej tenisa stołowego
dorosłych. Zaprosiliśmy wszystkich do
konkursu muzycznego „odkrywamy młode
talenty”. Uczestnikami konkursu okazali się
uczniowie klasy IV i V. Wszyscy byli wspaniali,
trudno było wyłonić najlepiej śpiewającą grupę.
Końcową atrakcją spotkania był występ
światowej sławy iluzjonisty. Z ogromnym
zaciekawieniem rodzice i dzieci oglądali
umiejętności gościa „magika”.
Niespodziewanie szybko dobiegło końca nasze
wspólne grillowanie… Impreza była częściowo
finansowana przez Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Ewa Dawidczyk

Informacje

Podziwialiśmy
piękno...
Z Niepublicznej Szkoły w Kronowie...
Już po raz trzeci Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Kronowie zorganizował
kilkudniową wycieczkę szkolną, w której
uczestniczyli uczniowie z klas III-VI

szlakiem udaliśmy się na Szczeliniec Wielki.
Jest to najwyższy, płaski jak (popękany) stół,
wierzchołek Gór Stołowych (919m). Prowadzą
na niego 664 kamienne stopnie. Szczyt zajmuje
skalny labirynt, stanowiący strefę ścisłej
ochrony przyrody nieożywionej.
Przedzieraliśmy się wąskimi i głębokimi
szczelinami (gdzie jeszcze w niektórych
miejscach zalegały resztki śniegu), wśród skał o
dziwacznych kształtach. Wreszcie skołowani
wędrowcy dotarli na naprawdę przepastne
tarasy, przyprawiające o zawrót głowy. Na
koniec dotarliśmy do Kaplicy Czaszek, której
historię opowiedziała nam siostra zakonna
sprawująca pieczę nad kaplicą.
Po obiadokolacji udaliśmy się pieszo do
centrum Kudowy Zdrój. Spacerowaliśmy po

fot. archiwum

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w
Kronowie i uczniowie klasy I f z Gimnazjum Nr
1 w Barczewie. Tegoroczna wycieczka odbyła
się w dniach 4-7 czerwca 2008 roku na trasie
Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Kłodzko i
Praga. Udział w niej wzięło 45 osób. Sama
wycieczka i wszystko co z nią związane stanowi
niezapomniane przeżycie. Już sama podróż
autobusem to możliwość obserwacji
naturalnego piękna polskiego krajobrazu.
Zaraz po śniadaniu powitał nas przewodnik, z
którym odbyliśmy wędrówkę po
zaplanowanych obiektach. W pierwszej
kolejności zwiedziliśmy Twierdzę Kłodzką z
labiryntami. Dla niektórych było to ogromne
przeżycie, bowiem musieliśmy przedzierać się
podziemnymi korytarzami, mającymi
gdzieniegdzie tylko metr wysokości i około pół
metra szerokości. Ponadto wszędzie panowała
ciemność.
Następnie pojechaliśmy do Wambierzyc, gdzie
obejrzeliśmy przepiękna Małą Bazylikę. Potem
wyruszyliśmy w stronę Karłowa, skąd żółtym
X Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny

„Rodzina jak z nut”
ciąg dalszy ze strony 10

Bardzo liczną publiczność zgromadziły
występy artystów amatorów podczas Gminnego
Festiwalu Piosenki Amatorskiej, a także
zmagania dyrektorów szkół z przedstawicielami
władz gminy Barczewo w turnieju „Familiada”.
Uśmiechy na twarzach widzów wywołały
przedstawienia pt. „Czerwony Kapturek –
szkoda babci” i „Angielskie różyczki”, w
wykonaniu studentów II roku pedagogiki
opiekuńczo-wychowawczej UWM w Olsztynie.
W wesoły i taneczny nastrój wprawiały
występy muzyczne zespołu z Centrum Kultury i
Promocji Gminy Barczewo oraz młodej
wokalistki z Olsztyna.
Z ogromnym zainteresowaniem spotkała
się jak zwykle bogato zaopatrzona loteria
fantowa, zorganizowana dzięki ofiarności
r o d z i c ó w, s p o n s o r ó w i n a u c z y c i e l i .
Sprzedanych zostało ponad tysiąc pięćset losów,
z których każdy był wygranym. Nagrody
przyciągały. Można było zdobyć: ciekawe

fot. archiwum

pięknym parku zdrojowym oraz próbowaliśmy
wód zdrojowych, które nie wszystkim jednak
smakowały.
Następnego dnia pojechaliśmy do Pragi.
Zwiedziliśmy Wzgórze Zamkowe, Hradczany,
Katedrę św. Wita, Most Karola i Vaclawskie
Namesti, gdzie mieliśmy czas wolny na zakup
drobnych pamiątek. Po powrocie do schroniska
młodzież zorganizowała sobie dyskotekę.
Ostatniego dnia pojechaliśmy do Dusznik

książki, plecaki,
zabawki, przybory
szkolne, piłki i inny
sprzęt sportowy.
Dzieciom wiele
radości dostarczyły
przejażdżki konno,
malowanie twarzy
i ciała oraz wesołe
zabawy z chustą.
C h ę t n i e
odwiedzano także
punkt sprzedaży
drzewek i krzewów
ozdobnych. Wiele
fot. archiwum
osób skorzystało z
bezpłatnego pomiaru ciśnienia.
Wśród bogactwa atrakcji każdy znalazł
coś dla siebie. Ci, którzy chcieli odpocząć,
chętnie odwiedzali punkt kulinarny i
kawiarenkę. Tam można było posilić się
pysznym bigosem, zasmakować ciast
upieczonych przez rodziców lub ugasić
pragnienie, gdyż pogoda tego dnia bardzo nam
sprzyjała.
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Zdroju, gdzie spacerowaliśmy po parku
zdrojowym, próbowaliśmy tutejszych wód
zdrojowych, a na koniec zwiedziliśmy Muzeum
Papiernictwa. Poznaliśmy historie powstawania
papieru czerpanego oraz maszyny używane do
jego produkcji.
Nocleg i wyżywienie mieliśmy w Schronisku
„SOLAN” w Kudowie Zdrój. To miejsce będzie
się nam kojarzyło z chwilami błogiego
odpoczynku, beztroskiego relaksu i szaleńczej
zabawy po pełnych atrakcji i przeżyć dniach
spędzonych na zwiedzaniu okolic. Najgłębiej w
pamięci zapadł wszystkim sobotni poranek po
tzw. "zielonej nocy”. Zostaliśmy obudzeni
wesołymi okrzykami dzieci, a z każdego pokoju
wydobywały się salwy śmiechu i radości.
Okrzykom nie było końca patrząc na twarze
swoje i swoich kolegów z namalowanymi
piegami, wąsami, paznokciami.
Wycieczka została znakomicie
przygotowana pod względem organizacyjnym.
To wielka praca i zasługa naszej pani dyrektor,
która znakomicie przygotowana merytorycznie
wprowadzała nas w historie miejsc, które
odwiedzaliśmy. Trudno oddać na piśmie nastrój i
atmosferę panującą na wycieczce. Kto był, ten
wie, jak sympatycznie spędziliśmy te kilka dni.
Nie ulega wątpliwości, że takie wyjazdy są nam
potrzebne. Z zapałem teraz oglądamy zrobione
na wycieczce zdjęcia i pamiątki, których kupno
cieszyło się największym zainteresowaniem ze
strony uczniów.
Wycieczka dobiegła końca, ale
kolejne dni roku szkolnego będą wypełnione
pięknymi wspomnieniami, które już na zawsze
będą z nami. Pełni wrażeń, trochę zmęczeni, ale
szczęśliwi i w znakomitych humorach
wróciliśmy do domu. Znaczenie wycieczki
zostało podkreślone słowami zachwytu i
zadowolenia uczniów oraz ciepłymi
podziękowaniami rodziców. Już wkrótce
będziemy czynić dalsze starania, aby móc
realizować w naszej szkole kolejne takie
przedsięwzięcia.
Małgorzata Łamejko

Nikt z festynu
nie wyszedł z pustymi
rękami. Każda
rodzina zdobywała
w poszczególnych
konkurencjach
punkty. Zgodnie z ich
ilością na koniec
rozdawane były
nagrody. Upominki i
dyplomy otrzymały
również dzieci
wyróżnione w dwóch
k o n k u r s a c h
s z k o l n y c h :
plastycznym
„Rodzina jak z nut” oraz poetyckim „Wiersz o
rodzinie”.
Uczestnicy zabawy zadowoleni, weseli
i zrelaksowani dzielili się z nami swymi
wrażeniami. Cieszyli się mile spędzoną
niedzielą, nawiązanymi znajomościami
i sukcesami, nawet najmniejszymi, bo
odnoszonymi wspólnie z najbliższymi.
Krystyna Balukiewicz
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Społeczeństwo

Okiem i uchem obserwatora
O festiwalu inaczej

Moja opinia o artystycznej stronie festiwalu
jest mało znacząca. Nie czuję się uprawniony do jej
wydawania. Gdyby nagradzanie uczestników
zależało ode mnie, wszystkim przyznałbym
pierwsze miejsce.
Uczestnicząc w różnych tego typu
imprezach, nauczyłem się w płomiennych
powitaniach, emocjonalnych ocenach i gorących
podziękowaniach odróżniać złudzenie, blichtr od
prawdy, samochwalstwo i propagandę od
informacji.
Prawdą jest ogrom pracy, jaką komitet
organizacyjny włożył w przygotowanie i
przeprowadzenie VII festiwalu. Oprócz ciężkiej
pracy wielu ludzi, organizatorzy nie ustrzegli się
przypadkowych wpadek i nie wyciągnęli
wniosków z historii festiwali.
Po pierwsze tradycją się staje, że w
kościele podczas otwarcia części oficjalnej
nawalają mikrofony. Siedzieliśmy z kolegą w
nawie głównej, pomiędzy 2 a 3 filarem. Ani on, ani
ja nie mogliśmy zrozumieć co mówcy chcieli nam
powiedzieć. Przy takiej akustyce kościoła, lepiej
słyszalnym byłby przemawiający z ambony bez
mikrofonów.
Po drugie prowadzący konferansjerkę
był bezbarwny, niezrozumiały. Wiele osób pytało,
dlaczego koncertu nie prowadzi w tym roku pani
Liliana Połowianiuk. Głos jej był czysty,
zrozumiały, a przede wszystkim fachowy.
Po trzecie nagroda pieniężna w kwocie 5 tysięcy
złotych to suma „zawrotna”, trudno podzielna dla
licznych osobowo chórów. Łowcy nagród, chóry
profesjonalne, które występowały w Barczewie,
znając wysokość nagrody głównej, nie
przyjeżdżają już. Oni to, uczestnicząc w ubiegłych
festiwalach, znacząco podwyższali poziom
artystyczny. Z przyjemnością wysłuchałem
deklaracji, złożonej przez burmistrza Lecha
Nitkowskiego, że w 2009 roku nagroda będzie
podwyższona do 10 tysięcy złotych.
Po czwarte gadulstwo stało się tradycją. Mówiono
dużo, kilkakrotnie powtarzając bez potrzeby.
Dobrze, o wiele lepiej w tym roku, działały
sanitariaty. Były czyste i dostępne.
Moje inne spostrzeżenia o VII festiwalu są
następujące: impreza, jako jedna z form szerzenia
kultury muzycznej, pełni w naszym środowisku
misję kulturotwórczą. Wymierność misji nie da się
wyceniać ani w złotówkach, ani w
natychmiastowych efektach. Wizualnie postępu

nie widać. Na placu szkolnym, przed pomnikiem
patrona podczas uroczystego otwarcia, co roku
gromadzi się coraz mniej mieszkańców miasta. W
nawach kościoła w czasie przesłuchań
konkursowych trzy czwarte słuchaczy stanowią
sami chórzyści. Miejscowych słuchaczy można
policzyć na palcach jednej ręki. Koncerty
towarzyszące w terenie również gromadzą
znikomą publiczność. Zastanawia mnie absencja
młodzieży na przesłuchaniach konkursowych
festiwalu. Czy w tych dniach nauczyciele muzyki
nie mogliby dla chętnych i uzdolnionych
muzycznie uczniów zorganizować lekcji śpiewu
poza salą szkolną? Nie może to być jednak
obligatoryjna masówka.
Zastanawiam się czy nasze społeczeństwo
potrzebuje śpiewu z wysokiej półki i sztuki na
„wysokich obcasach”. Czy nie lepiej byłoby
pieniądze przeznaczyć na promocję naszego
miejskiego chóru i sponsoring zespołów
muzykujących? Przypuszczam, że w Barczewie o
wiele większym powodzeniem oraz
zainteresowaniem społecznym cieszyłby się
przegląd kapel podwórkowych i orkiestr.
Na zakończenie festiwalu, wojewoda warmińskomazurski pan Marian Podziewski przesłał do
uczestników i organizatorów list pełen kurtuazji,
pochwał i wizji. Jeżeli nasz festiwal ma spełniać
kulturotwórczą rolę w regionie, tak jak to określił w
liście pan wojewoda, to według mnie,
organizatorzy powinni wyjść panu wojewodzie
naprzeciw i otworzyć festiwal na środowisko
olsztyńskie. Może zasadnym byłoby wyjść nam z
zaścianka i połączyć siły z Olsztynem? Patron
festiwalu urodził się w Barczewie, ale żył i
pracował w Olsztynie. Następny VIII
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego powinien być ukłonem,
darem gminy barczewskiej dla miasta Olsztyna.
Nasz barczewski komitet organizacyjny w
obecnym składzie jest w stanie zorganizować
wielki festiwal nie tylko o lokalnym, ale szerszym,
regionalnym znaczeniu.
JFK
W sprawie oceny artystycznej przytoczę zdanie
kolegi, konesera muzyki chóralnej, który od
pierwszego festiwalu nie opuścił żadnego
przesłuchania konkursowego. Co roku zawsze
trafnie typował zwycięzców. W tym roku, po

wysłuchaniu wszystkich chórów, swoją opinię
wyraził krótko, w czterech zdaniach: „Najlepsi byli
z Singapuru, potem było dużo, dużo nic, po nic był
chór ze Szczecina, a następnie bez kolejności były
chóry reprezentujące poziom gminno-parafialny.”
Zapytałem, czy szanowni jurorzy w swej ocenie się
nie pomylili? Wyjaśnił mi, że „nie zawsze werdykty
jurorów pokrywają się z opinią słuchaczy.
Świadczą o tym wiwaty i gromkie oklaski na
stojąco, jakie singapurczycy otrzymali na
pożegnalnym występie. Finaliście, laureatowi
Grand Prix, Zespołowi Kameralnemu Chóru
Katedralnego im. Ks. Alfreda Hoffmana z Siedlec
oczywiście klaskano, ale nie usiłowano go
wywołać do bisowania z zaplecza. Jednakże należy
powiedzieć, że koncert pożegnalny na zakończenie
VII festiwalu wykonał po mistrzowsku”.

Z życia emeryta
Wypoczynek w Kikitach
Tradycją stało się, że Zarząd Koła
Emerytów i Rencistów SW przy Zakładzie
Karnym w Barczewie, co roku w maju,
organizuje swoim członkom dwudniowy
wypoczynek w ODK SW w Kikitach, nad
jeziorem Luterskim. Tak było również 10 i 11
maja 2008 r., kiedy z sobotnio-niedzielnego
spotkania skorzystało siedemdziesiąt osób.
Pierwszy dzień obfitował w wiele
atrakcji. Piękną, słoneczną pogodę
wykorzystano na spacery nad jeziorem i po
lesie. Wieczorem tradycyjnie odbyły się tańce,
które trwały do późna. Była to także
wyśmienita okazja do nawiązania nowych
kontaktów między bracią emerycką.
Przypomnijmy, że Koło Emerytów i Rencistów
SW jest największą organizacją pozarządową
na terenie miasta i gminy Barczewo. Ma swój
udział w innych organizacjach i
stowarzyszeniach działających na rzecz miasta
Barczewa, Biskupca i Olsztyna. Reprezentuje
emeryckie środowisko na szerszym forum oraz
przykłada dużą wagę do dobrej współpracy z
macierzystą jednostką w Barczewie.
Do zobaczenia za rok.
W. Zenderowski

BARDZO PROSZĘ O POMOC !!!
Nazywam się Marcin Czajka, mam 26 lat i pochodzę z Zawiercia. W maju 2006 roku zostałem bestialsko wepchnięty
pod pociąg przez nieznanych sprawców. Na skutek wypadku amputowano mi lewą kończynę dolną. Pomimo
niepełnosprawności wciąż mam wyznaczone ważne cele w życiu i potrafię uparcie do nich dążyć. Teraz
najważniejszym z nich jest pozyskanie środków na protezę, gdyż chciałbym powrócić do pełnego funkcjonowania w
społeczeństwie. Uwielbiam aktywny, sportowy tryb życia. Dzięki protezie miałbym szanse wrócić do uprawiania
dyscyplin, które wcześniej trenowałem, m.in. tenisa i koszykówki; teraz jest to niemożliwe. Moim marzeniem jest
także podjęcie studiów informatycznych i pracy zawodowej w tym kierunku, a tym samym usamodzielnienie się i
częściowe odciążenie rodziców od pełnego utrzymywania mnie. Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi
dobrej woli, którzy mogliby pomóc mi uzbierać środki na protezę lewej nogi, a tym samym przyczynić się do
lepszego i bardziej samodzielnego życia. Koszt nowej protezy wynosi 25.000 PLN, co zdecydowanie przerasta
możliwości finansowe moje i rodziny.
Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
www.fundacjapomozity.sprint.pl
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
(z dopiskiem: „Proteza dla Marcina Czajki”)
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Historia
Zapomniany szlak kajakowy biskupa Karola Wojtyły
Historia sprzed pięćdziesięciu lat
W biografii Jana Pawła II zapisanych
zostało wiele ciekawych wydarzeń. Jedno pochodzi
sprzed pięćdziesięciu lat. Jego opis oparto na
wspomnieniach uczestników, biorących wówczas
udział w wodnych wyprawach. Umiejscowione jest na
naszej Ziemi Barczewskiej. W życiorysie papieża
czytamy między innymi, że 1 listopada 1946 ks. Karol
Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie z rąk
kardynała Adama Stefana Sapiehy. W następnych
latach wyjeżdżał na studia teologiczne do Rzymu, a w
1948 roku rozpoczął pracę kapłańską w parafii
Niegowić koło Bochni. Równolegle studiował na
W y d z i a l e Te o l o g i c z n y m U n i w e r s y t e t u
Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat z teologii
moralnej. Od 1951 roku, wykładał filologię i etykę
społeczną w seminarium duchownym oraz pracował
n a Wy d z i a l e F i l o z o f i c z n y m K a t o l i c k i e g o
Uniwersytetu Lubelskiego. Właśnie tam zgromadził
wokół siebie grupę składającą się w większości ze
studentów, z którymi w czasie wakacji odbywał
spływy kajakowe lub wycieczki górskie. Przygody z
kajakiem były najlepszą formą spędzania części
wakacji. Wiemy, że jako młody ksiądz, na każdą
wycieczkę zabierał ze sobą „turystyczny sprzęt
liturgiczny”: relikwiarz, kielich skręcany z dwóch
części, mały mosiężny krzyż, dwie plastikowe
ampułki na wino i wodę, srebrną, małą tackę, dwa
pudełeczka na hostię i komunikanty, dzwoneczek, do

przez całe jezioro Maróz na jezioro Pluszne, gdzie nie
dopływając do niego, przepłynęli przez maleńki
Pawlik i rzeką Marózka wpłynęli na jezioro Święte.
Pogoda sprzyjała nastrojom, toczono rozmowy,
nastrój był pobożny. Płynąc wodami rzek i przez
jeziora zarośnięte sitowiem, gdzie za każdym
mocniejszym ruchem wiosła płoszyło się ptactwo,
uczestnicy nie zdawali sobie sprawy, że ich spływ
zostanie przerwany. Dalej, po przemieszczeniu się
krótkim odcinkiem Łyny, zatrzymali się we wsi Kurki.
Tu wodniacka przygoda została przerwana, ponieważ
ks. Karol Wojtyła otrzymał wezwanie do stawienia się
w Pałacu Prymasowskim przy ul. Miodowej.
Kajakarze przerwali podróż. Ks. Karol Wojtyła przed
opuszczeniem grupy dokonał korekty dalszej trasy
spływu kajakowego. Teraz pozostali, bez ks. Karola
Wojtyły, drogą przemieścili się do stacji kolejowej
Pasym, gdzie zgodnie z umową czekali na powrót
księdza. Po bodajże trzech dniach ks. Karol Wojtyła
wrócił do obozu kajakowego z wiadomością o
otrzymanej nominacji na biskupa pomocniczego
Krakowa. Radości nie było końca. Nowo mianowany
biskup objął wodniackie przywództwo.
Dalszy szlak rozpoczęli ze stacji kolejowej Pasym, od
jeziora Kalwa. Opłynęli całe jezioro, potem
strumykiem do wsi Tylkowo, skąd innym strumykiem
do rzeki Struga, a następnie wypłynęli na przepiękne
jezioro Kośno, a stąd małą rzeką Kośno, przez

tego szaty liturgiczne z bardzo lekkich materiałów
oraz specjalne tenisówki. Pozostałe, wodniackie
wyposażenie, również było skromne: gumowy,
składany kajak, wiosła, namiot, kuchenka na spirytus,
a w plecaku prowiant.
W dniach od 4 do 18 sierpnia 1958 roku, ksiądz wraz
ze swoją grupą zaplanowali spływ kajakowy, którego
założeniem było dotarcie do Lidzbarka, dawnej stolicy
biskupów warmińskich. Zamierzali tam dopłynąć,
mniejszymi od Łyny, rzekami, strumieniami,
kanałami, niekiedy pokonując naturalne przeszkody,
płyciznę i liczne rozlewiska z kajakiem na plecach.
Opracowany plan szlaku zmuszał uczestników do
wielokrotnego wychodzenia na brzeg, brodzenia w
sitowiu i szukania dostępnego brzegu, szczególnie
przy wyjściu z jeziora. Podróżnicy wyruszyli 4
sierpnia 1958 roku. Ks. Karol Wojtyła, ponieważ był
daleko od stolicy biskupiej, nie wiedział, że równo
miesiąc wcześniej (dokładnie 4 lipca) został
mianowany biskupem tytularnym Ombi i
pomocniczym Krakowa.
Na miejsce rozpoczęcia spływu obrano jezioro Maróz.
Zanim kajakarze tam dotarli, zatrzymali się na małej
stacji kolejowej w Waplewie (gm. Olsztynek), na
wschód od wsi o tej samej nazwie. Skąd
przemieszczali się drogą do wsi Marózka. Po
modlitwie i krótkim odpoczynku spuścili kajaki na
jezioro Maróz. Rozpoczęli swój szlak, płynąc w górę

miejscowości: Pajtuński Młyn, PGR Patryki, wpłynęli
na jezioro Silickie, a z niego, kanałem Wiktorii, gdzie
przekroczyli granicę gminy Barczewo. Przed nimi
wyrastały malownicze krajobrazy poprzecinane
kanałami, rzekami i strumieniami, że o zabłądzenie
nietrudno. Dalej, kanałem Kiermas, popłynęli do
jeziora Bogdańskiego, a stąd do jeziora Umląg. Nad
brzegiem jeziora zorganizowali odpoczynek. Otaczała
ich okolica piękna, pełna jezior, rzek i strumieni.
Zawrócili do jeziora Bogdańskiego, przenieśli kajaki
na kanał Elżbiety i popłynęli dalej, przez wieś
Kaplityny, pod mostem drogi E-16. Następnie
przepłynęli pod wiaduktem kolejowym, jakimś
nieznanym strumykiem, do jeziora Wadąg, gdzie
rozbili obóz. Rano, składane kajaki zanurzyli w
wodach jeziora Wadąg. Potem, po wielu trudach,
odnaleźli rzekę Wadąg – w tym miejscu opuścili
granicę Ziemi Barczewskiej – i z jej nurtem wpłynęli
do Łyny. Na dalszej drodze było jezioro Limajno,
Dobre Miasto, a na koniec Lidzbark Warmiński.
Opis wydarzeń ze szlaku kajakowego, w którym nie
zabrakło atrakcji i w wielu miejscach przenosek,
wymaga upamiętnienia. Trwał on dwa tygodnie, z
małą przerwą, tj. od 4 do 18 sierpnia 1958 roku. Karol
Wojtyła rozpoczął go jako ksiądz, a w połowie szlaku,
już jako nowo mianowany biskup, wpłynął na Ziemię
Barczewską.
Wojciech Zenderowski
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Barczewskie Kalendarium
Czerwiec
1.VI.1848 – w Barczewie zawiązał się komitet
zbiórki funduszy na żywność dla przebywających w
mieście uchodźców z Królestwa Polskiego.
2.VI.1918 – urodził się Władysław Ogrodziński,
autor opracowania biograficznego „Feliks
Nowowiejski z Barczewa na Warmii”.
2.VI.1928 – w Brąswałdzie, odbył się pogrzeb
zmarłego 28 maja ks. Walentego Barczewskiego.
2-3.VI.1948 – z cmentarza komunalnego w
Barczewie dokonano ekshumacji radzieckich
żołnierzy.
3.VI.1998 – w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie odbył się koncert pt. „Muzyka znana i
lubiana”, w wykonaniu absolwentów Państwowej
Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Olsztynie.
4.VI.1998 – w Szkole Podstawowej w Barczewie
odbył się I Gminny Przegląd Teatrzyków Szkolnych.
4.VI.2005 – w Skajbotach odprawiono pierwszą w
d z i e j a c h w s i M s z ę ś w. o d p u s t o w ą w
odremontowanej kaplicy.
5.VI.1998 – Koło Emerytów i Rencistów SW przy
Zakładzie Karnym w Barczewie przystąpiło do
Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby
Więziennej z siedzibą w Łodzi.
6.VI.1748 – z uwagi na dużą podupadłość Barczewa,
miastu obniżono obciążenia podatkowe.
8.VI.1948 – w Barczewie, egzaminami zakończył
się pierwszy kurs dokształcający dla dorosłych.
8.VI.1968 – w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu bierzmowania przystąpiło 539 osób.
9.VI.1376 – wieś Barczewko otrzymała lokację z rąk
biskupa Henryka Sorboma.
11.IV.1889 – władze pruskie wydały zarządzenie
zezwalające na naukę religii w języku polskim w
szkołach (raz w tygodniu).
13.VI.1993 – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
gościło turystów ze Stanów Zjednoczonych i
Niemiec.
18.VI. 2003 – w Barczewie odbył się I Ogólnopolski
Przegląd Sztuki Wychowanków Schronisk dla
Nieletnich i Zakładów Poprawczych.
19.VI.1903 – urodziła się siostra Sylwana
(Agnieszka Kreczman), pielęgniarka. Była
przełożoną w Zakładzie dla Nieuleczalnie Chorych
(Domu Starców św. Jerzego) w Barczewie.
21.VI.1998 – w Zespole Szkół Zawodowych przy
Zakładzie Karnym w Barczewie odbyło się
uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uroczystość
rozpoczęła się mszą świętą w kościele
przywięziennym.
21.VI.1998 – w nowo poświęconym kościele św.
Dyzmy w Barczewie została odprawiona pierwsza w
powojennym okresie Msza Święta dla osadzonych.
23.VI.1983 – Nocą Świętojańską w Zalesiu
zainaugurowano Dni Barczewa.
23.VI.1988 – w Zalesiu, uczestnicy rajdu „Szlakiem
Mikołaja Kopernika” spotkali się z członkami
Rejonowej Komisji Historycznej w Barczewie.
24.VI.1983 – w Domu Handlowym „Warmiak” w
Barczewie otwarto pokonkursową wystawę
plastyczną Aleksandra Wyborskiego, zatytułowaną
„Tu jestem”.
28.VI.2003 –odbył się I Powiatowy Spływ
Kajakowy rzeką Pisą, zorganizowany przez Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie.
30. VI. 1998 – oddano do użytku kolektor sanitarny
K-8.
W. Zenderowski

Rodzinie zmarłego

śp. Stanisława Rybaka
wyrazy szczerego współczucia
składają
przyjaciele i koledzy.
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Informacje
Otwarcie Galerii w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego
W przeddzień święta miasta, czyli Dni
Barczewa, odbyło się święto sztuki. 5 czerwca
2008 r. zaprosiliśmy mieszkańców Barczewa do
Salonu Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego na wystawę sztuki więziennej
pt. „Skazany na…twórczość”. Szczególnym

fot. archiwum

wydarzeniem było oficjalne otwarcie galerii w
wyremontowanych salach znajdujących się na II
piętrze Salonu Muzycznego. Uroczystego
otwarcia oraz przecięcia
wstęgi dokonali burmistrz
Barczewa pan Lech Jan
Nitkowski oraz
przewodniczący Rady
Miejskiej pani Elżbieta
Zacharewicz. Na otwarcie
przybyli także radni oraz
m i e s z k a ń c y .
Pierwszą salą jaką
obejrzeliśmy na II piętrze,
była klasa muzyki, gdzie pod
okiem instruktora dzieci
uczą się gry na pianinie i
gitarze. Następnie
przeszliśmy do sal
wystawowych: pierwsze
dwie jasne sale
prezentowały malarstwo-

Popis 2008
Koncert młodych adeptów zajęć muzycznych

pejzaże zimowe i letnie, motywy religijne i
fantazyjne. W trzeciej sali, urządzonej na
ludowo, zaprezentowano rzeźby, satyry i
pocztówki.
Autorami wszystkich prac
plastycznych są więźniowie Zakładu Karnego w
Barczewie. Te zachwycające, małe dzieła
mogliśmy obejrzeć dzięki uprzejmości
pracowników Zakładu Karnego w Barczewie:
dyrektora p. Krzysztofa Strzyżewskiego, p.
Jacka Moczulskiego oraz p. Andrzeja
Różańskiego. Na wystawie zaprezentowano
także wydawnictwa – gazetkę więzienną pt.
„Aby do wokandy” oraz kalendarze więzienne.
Niesamowitym akcentem była
obecność jednego z autorów prac, który opuścił
mury Zakładu tuż przed wernisażem. Wystawa
prac oraz nowa galeria wzbudziły podziw wśród
uczestników spotkania.
Wystawę można oglądać do końca
czerwca od wtorku do soboty, w godzinach
pracy Salonu Muzycznego.
Magdalena Łowkiel

fot. archiwum

W czwartek, 12 czerwca 2008 r. o
godzinie 17.00, w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, odbył
się koncert, którego wykonawcami były dzieci i
młodzież grające na gitarze, keyboardzie i
pianinie. Jak co roku, w czerwcu, młodzi
adepci zajęć muzycznych, prowadzonych w
CKiPG i Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, dali upust
wyobraźni muzycznej oraz zdolnościom
manualnym. Oczarowali rodziców i gości,
szerokim repertuarem, od Bacha, do ramówki
muzycznej z programu TV „You Can Dance”.
Nawet głośny aplauz widowni nie wpłynął
negatywnie na jakość i wykonanie granych
utworów.
Cieszy fakt, że co roku zwiększa się liczba osób
chętnych do nauki na instrumencie muzycznym.
Instruktorzy muzyczni, Zdzisław Małas i
Andrzej Florkowski, życzą młodzieży
słonecznych i muzycznych wakacji.
Zdzisław Małas

fot. archiwum

Koncert poetycki

...z ostatniej chwili

Salon Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego

Mamy Mistrza!!! OSP z Barczewa najlepsze...

Wieczór 5 czerwca 2008 r. w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego był
pełen wrażeń muzycznych. Wysłuchaliśmy
recitalu Joanny Koneckiej, olsztyńskiej
wokalistyki obdarzonej ciepłym, lirycznym
głosem. Zaśpiewała dla nas utwory z gatunku
piosenki poetyckiej i aktorskiej.
W repertuarze zawarła piosenki z
tekstami uwielbianej przez siebie Agnieszki
Osieckiej. Artystka wystąpiła z akompaniatorem
Januszem Wójcikiem – pianistą,
kompozytorem, absolwentem Akademii
Muzycznej w Katowicach.
Wszystkich gości przybyłych na
kulturalną ucztę zachwycił subtelny recital
wokalistki, która delikatnym głosem
wprowadziła nas do krainy najpiękniejszej
muzyki.
Magdalena Łowkiel

Nieprawdopodobne stało się możliwe!!! W III
Otwartych Mistrzostwach w Ratownictwie
Medycznym i Drogowym Barczewo 2008, które
odbyły się w dniach 13 - 15 czerwca w
Tumianach i okolicach zwyciężyła ekipa
ratowników z przeszkoleniem medycznym z OSP
BARCZEWO!!! co oznacza, że obroniliśmy tutuł
mistrza zdobyty rok temu.

Titi

fot. archiwum

fot. P. Mostek
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Lato 2008
ni klub su
et
l

Centrum Kultury
i Promocji Gminy (Dom Kultury),
Miejska Biblioteka Publiczna
Oddział dla Dzieci,
GKRPA w Barczewie
zapraszają
wszystkie dzieci pozostające
w trakcie wakacji w mieście
na blok zajęć:
- plastycznych
- muzycznych
- teatralnych
oraz wiele innych atrakcji
i niespodzianek
do LETNIEGO KLUBU SUKCESU,
PRZYGODY I RADOŚCI.

Przeanalizuj, czy warto skorzystać z naszych usług,
biorąc pod uwagę opłaty za TV, internet i telefon,
płacąc często u trzech różnych dostawców.
Czy nie będzie łatwiejsze płacić jeden raz i wiele taniej?
Różnica nawet 20 zł miesięcznie daje nam oszczędności 240 zł rocznie.
Sprawdźcie to !!!

99,90 zł
79,90 zł

i

59,90 zł
69,90 zł
79,90 zł

y i radośc

1. TV + TELEFON 100 minut gratis !!!
2. MINI NET (TV + Internet 600 kb/s)
3. MAXI NET (TV + Internet 1 Mb/s)
4. MAXI
(TV+ Internet 1 Mb/s +
TELEFON 100 minut gratis)
5. BIZNES
(Internet 1 Mb/s +
TELEFON 100 minut gratis)

od

esu, przyg
kc

www.macrosat.pl tel. 089 674 00 00

od 21 lipca do 14 sierpnia
poniedziałek - piątek
od godz. 10.00 do 14.00
www.moksit.barczewo.pl e-mail:moksit@barczewo.pl

STANISZEWSKI
wywóz nieczystości płynych
montaż zbiorników bezodpływowch mini oczyszczalni

GAZETA SAMORZĄDOWA 6(185) czerwiec 2008

- Marcin Majewski
Kompleksowa obsługa imprez

chrzciny, komunie

Barczewo ul.Olsztyńska 5 ( Ochotnicza Straż Pożarna )

tel. 509 305 779, 503 962 304
wywóz nieczystości płynnych
zawieramy umowy indywidualne, rabaty dla stałych klientów !

usługi transportowe
załadowcze HDS

auto naprawa
samochody osobowe i dostawcze

prace ogrodowe

www.barczewotransport.webpark.pl

GAZETA SAMORZĄDOWA 6(185) czerwiec 2008

MAREK JAKUBIAK
Ruszajny 34

