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Ferie zimowe są już tylko wspomnieniem,
jednak jeśli są to wspomnienia miłe, to często
wraca się do nich pamięcią.
...więcej na str. 8

W roku 1860, przy dawnej ul. Młynarskiej,
rozpoczęto pierwsze prace przy budowie
nowego młyna. Wówczas władze miasta
nie ukrywały, że zaspokoi on potrzeby mieszkańców.
...więcej na str. 10

Informacje

Kto pamięta tamte lata?
W „Wiadomości Barczewskich” z
czerwca 2010 roku zamieściliśmy fotografię,
przedstawiającą dziewięć sióstr katarzynek z
kierownikiem Kazimierzem Dzierzbińskim,
oraz informację, że zdjęcie zostało wykonane
w Domu Starców św. Jerzego w Barczewie.
Podaliśmy także imiona sióstr, jednak do
końca mieliśmy wątpliwość, czy są
prawidłowe, dlatego zwróciliśmy się do
naszych Czytelników z prośbą o pomoc w ich
ustaleniu. Pod koniec stycznia br., na adres
naszej redakcji z Archiwum Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny z Braniewa nadszedł
list. Siostra Archiwistka odpisała na nasz apel
i wymieniła imiona sióstr. Stojące w górnym
rzędzie to: s. Beata, s. Asumpta, s. Ewa, s.
Kazimiera, s. Celina. W dolnym rzędzie od
lewej to: s. Gerarda, s. Sylwana, s. Alojza i s.
Dorota. Pośrodku kierownik Kazimierz
Dzierzbiński. Ponadto siostra nadmieniła, że
fotografia została wykonana w 1961 roku i są
na niej wszystkie siostry, które wówczas
pracowały w Domu Opieki. Przy okazji
dodała, że Dom Pomocy Społecznej, dawniej
noszący nazwę: Państwowy Zakład
Specjalny dla Nieuleczalnie Chorych, został
otwarty 19 marca 1958 roku i wtedy opiekę
pielęgniarską objęły Siostry ze Zgromadzenia św. Katarzyny. Początkowo chorymi opiekowały się trzy siostry, potem pięć, a w 1961 roku było ich już
dziewięć. W późniejszym okresie pracowało jedenaście sióstr.
W imieniu redakcji „Wiadomości Barczewskich” serdecznie dziękuję Siostrze Archiwistce za pomoc w ustaleniu imion sióstr.
W. Zenderowski

Ogłoszenie

Oferta pracy

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie,
w związku z realizacją w 2011 r. Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii, informuje o możliwości składania wniosków
o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
1) Prowadzenie ognisk opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta i gminy Barczewo;
2) Organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym
w koloniach, półkoloniach z profesjonalnym programem profilaktycznym;
3) Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem abstynencji;
4) Dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego oraz sportowego na place zabaw
w mieście Barczewo (nie dotyczy gminy);
5) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Wnioski należy pobrać w siedzibie GKRPA, ul Słowackiego 5 w Barczewie, pok. Nr 8.
Termin składania wniosków do 28 lutego 2011 r., do godz. 15.00.

Hotel Star- Dadaj w Ramsowie zatrudni osoby
niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym na
stanowisku :
pokojowa/y
z wadą wzroku w stopniu umiarkowanym
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu
umiarkowanym
kwalifikacje: wykształcenie podstawowe
recepcjonista/ka
z wadą wzroku w stopniu umiarkowanym
z niepełnosprawnością umysłową w stopniu
umiarkowanym
kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie
kontakt tel. 895145729
Andrzej Starkiewicz
Prezes Star- Dadaj Sp.z.o.o
Zakład Pracy Chronionej
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fot. okładka: “Droga do Kierzbunia” Zb. Kozłowski

Informacje

Barczewska Służba Zdrowia to standard europejski
Prospołeczna decyzja barczewskiego samorządu
W środę drugiego lutego br. odbyło się
uroczyste przekazanie w użytkowanie
wyremontowanego i zmodernizowanego
budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w
Barczewie. Przekazując obiekt, burmistrz Lech
Nitkowski powiedział, że to dzięki stanowisku
Rady Miejskiej poprzedniej kadencji rozbudowa
została zainicjowana. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 1 milion 12 tysięcy złotych.

z chorymi. Ponadto dyrektor Plawgo powiedział
- w zakresie zabezpieczenia podstawowej opieki
zdrowotnej realizujemy program prozdrowotny.
W u b i e g ł y m ro k u o d re m o n t o w a l i ś m y
Przychodnię Zdrowia w Wipsowie, w tym roku
zakończyliśmy remont w Barczewie, w
następnym planujemy remont w Lamkowie.
Odnowiony, powiększony budynek barczewskiej
przychodni pozwoli na zakontraktowanie z NFZ
wielu specjalistycznych usług lekarskich.
Oprócz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
przyjmować będzie ginekolog, laryngolog,
okulista i fizjoterapeuci. Jesteśmy w stanie objąć
opieką lekarską wszystkich mieszkańców gminy.
Mieszkańców wsi Kaplityny, Wójtowo,
Nikielkowo, którzy dotychczas jeździli do lekarzy
w Olsztynie namawiamy do leczenia się w
Barczewie. Zapewniamy dobrą opiekę medyczną
i komfort leczenia.
W ramach podstawowej opieki
zdrowotnej oraz opieki specjalistycznej w naszej

fot. Zb. Kozłowski

Obiekt spełnia wszelkie wymogi i warunki
nowoczesnego zakładu pracy medycznej. Na
uwagę zasługuje fakt, że przychodnia podczas
remontu działała nieprzerwanie .
List gratulacyjny z tej okazji na adres
burmistrza przesłał dyrektor Narodowego
Funduszu Zdrowia w Olsztynie, pan Andrzej
Zakrzewski. Słowa uznania za śmiałą inicjatywę
naszego samorządu w imieniu wojewody
wyraziła jego przedstawicielka pani dyrektor
Kmieć-Baranowska. Pani dyrektor zauważyła,
fot. Zb. Kozłowski

przychodni realizowane są programy
profilaktyczne. O ich dobrodziejstwie
wypowiedziała się pani Halina JednorowskaKozłowska, lekarz specjalista ginekologii
i położnictwa. Problem, który pani doktor
zasygnalizowała jest najwyższej wagi i wymaga
nagłośnienia w naszym środowisku. Jako
dziennikarz spełniam swoją powinność oddając
głos pani doktor. - Od 2006 roku uczestniczymy
fot. Zb. Kozłowski

że bardzo rzadko zdarza się, by samorząd
lokalny z własnych funduszy decydował się na
remont i rozbudowę przychodni zdrowia. W
odbiorze społecznym funkcjonuje przekonanie,
że Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej dają
pacjentom poczucie pewności, stabilności
i bezpieczeństwa. Miasto Barczewo, ze swoim
potencjałem leczniczo-opiekuńczym, jest
znaczącym ośrodkiem w regionie. Gratuluję
Radnym prospołecznej decyzji - powiedziała na
koniec pani dyrektor.
Dyrektor przychodni pan Tadeusz Plawgo
nie krył zadowolenia z prezentu podarowanego
przez samorząd. Powiedział, że budynek, który
liczył sobie 45 lat nie był w stanie zapewnić
dostatecznych warunków lokalowych dla
świadczenia niezbędnych usług leczniczych.
Obecnie budynek spełnia wszelkie warunki
sanitarne i standardy. Układ gabinetów
lekarskich i zabiegowych, wejść, pomieszczeń
i poczekalni jest taki, że nie ma w nich
bezpośredniego kontaktu pacjentów zdrowych

fot. Zb. Kozłowski

w programie profilaktyki raka szyjki macicy,
finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
Badaniami cytologicznymi objęte są pacjentki w
wieku 25-59 lat, które otrzymują imienne
zaproszenia co 3 lata. Liczba pacjentek
zgłaszających się na badania rośnie z roku na
rok. W ubiegłym roku przebadałam 748 kobiet. U
7 wyniki były nieprawidłowe. W 3 przypadkach
wykryto raka szyjki macicy w stadium
przedinwazyjnym, u 4 wykryto stany
przedrakowe. Wszystkie pacjentki zostały
całkowicie wyleczone. Poza programem
wykryłam też zaawansowaną postać raka szyjki
m a c i c y. P a c j e n t k a p r z e s z ł a l e c z e n i e
wysokospecjalistyczne. Sukcesem więc jest
ro z p o z n a n i e w e w c z e s n y m s t a d i u m
zaawansowania, ponieważ to gwarantuje
całkowity powrót do zdrowia.
Od kilku lat wiemy, że raka szyjki macicy
wywołuje wirus HPV. Można się ustrzec przed
nim i skutkami jakie wywołuje. W kalendarzu
szczepień zalecane są szczepienia dziewczynek
13-letnich. Ponieważ szczepienia są drogie,
tylko bogate samorządy w Polsce biorą ich koszt
„na siebie”. Przykładem wzorowo prowadzonej
profilaktyki jest miasto Gdynia, gdzie samorząd
finansuje szczepienia całych roczników
dziewcząt 13-letnich. W Finlandii dzięki
badaniom profilaktycznym problem tej choroby
nie istnieje. Lekarze fińscy przyjeżdżają do
Polski, aby zobaczyć jak wygląda rak szyjki
macicy. Szczepienia to dla nas przyszłość. Testy
na obecność wirusa HPV są drogie, a cytologia
jest bezpłatna. Pamiętajmy, cytologia jest często
badaniem ratującym życie.
Drugim programem, z którego korzystają
pacjentki w ciąży są badania prenatalne,
przysługujące pacjentkom od 35 roku życia.
Wszystkie młodsze pacjentki będące w ciąży
mogą je wykonać odpłatnie. Korzystając z okazji
chcę w imieniu swoim i pacjentek podziękować
panu burmistrzowi i władzom samorządowym za
stworzenie warunków zgodnych ze standardami
europejskimi - powiedziała na koniec pani
doktor.
W imieniu redakcji i własnym
apeluję do społeczności barczewskiej
o z a i n t e re s o w a n i e s i ę p ro g r a m a m i
p ro f i l a k t y c z n y m i , k t ó re s k u t e c z n i e
zapobiegają i zabezpieczają nasze żony
i córki przed nieszczęściem. Mamy
w Barczewie piękną Przychodnię Zdrowia
odwiedzajmy ją nie tylko wtedy gdy jesteśmy
chorzy.
Jan Krakowiak
fot. archiwum

fot. Zb. Kozłowski
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Wokół kompozytora...

Podsumowanie Roku Feliksa Nowowiejskiego
Osoba kompozytora, Feliksa
Nowowiejskiego, jest bardzo ważną postacią
zarówno dla Barczewa, jak i całego regionu. W
związku z tym, że w minionym roku minęło 100
lat od skomponowania i wykonania „Roty” oraz
90 lat od skomponowania i wykonania „Hymnu
warmińskiego”, Uchwałą Rady Miejskiej w
Barczewie z dnia 26 października 2009 r., rok
2010 został ogłoszony m.in. w naszej gminie
Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.

fot. Zb. Kozłowski

Organizatorami gminnych obchodów był
Urząd Miejski, Centrum Kultury i Promocji
G m i n y, S t o w a r z y s z e n i e I n i c j a t y w
Obywatelskich oraz Miejska Biblioteka
Publiczna. W ramach obchodów, które
z a i n a u g u r o w a n o 7 l u t e g o 2 0 1 0 r. ,
zorganizowano liczne przedsięwzięcia oraz
imprezy kulturalno-edukacyjne poświęcone
kompozytorowi i jego dziełom.
We wtorek, 28 grudnia 2010 r., odbyło się
uroczyste podsumowanie Roku Feliksa
Nowowiejskiego, w którym wzięli udział m.in.
Jan Nowowiejski z córką Bogną. Pan Jan
Nowowiejski podziękował za zaangażowanie w
propagowanie twórczości ojca i organizację
Roku Feliksa Nowowiejskiego oraz wręczył
staroście Powiatu Olsztyńskiego, prezydentowi
Olsztyna oraz burmistrzowi Barczewa medale,
przekazane przez wojewodę wielkopolskiego.
Ponadto syn kompozytora przekazał do Salonu

Muzycznego w Barczewie film pt. „Rota, pieśń
dumy i chwały”, w reż. pani Arlety Kolasińskiej
z Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Poznaniu.
W imieniu dyrektora Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie wręczono
podziękowania panom Markowi
Turkowskiemu, Januszowi Lewandowskiemu
oraz Jackowi Moczulskiemu. Podczas
uroczystości odbył się również recital Ewy
Alchimowicz-Wójcik, znanej sopranistki, z
towarzyszeniem fortepianu (Lucyna Żołnierek).
Poza tym rozstrzygnięto konkursy plastycznoliterackie o zasięgu powiatowym pt. „O Warmio
moja miła” i „Plastyczna interpretacja Roty”,
ogłoszone przez Urząd Miejski i Centrum
Kultury i Promocji Gminy, a także konkurs
literacki pt. „Barczewo - przyjazne miejsce dla
miłośników muzyki Feliksa Nowowiejskiego”,
ogłoszony przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, natomiast wszystkie prace
konkursowe można było obejrzeć na wystawie.
Ostatnim punktem programu była
prezentacja książki pt. „Barczewo. Rodzinne
miasto Felixa Nowowiejskiego”, której autorem
jest Wojciech Zenderowski, a wydawcą
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
Rok, którego celem było propagowanie
postaci kompozytora oraz jego twórczości i
działalności patriotycznej obfitował w wiele
wydarzeń kulturalnych. Oto niektóre z nich:
13 stycznia 2010 r. - uroczystość w 100. rocznicę
skomponowania przez Feliksa Nowowiejskiego
„Roty” do słów Marii Konopnickiej. Podczas
uroczystości złożono kwiaty pod popiersiem
kompozytora, natomiast mieszkańcy Barczewa,
pod domem Nowowiejskiego, mogli wysłuchać
utworu i włączyć się w jego wspólne wykonanie.
Następnie w salach muzealnych odbyła się
prelekcja i prezentacja dotycząca powstania
„Roty”.
7 luty 2010 r. - oficjalna inauguracja Roku
Ciąg dalszy na str. 5

fot. M. Rukszan
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fot. Zb. Kozłowski

Wydarzenia zorganizowane
w „Roku Feliksa Nowowiejskiego”
przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie
1. Wystawy pt „ Rok Feliksa Nowowiejskiego”,
które przedstawiały bogatą dokumentację tekstową
i fotograficzną dotyczącą życia kompozytora i jego
rodziny oraz najsłynniejszych kompozycji Feliksa
Nowowiejskiego. Prezentowane były w: sali
sesyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie,
Salonie Muzycznym w Barczewie, podczas Festiwalu
w kościele św. Anny w Barczewie, Banku Spółdzielczym
w Barczewie, holu siedziby Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, Zalesiu podczas Forum Organizacji
Pozarządowych.
2. W ramach IX Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, który
odbywał się pod hasłem „Roku F. Nowowiejskiego”
ogłoszony został Konkurs Literacki na terenie gminy
Barczewo i powiatu olsztyńskiego ziemskiego i
grodzkiego pt „Barczewo - przyjazne miejsce dla
miłośników Feliksa Nowowiejskiego”. Konkurs
skierowany był do dzieci, młodzieży i osób
dorosłych. Ponadto podczas Festiwalu dla
podkreślenia rocznic każdy dzień przesłuchań
konkursowych rozpoczynał się „Rotą” w wykonaniu
chóru rozpoczynającego cykl przesłuchań w tym
dniu, a kończył się „Hymnem Warmińskim”.
W czasie trwania Festiwalu odbyła się Sesja Rady
Powiatu Olsztyńskiego, gdzie państwo Jan i Nina
Nowowiejscy zostali wyróżnieni Statuetką
„Królewny Łyny” za popularyzowanie twórczości
Feliksa Nowowiejskiego.
3. Odbyły się warsztaty literackie dla dzieci, które w
siedzibie stowarzyszenia prowadziła pani Katarzyna
Kowalczyk. Wytwory twórczości dzieci oraz
laureatów konkursu literackiego są prezentowane
w formie wystawy w Salonie Muzycznym w
Barczewie.
4. Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich zostało
uhonorowane nagrodą w postaci Statuetki
Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
za organizację Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
przyznaną w VI edycji Konkursu na Najlepszy
Produkt Warmii i Mazur w kategorii: usługi inne
oraz prawo do używania logo „Najlepszy Produkt
Warmii i Mazur” w kategorii usługi inne do
momentu wyłonienia kolejnego zwycięzcy w tej
kategorii.
Danuta Zielonka

Informacje

134 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego
W poniedziałek 7 lutego 2011 r.
upamiętniono 134. rocznicę urodzin Feliksa
Nowowiejskiego. Organizatorami tej
uroczystości byli: Urząd Miejski w Barczewie,
Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.
Mieszkańcy gminy i powiatu olsztyńskiego
wysłuchali prelekcji o życiu i twórczości
wybitnego kompozytora, a następnie pani
Krystyna Żygadło, przedstawiciel
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
przedstawiła wydarzenia, które zorganizowało
stowarzyszenie w ramach Roku Feliksa

Nowowiejskiego. Odbyła się projekcja filmu
dokumentalnego pt. „Rota, pieśń dumy i
chwały” w reż. Arlety Kolasińskiej z
Towarzystwa Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego w Poznaniu. Doskonale
zrealizowany film, w którym wykorzystano
m.in. materiały z Salonu Muzycznego w
Barczewie, pełni funkcję edukacyjną przekazane są w nim informacje na temat pieśni
oraz złożonego kontekstu jej powstania. Film
wzbudził wiele emocji wśród publiczności,
która spontanicznie odśpiewała „Rotę”.
Następnie dr Krzysztof Szatrawski - kierownik

fot. Zb. Kozłowski

corocznej sesji naukowej, która odbywa się w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie, zaprezentował zeszyt naukowy z
ostatniej Międzynarodowej Sesji Naukowej nt.
„Polska muzyka romantyczna od Fryderyka
Chopina do Feliksa Nowowiejskiego”.
Publikacja ta zawiera wszystkie referaty
wygłoszone przez wybitnych specjalistów.
Wydawane co roku zeszyty naukowe pełnią
ważną rolę edukacyjną, są niezwykle cennym
źródłem wiadomości o historii muzyki, a przede
wszystkim o Feliksie Nowowiejskim.
Magdalena Łowkiel
fot. Zb. Kozłowski
Ciąg dalszy ze str. 4

Feliksa Nowowiejskiego w gminie Barczewo,
133. rocznica urodzin kompozytora. Odbyła się
prelekcja z prezentacją multimedialną o życiu i
twórczości F. Nowowiejskiego, otwarcie
wystawy prezentującej zbiory Salonu
Muzycznego. Jednym z punktów programu był
koncert pani Małgorzaty Godlewskiej, znanej
śpiewaczki, solistki operowej, przy
akompaniamencie pianisty pana Tomasza
Pawłowskiego, którzy wykonali utwory Feliksa
Nowowiejskiego oraz F. Chopina.
11 lutego 2010 r. – zbiory barczewskiego Salonu
Muzycznego wzbogaciły się o korespondencję
pomiędzy Leonardem Turkowskim, poetą i
pisarzem a Feliksem Marią Nowowiejskim synem kompozytora.
17 maja 2010 r. - Międzynarodowa NOC w
Muzeum. W Salonie Muzycznym odbył się
koncert olsztyńskiego pianisty Andrzeja
Kamińskiego, który wykonał utwory muzyki
klasycznej, w tym przede wszystkim Feliksa
Nowowiejskiego oraz otwarto wystawę
malarstwa i rysunku Władysławy Wrotek,
artystki z Barczewa.
28-30 maja 2010 r. - IX Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, jedno z

największych wydarzeń kulturalnych na
Warmii i Mazurach. W ramach festiwalu w
Salonie Muzycznym otwarto wystawę
przedstawiającą historię wszystkich edycji
festiwalu i dotyczącą Roku Feliksa
Nowowiejskiego, przygotowaną przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich. Poza
tym odbyła się coroczna sesja naukowa, a dzięki
uprzejmości państwa Niny i Jana
Nowowiejskich, można było obejrzeć bardzo
ciekawą wystawę poświęconą historii
powstania „Roty”, przygotowaną przez
To w a r z y s t w o M u z y c z n e i m . F e l i k s a
Nowowiejskiego w Poznaniu.
4 czerwca 2010 r.- w Salonie Muzycznym
otwarto wystawę pt. „Feliks Nowowiejski w
prasie”, prezentującą kilkadziesiąt wybranych
artykułów od lat 20-tych do 2010 r.,
dotyczących życia i twórczości kompozytora
oraz relacje z obchodów kolejnych rocznic jego
urodzin i śmierci. Ekspozycję, która
funkcjonuje jako ekspozycja stała,
przygotowała instruktor programowy Salonu
Muzycznego w konsultacji z dr Iwoną Fokt z
Akademii Muzycznej im. I. Paderewskiego.
Odbyła się prelekcja na temat historii powstania
„Hymnu warmińskiego”, a następnie w
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amfiteatrze zaśpiewał chór Appasjonata z
Lubawy.
25 lipca 2010 r. - koncert muzyki m.in. Feliksa
Nowowiejskiego w Katedrze we Fromborku, w
ramach Międzynarodowego Festiwalu
Organowego.
5 sierpnia 2010 r. - wystawa malarstwa Melanii
Olędzkiej, artystki z Olsztyna, która
zaprezentowała architekturę Warmii i Mazur w
tym Barczewo. W czasie wystawy odbył się
koncert fortepianowy Andrzeja Kamińskiego z
Olsztyna, który wykonał m.in. utwory Feliksa
Nowowiejskiego.
14 grudnia 2010 r. - przeprowadzono „Konkurs
wiedzy o Feliksie Nowowiejskim”,
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1
w Barczewie wspólnie z Salonem Muzycznym.
Konkurs przygotowały pracownice biblioteki
szkolnej. Wzięło w nim udział 24 uczniów.
Przez cały rok szkolny i nie tylko
w ramach obchodów Roku Feliksa
Nowowiejskiego w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego odbyło się ponad 30
działań edukacyjnych - spotkań muzealnych,
lekcji i warsztatów, z których skorzystało ponad
30 grup odbiorców.
Magdalena Łowkiel
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Finał Roku Feliksa Nowowiejskiego w Szkole Podstawowej
W czwartek 10 lutego 2011 r. w
odnowionej auli Szkoły Podstawowej nr 1 im. F.
Nowowiejskiego w Barczewie odbyło się
uroczyste podsumowanie szkolnych obchodów
Roku Feliksa Nowowiejskiego. Uroczystość
kończyła jednocześnie Dni Patrona Szkoły,
które - jak co roku - odbywały się w lutym miesiącu urodzin kompozytora.
W spotkaniu wzięli udział m.in. Lech Jan
Nitkowski - burmistrz Barczewa oraz Dariusz
Jasiński - zastępca burmistrza. Gościem
honorowym był Bolesław Marschall - artystarzeźbiarz, twórca znajdującego się na dziedzińcu
szkoły pomnika F. Nowowiejskiego.

fot. archiwum

Podczas imprezy goście obejrzeli
przygotowaną przez uczniów prezentację
sztandaru szkoły oraz prezentację sylwetki
Patrona, wzbogaconą projekcją slajdów.
Uczniowie przypomnieli, co działo się w szkole
w czasie realizacji projektu „Rok Feliksa
Nowowiejskiego”. Projekt zainaugurowaliśmy
13 stycznia 2010 r. - dokładnie w 100. rocznicę
powstania pieśni „Rota” - uroczystym apelem
przy pomniku Patrona na dziedzińcu szkoły. W
minionym roku odbywały się w szkole liczne
konkursy: muzyczne (wokalne, instrumentalne),
literackie, plastyczne, wiedzy o regionie i
Patronie. Uczniowie oglądali filmy o F.
Nowowiejskim, tworzyli wiersze, opowiadania

fot. archiwum

o Patronie, pisali do niego listy, malowali jego
portrety, przygotowywali scenki teatralne
związane z życiem Patrona, słuchali jego
kompozycji, śpiewali i grali jego utwory,
wykonywali gazetki, albumy i prezentacje
multimedialne o F. Nowowiejskim.
W czasie uroczystego Finału projektu
dyrektor szkoły Jolanta Pastuszenko wraz z
burmistrzem Barczewa Lechem J. Nitkowskim
wręczyli nagrody zwycięzcom konkursów, które
odbyły się w tym roku szkolnym. W konkursie
dla klas III pt. „Wiersz o Barczewie” zwyciężyły
ex aequo Ala Michalska z kl. IIIa i Paulina
Dowgiałło z IIIc. Mateusz Bogdański - IIIc
zdobył I miejsce za legendę warmińską.
Zwycięzcy konkursu plastycznego pt.
„Barczewo - miasto Feliksa” to w kategorii klas
0-III Magda Drząszcz i Julita Bronakowska IIIa, a w kategorii klas IV-VI Sara Łomżyńska VIb. Konkurs dla klas IV na najlepszy album o
Patronie wygrał Piotr Wanda - IVc, a konkurs dla
klas VI na najlepszą prezentację multimedialną Damian Loewnau - VIb. W konkursie wiedzy o
życiu i twórczości F. Nowowiejskiego pn.
„Kompozytor sercom Barczewian najbliższy”
miejsce I zdobył zespół: Damian Loewnau - VIb
i Damian Kempowski - IVb.
Goście mieli okazję wysłuchać i obejrzeć

prace nagrodzonych uczniów. Oglądali również
scenkę teatralną „Patron szkoły naszej”
przygotowaną przez uczniów kl. Va pod
kierunkiem pani Renaty CichockiejTabarkiewicz. Obecni na uroczystości
wysłuchali występów Pauliny Podleskiej z Vc (I
miejsce w VIII Gminnym Konkursie
Regionalnym w kategorii „pieśń warmińska”),
chóru szkolnego oraz zespołu fletów
przygotowanych przez panią Lilianę
Połowianiuk.
Zwieńczeniem całości był koncert
Akademickiego Chóru „Bel Canto” WSIiE TWP
w Olsztynie pod dyrekcją Jana Połowianiuka. W
wykonaniu chóru zabrzmiały pieśni
Nowowiejskiego z opusu 38. „Zjednoczona
Polska”. Niektóre z tych pieśni są bardzo znane
(„Rota”, „Nasz Bałtyk”), inne mniej („Gniezno kolebka narodu”, „Marsylianka Wielkopolska”).
Publiczność usłyszała także pieśni w
poprzednich latach niewykonywane ze
względów politycznych („Lwowskie Orlęta”,
„ O b r o n a Wa r s z a w y p r z e d n a w a ł ą
bolszewicką”). Pieśni, które „kompozytor
narodowi polskiemu poświęcił” oraz
interesująca prelekcja dyrygenta chóru były
swoistą lekcją historii.
Całą uroczystość prowadzili uczniowie:
Sylwia Kołtek i Adrian Kanasz, którzy
wspaniale wywiązali się ze swojego zadania.
Tego wieczoru zaproszeni goście mieli
okazję obejrzeć również szkolne Centrum
Muzyczne oraz salę pamięci poświęconą
Patronowi F. Nowowiejskiemu.
W pracach nad przygotowaniem
uroczystości brali udział nauczyciele: Liliana
Połowianiuk (koordynator i autor scenariusza),
Renata Cichocka-Tabarkiewicz, Zofia
Głowińska, Monika Hemmerling, Anita
Januszewska, Julita Kacprowicz. Nad całością
czuwała pani dyrektor Jolanta Pastuszenko.
Liliana Połowianiuk

Mały Jubileusz. V Regionalne Spotkanie z Kolędą

W czwartek, 20 stycznia Centrum Kultury i
Promocji Gminy oraz Chór Moderato zaprosili
mieszkańców gminy Barczewo na V Regionalne
Spotkanie z Kolędą. Przy wypełnionej
miłośnikami muzyki chóralnej sali
widowiskowej, pani Wiesława Zdaniuk
przywitała wszystkich przybyłych gości, a ci
gorącymi brawami zaprosili na scenę przybyły z
Biskupca osiemnastoosobowy chór VOX
CORDIS pod dyrekcją pana Edwarda
Kluczenko.
Występujący po raz pierwszy w Barczewie
chór VOX CORDIS działa od trzech lat przy
parafii św. Jana Chrzciciela w Biskupcu. Chór
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posiada bogaty repertuar, z którego przygotował
na tę okazję nie tylko tradycyjne kolędy. W
programie usłyszeliśmy także kolędy Feliksa
Nowowiejskiego. Mieliśmy okazję w pięknej
aranżacji usłyszeć solowe partie, nagrodzone
brawami. Co więcej, chór dał się zapamiętać nie
tylko z zaśpiewanych kolęd, ale także z
pięknych strojów, które wyróżniały chórzystów.
Drugim chórem był prowadzony przez
dyrygent Danutę Nowakowską chór Moderato
działający przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy. Mogliśmy usłyszeć piękne kolędy
opracowane przez dyrygent chóru. Wśród
tradycyjnych były skomponowane także przez
Feliksa Nowowiejskiego. Ponadto
wysłuchaliśmy również nowych kolęd. Była też
solowa partia wykonana przez Mieczysława
Dziemidowicza.
Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się w
2007 roku. Inicjatywa zorganizowania imprezy
kulturalnej, podczas której m.in. zaproszone
chóry będą wykonywały polskie kolędy i
pastorałki, w tym kolędy Feliksa
Nowowiejskiego, wyszła od dyrektora Centrum
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Kultury i Promocji Gminy pani Marioli
Łukowskiej oraz od dyrygenta chóru Moderato
pani Danuty Nowakowskiej. Od tamtej pory
kolejne spotkania chórów miały za cel
kultywowanie pięknej tradycji, a ich występ
nigdy nie był konkursowy. Tak powstały
Regionalne Spotkania z Kolędą.
Pan Piotr Szczyglak, w imieniu
organizatorów, wręczył Edwardowi Kluczenko,
dyrygentowi chóru VOX CORDIS z Biskupca,
dyplom za uczestnictwo w V Regionalnym
Spotkaniu z Kolędą. Tradycją imprezy stało się
nie tylko wspólne śpiewanie, ale także wspólne
uczenie się nowego utworu. W tym roku była to
kolęda pt. „Dzieciątko się narodziło".
Nie da się ukryć, że Regionalne Spotkanie z
Kolędą na stałe wpisało się w kalendarz
wydarzeń kulturalnych w Barczewie. Oprócz
prezentacji było to także integracyjne spotkanie,
gdzie przy kawie chórzyści obu chórów długo
rozmawiali, obiecując sobie niejedno chóralne
spotkanie.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Rozmowa z...
Na złudzeniach nie buduje się przyszłości
Rozmowa ze Zbigniewem Chlubickim - przewodniczącym Rady Miejskiej w Barczewie

fot. Zb. Kozłowski

Panie przewodniczący oddajemy do Pana
dyspozycji łamy naszej gazety. Na dobry
początek prosimy o przedstawienie się
czytelnikom, mieszkańcom i wyborcom.
- Nazywam się Zbigniew Chlubicki. Od 13 lat
jestem mieszkańcem Wójtowa. Wraz z żoną
Jolantą mieszkam przy ulicy Konwaliowej 2.
Tutaj zbudowaliśmy rodzinny dom i razem z
dwiema córkami stanowimy szczęśliwą rodzinę.
Mam 45 lat. Na początku swojej pracy
zawodowej byłem żołnierzem zawodowym.
Obecnie jestem pracownikiem cywilnym Wojska
Polskiego. W latach 2002-2003 byłem sołtysem
Wójtowa.
Co skłoniło Pana do podjęcia działania
społecznego?
- Stabilizacja życiowa i chęć działania na rzecz
swojego środowiska. Mieszkam pośród ludzi
życzliwych, mamy różne problemy do
rozwiązania. Moja wieś jest już dużą osadą
podmiejską, w której mieszka bardzo dużo ludzi
wykształconych w różnych zawodach,
dysponujących różnymi możliwościami
sprawczymi. To oni dali mi impuls abym ich
reprezentował w barczewskim samorządzie.
Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania
współmieszkańców w stosunku do mnie są
ogromne. W moim okręgu wyborczym, w skład
którego wchodzą Kaplityny, Bogdany i
Nikielkowo, jest dużo spraw do
uporządkowania. W ostatniej dekadzie nastąpił
bujny i niekontrolowany rozwój osadnictwa w
tej części gminy. Nikt nie przewidział skutków i
konsekwencji tego rozwoju. Brak jest ładu
przestrzennego, panuje chaos. Miejscowości te
pozbawione są całkowicie infrastruktury
społecznej, np. w Wójtowie jest tylko kościół z
małą salką katechetyczną, który pełni rolę
ośrodka integracyjnego.
Ja jako początkujący radny z dwumiesięcznym
stażem, pełniący zarazem funkcję
przewodniczącego jestem na początku drogi.
Wraz z koleżankami i kolegami radnymi
poznajemy niuanse pracy społecznej radnego.
Jestem wdzięczny „starym”, doświadczonym
radnym, którzy funkcję radnego pełnią po raz
w t ó r y, ż e w z i ę l i n a s w o j e b a r k i

odpowiedzialność, organizując pracę
merytoryczną komisji problemowych Rady. W
ten sposób kontynuowana jest ciągłość władzy
uchwałodawczej w samorządzie.
Wspomniał Pan o sympatii i poparciu
współmieszkańców. Jak radny Zbigniew
Chlubicki chce ich włączyć w rozwój swojej
miejscowości i gminy?
- Po pierwsze, w kreowanie pozytywnego
wizerunku gminy, po drugie - w integrowanie
mieszkańców wokół spraw ważnych. Po
jesiennych wyborach samorządowych
odczuwam potężną presję na mnie. Jako radny
jestem całym sercem z moimi miejscowościami,
które reprezentuję, a jako przewodniczący Rady
Miejskiej jestem z całą gminą. Muszę pogodzić
oczekiwania ludzi wsi i miasta. Na stanowisku
przewodniczącego zyskałem wsparcie całego
zaplecza politycznego Rady Miejskiej. Z
geografii politycznej po odbytych wyborach
ukształtowała się koalicja składająca się w
równej części z radnych reprezentujących PO i
PSL. Oba te ugrupowania są skazane na
współpracę ze sobą. Jestem przekonany, że
decyzje o znaczeniu strategicznym dla gminy
będą podejmowane głosami całej Rady
Miejskiej, a nie zwykłą arytmetyką doraźnej
konstelacji grupy interesów. Niech dobrym
przykładem dla nas w tej kadencji będzie
zborna, mądra praca radnych w minionej
kadencji.
Panie przewodniczący na grudniowej sesji
2010 roku przewodniczący Komisji do spraw
Gospodarczych i Mieszkaniowych pan
Edward Maciejewski zgłosił wniosek, będący
wspólnym ustaleniem dalszych działań
wypracowanych przez wszystkich radnych w
czasie wspólnego posiedzenia komisji, aby w
pierwszych miesiącach tego roku burmistrz i
radni razem przystąpili do nowelizacji
uchwalonego budżetu gminy na rok 2011.
Proszę o skomentowanie zatwierdzonego
jednomyślnie wniosku.
- Budżet, który otrzymaliśmy w spadku po
poprzednikach jest dokumentem życzeniowym,
wyborczym, mało proinwestycyjnym. Dyskusję o
nowelizacji rozpoczęliśmy już w komisjach.
Stanowiska komisji będziemy omawiać na
roboczych, łączonych posiedzeniach różnych
komisji. Będzie to doskonała platforma, na
której możliwa jest wymiana myśli i poglądów.
Ustaliliśmy, że wypracujemy priorytety, które
powinny być podstawą dalszych działań przy
nowelizacji budżetu. Musimy określić zadania
inwestycyjne, takie jak: wodociągi, kanalizacja,
drogi, ważne do harmonijnego rozwoju całej
gminy, a nie tylko jej części. Musimy uzyskać
konsensus co do miejsca ich lokalizacji i czasu
realizacji. Dysponując określonymi, skromnymi
środkami inwestycyjnymi. Musimy stosować się
do zasady „minimum nakładów, maksimum
efektów”. Uważam, że wypracowanie strategii
będzie efektem porozumienia radnych a nie
arytmetyką głosujących. Jestem przekonany, że
Rada podejmie intencyjną uchwałę
zobowiązującą organ wykonawczy gminy do
przeprowadzenia procedur nowelizacyjnych.
Przed nowelizacją musimy mieć jasność ile
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pieniędzy mamy własnych, ile możemy uzyskać
dofinansowania z funduszów unijnych, a ile
musimy zaciągnąć kredytów, pożyczek czy
wypuścić obligacji.
Jakie są inne kwestie, ważne dla społeczności
gminnej, które należy pilnie rozwiązać.
- Chciałbym zrobić porządek w planach
zagospodarowania przestrzennego . Dla mojej
wsi obowiązują przepisy mówiące, że jednym z
warunków uzyskania pozwolenia na budowę jest
podłączenie domu do sieci kanalizacji
sanitarnej. Sieci, której nie ma. Przepis ten
hamuje rozwój budownictwa w ramach
osadnictwa. Należy podjąć w tym kierunku
uchwałę dopuszczającą warunkowe
podłączenie np. do szamb. Budowane obiekty
infrastruktury powinny być tak funkcjonalne,
aby uwzględniały przyszłe potrzeby
rozbudowującej się osady, dzielnicy. Drugą
ważną sprawą dla przyszłych osadników jest
informacja. Powinna być jednoznaczna i
czytelna. Przyszli inwestorzy powinni wiedzieć
co zyskują, a co tracą decydując się na kupno w
terenie taniej działki budowlanej. Powinni też
być poinformowani do kogo należy obowiązek
uzbrojenia działki, gdyż są totalnie
wprowadzani w błąd przez sprzedawców
działek. Wraz z sąsiadami wybudowaliśmy
swoje domy w dziewiczym terenie i wiemy ile
oczekiwaliśmy i nadal oczekujemy na pełne
uzbrojenie terenu.
Panie przewodniczący, jeżeli wspomniał pan
o dobrej informacji, pozwolę sobie w imieniu
redakcji zapytać jaka jest Pana ocena
naszego miesięcznika - „Wiadomości
Barczewskie”.
- Od kiedy w moim sklepie w Wójtowie mam
możliwość otrzymania kolejnego egzemplarza
„Wiadomości Barczewskich” to czytam go z
uwagą. Nie będę mówił o zmieniającej się szacie
graficznej, lecz o tematyce i przesłaniu jakie ona
z sobą niesie. Jest to gazeta o nas, pisana tekstem
zrozumiałym, chce się ją czytać. Nie jest to prasa
monotematyczna. Każdy czytelnik znajdzie dla
siebie coś interesującego. Mnie osobiście
brakuje informacji o tym co się dzieje w naszych
małych miejscowościach. Mieszkańcy lubią
czytać o sobie i swoich problemach. Pisanie zaś
w sposób asertywny o samych pochwałach i
sukcesach ni jak się ma do otaczającej nas
rzeczywistości. Życie nasze składa się z różnych
m o m e n t ó w, c h w a l e b n y c h i g o r z k i c h .
Powinniście pisać prawdę o problemach
zwykłych ludzi. Prawda jest jedna. Ja jako osoba
publiczna zdaję sobie sprawę, że będę oceniany
przez mieszkańców z tego co robię publicznie i z
tego co powinienem zrobić. W gazecie
samorządowej wydawanej za publiczne
pieniądze, tzn. nasze gminne, każdy mieszkaniec
powinien mieć możliwość i prawo
wypowiedzenia się oraz oceny faktów i postaw
ludzi wybranych na świecznik gminny.
Nieprzyjemne prawdy o nas samych są zawsze
lepsze od przyjemnych złudzeń. Na złudzeniach
nie buduje się przyszłości.
Redakcja - Dziękuję za rozmowę.
Jan Krakowiak
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Informacje
„Barczewo - miasto moich marzeń”

Bezpieczne ferie w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Na przełomie stycznia i lutego Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie wraz z Miejską Biblioteką Publiczną w Barczewie i świetlicami
wiejskimi zorganizowało ferie zimowe. Każdy kto nie wyjechał za granice gminy
Barczewo, mógł skorzystać z różnych zajęć i na pewno znaleźć dla siebie coś
interesującego.
Ferie rozpoczęły się 24 stycznia o godzinie 10.00. Warsztaty plastyczne,
taneczne, teatralne to tylko niektóre z zajęć, które czekały na przybyłych.
Dzieciom i młodzieży zorganizowano spotkanie ze strażakami. Dotyczyło ono
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, zachowania się
w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej pomocy, a także skutków
zażywania środków odurzających i sposobów asertywnego odmawiania. Dzieci
miały okazję wziąć udział w zajęciach modelarskich, których celem było
stworzenie makiety pod nazwą „Barczewo - miasto moich marzeń”. W ramach
zajęć uczestnicy tworzyli istniejącą już zabudowę Barczewa oraz stawiali

fot. M. Rukszan
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wieżowce, centra handlowe, katedry, stadiony oraz wiele innych
budynków, które ich zdaniem powinny znajdować się w naszym
mieście. W ramach zajęć modelarskich zorganizowano spotkanie z
młodym barczewskim modelarzem Dominikiem Małż, który
opowiedział o swoim hobby, zdradził kilka technik sklejania modeli
oraz zaprezentował niektóre z nich. Dzięki pracownikom Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie dzieci brały udział w zajęciach
edukacyjnych, z cyklu „Warmia artystycznie - od robaka do
wiatraka”. Spotkały się z autorem legend warmińsko-mazurskich
panem Janem Pietrzakiem, który zaprezentował zbiór pamiątek
warmińskich, czytał i opowiadał legendy. Na koniec najaktywniejsi
uczestnicy otrzymali książki z autografem autora, śpiewali piosenki i
rozmawiali.

Zima w Jedzbarku
podczas części artystycznej spotkania, na które
zaprosiły swoje ukochane babcie i ukochanych
dziadków. Uroczystość połączyliśmy z zabawą
karnawałową, dzięki czemu po występach i
życzeniach, babcie i dziadkowie spędzili czas na
rozmowach przy kawie i ciasteczkach, a wnuki
tańczyły do upadłego w karnawałowych
przebraniach.
Teresa Tucka
fot. A. Jędraszek

Przeprowadzono cykl zajęć plastycznych,
na których dzieci wykonywały m.in. portrety,
reprodukcje obrazów, plakaty profilaktyczne STOP UŻYWKOM. Brały udział w grach
i zabawach, aerobiku dla dzieci, projekcjach
filmów animowanych oraz konkursach
czytelniczych, wokalnych i tanecznych.
Na zakończenie ferii, które odbyło się
4 lutego, laureaci konkursów otrzymalidyplomy
i skromne upominki.
W realizację projektu, jakim było
zorganizowanie bezpiecznych ferii zimowych,
włączyło się Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie oraz Ochotnicza
Straż Pożarna w Barczewie, którym serdecznie
dziękujemy za pomoc i okazane wsparcie.

fot. archiwum

Ferie zimowe są już tylko wspomnieniem,
jednak jeśli są to wspomnienia miłe, to często
wraca się do nich pamięcią.
Dzieci spędzające swój wolny czas w
świetlicy wiejskiej w Jedzbarku z całą
pewnością mają co wspominać i o czym
opowiadać. Ten czas upłynął im na zajęciach
plastycznych oraz grach i zabawach
świetlicowych, a także na sportach i zabawach
zimowych. W Jedzbarku nie brakuje górek, z
których można było zjeżdżać na sankach pod
opieką pani ze świetlicy, a kiedy dopisywała
pogoda, lepić piękne bałwany przed budynkiem
świetlicy. Już w styczniu dzieci zaczęły
przygotowania do obchodów Dnia Babci i
Dziadka. Własnoręcznie przygotowały laurki i
upominki oraz pilnie ćwiczyły swe wystąpienia

Małgorzata Rukszan
fot. archiwum
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Informacje
Ferie w Kromerowie

Wystarczą dobre chęci i pomysły

Czy dzieci, które podczas ferii nie
wyjeżdżają nigdzie na zimowy wypoczynek i
spędzają ten czas w rodzinnej wsi są skazane na
nudę i telewizyjne powtórki? Wcale nie!
Dowiodło tego sołectwo Kromerowo, którego
nowo wybrany sołtys, Rada Sołecka i
mieszkańcy postanowili urozmaicić dzieciom
ten wolny czas. „Wystarczą dobre chęci i
pomysły" - zapewnia nowy sołtys, pan Grzegorz
Dziekan.
29 stycznia br. odbył się w Kromerowie
fantastyczny kulig. Organizatorem, opiekunem i
duszą tej śniegowej przygody był pan Rafał
Klimowicz - członek Rady Sołeckiej. Dzięki
jego zaangażowaniu, użyczeniu sprzętu i
pomocy rodziców, 20 dzieci mogło wziąć udział
w kuligu z prawdziwego zdarzenia profesjonalnie przygotowana trasa, bezpieczny
sprzęt, a na koniec duże ognisko, pieczone
kiełbaski i ciepła herbata. Uśmiechnięte i
zadowolone buzie uczestników były najlepszą

nagrodą dla wszystkich,
którzy pomogli w
organizacji tej zabawy.
Kolejną atrakcją tych
ferii były I Mistrzostwa
Kromerowa w Warcaby o
Puchar Sołtysa. Odbyły
się one w dniach 2 - 4
lutego br. Z powodu braku
świetlicy, czy innego
miejsca spotkań mieszkańców wsi, zawody
odbyły się w domu
sołtysa. Dobrej zabawie
na szczęście nic nie jest w
stanie przeszkodzić, bo
najważniejsza jest przecież chęć spędzenia
wspólnie wolnego czasu i
duch zdrowej rywalizacji.
fot. archiwum
Przygotowania do
turnieju zajęły dużo czasu, zarówno uczestnikom, jak i organizatorom. Walka była
zacięta, jednak 4
lutego br. o godzinie
11.00 wszystko było
już jasne. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uświetniła swoją
obecnością pani
Mariola Łukowska dyrektor Centrum
Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie
oraz redaktor naczeln y „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich".
Pierwsze miejsce
zajął Daniel

Soliwodzki, drugie - Jakub Stefański, a trzecie Dawid Parakiewicz. Zwycięzca otrzymał puchar
z dedykacją sołtysa, dyplom oraz zestaw nagród
rzeczowych. Na kolejnych laureatów oraz
wszystkich uczestników czekały nagrody niespodzianki, których tak dużą ilość udało się
zgromadzić tylko i wyłącznie dzięki współpracy
i zaangażowaniu wielu mieszkańców
Kromerowa.
Działania podjęte przez sołtysa Grzegorza
Dziekana, Radę Sołecką oraz mieszkańców
Kromerowa pokazują, że nie potrzeba wcale
wielkich nakładów finansowych, aby
zorganizować ciekawe imprezy. Najważniejsze
jest serce, pasja i determinacja. Sołtys Sołectwa
Kromerowo wyraża szczerą nadzieję, że
również inne wsie gminy Barczewo zorganizują
u siebie podobne mistrzostwa, co może pozwolić
na organizację gminnych mistrzostw w tę
rozwijającą młode umysły grę.
Organizatorzy

fot. M. Rukszan

Drodzy Czytelnicy!
„Wiadomości Barczewskie” goszczą w Państwa domach od ponad 10 lat. To długi okres czasu, podczas którego nasza wspólna gazeta przechodziła wiele
przeobrażeń. Wszystkie zmiany podyktowane były podniesieniem atrakcyjności gazety, w której opisywane są wszystkie interesujące Państwa kwestie.
„Wiadomości Barczewskie” cieszą się dużą popularnością zarówno wśród obecnych, jak i byłych mieszkańców gminy Barczewo, jednak Redakcja chciałaby jeszcze
lepiej dostosować tematykę oraz kształt gazety do Państwa potrzeb.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże nam poznać Państwa oczekiwania. Dziękujemy
Redakcja

„WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE” - ANKIETA
1. Czy odpowiada Pani/Panu tematyka materiałów zamieszczanych w gazecie samorządowej „Wiadomości Barczewskie”?
a) tak
b) nie
2. Jeśli nie, to co Pani/Pana zdaniem powinno ulec zmianie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................………………....
3. Jakie materiały, poza dotychczas prezentowanymi na łamach „Wiadomości Barczewskich”, zdaniem Pani/Pana powinny być zamieszczane w barczewskiej
gazecie samorządowej?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………...….
4. Ile storn Pani/Pana zdaniem powinna liczyć gazeta samorządowa, aby w pełni przekazać wszystkie interesujące Panią/Pana kwestie?
a) 12 stron
b) 16 stron c) 20 stron
Ankietę prosimy składać w Biurze Informacji Miasta i Gminy w Barczewie, ul. Mickiewicza 12, w sekretariacie CKiPG w Barczewie, ul. Słowackiego 5
lub przesłać na adres redakcji listem lub e-mail:moksit@barczewo.pl.
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Historia
Barczewskie Kalendarium

140 lat temu

Luty

Młyn, nie tylko wodny

Do 1945 roku ulica Młynarska w Barczewie
zwana była Mühlenstrasse, od stojącego przy niej
dużego młyna. W roku 1950 nazwę ulicy
zmieniono na Obrońców Stalingradu, a kolejny
raz w 1992 roku, na Obrońców Warszawy. W ten
sposób utracona została pierwotna nazwa ulicy.
Z historii miasta wiemy, że w średniowieczu,
przy zabudowaniach klasztornych, na dawnych
kapuśniakach, zbudowano staw, do którego
wpada i uchodzi rzeka Pisa, a potem obok murów
obronnych, tuż przy klasztorze wybudowano
fosę, gdzie uchodzące wody ze stawu łączą się z
rzeką Kiermas. Wiemy także, że w 1656 roku,
tylko w obrębie miasta znajdował się młyn, tartak,
folusz i młyn do kory dębowej. Ponadto 2
folwarki liczące 42 łany, w sumie dające 300 fur
siana i zboża oraz kilka mniejszych majątków
obsiewanych żytem i pszenicą. Wiemy także, że
na przełomie XIX i XX wieku w mieście dokonał
się ogrom przeobrażeń. Wybudowano wiele
zakładów i fabryk. Miasto poszczycić się mogło
fabryką cygar, czynne były dwa browary,
wytwórnia octu, zakłady stolarskie, meblowe i
wiele innych, mniejszych zakładów
rzemieślniczych.
Pierwszy młyn, gdzie za pomocą śluz i
drewnianych zastaw regulowano poziom wód ze
stawu, które napędzały żarna, znajdował się w
sąsiedztwie zamku biskupiego. Z tą chwilą staw
zwano Stawem Młyńskim. Zapewne później, na
potrzeby młyna, powstały przy kościele św. Anny
dwa spichrze zbożowe, biały i czerwony. Potem
urządzenia młyńskie przeniesiono nad fosę, za
klasztor, gdzie płynąca kanałem (fosą) woda
napędzała już nowe koła młyńskie. Z tą chwilą
fosę nazwano Kanałem Młyńskim. Natomiast w
miejscu pierwszego młyna, położonego przy
zamku biskupim, stanął prywatny tartak, którego
trakowe piły poruszała woda.
W roku 1860, przy dawnej ul. Młynarskiej,
rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowego
młyna. Wówczas władze miasta nie ukrywały, że
zaspokoi on potrzeby mieszkańców. Jak
odnotowano w starych kronikach, praca przy
wznoszeniu młyna była imponująca, a miejski
nadzór budowlany w czasie jego budowy nie
odnotował negatywnych uwag. W 1861 roku
budowa młyna została ukończona. Od początku, a
był to młyn turbinowy, wyróżniał go ceglany
komin przyległy do ul. Grunwaldzkiej. Był
złączony kanałem dymnym z lokomobilą, która
stała w jednym z budynków, gdzie później mieścił
się Mini-Browar. Kiedy był niski poziom wody,
co groziło wstrzymaniem pracy młyńskiej turbiny
wodnej, wówczas uruchamiano lokomobil.
Wytworzona para poruszała pompy wodne, które
wyrównywały do niezbędnego poziomu wodę
płynącą do zastawek turbinowych. W roku 1905
właściciel młyna wybudował w jego sąsiedztwie
dom mieszkalny, zwany później domem
młynarza, potocznie „młynarzówką”.
W roku 1915 młyn został przebudowany i
zyskał dzisiejszy kształt architektoniczny.
Natomiast ze starego młyna oprócz komina i
lokomobili niewiele pozostało. Młyn w dalszym
ciągu napędzany był turbiną wodną. Kiedy miasto
zostało zelektryfikowane, w pomieszczeniu
turbiny wodnej, na wyższej kondygnacji
zamontowano silnik elektryczny, rezygnując z
turbiny wodnej, a komory, w których stały

fot. archiwum

urządzenia, zasypano. Z tą chwilą lokomobila
stała się bezużyteczna. W czasie działań
wojennych komin został ugodzony pociskiem na
1/3 wysokości i groził zawaleniem, jednak
dopiero w 1991 roku, za sprawą właściciela
browaru, został on rozebrany.
Do roku 1945 młynem, w którym pracowało
8 robotników, zarządzało miasto. W maju 1945
roku polskie władze, na podstawie inwentaryzacji
zastałego poniemieckiego majątku, w
przedmiocie zakładów, fabryk wymieniły m.in.
przy Mühlenstr 13 młyn turbinowy (wodny) jako
nieczynny, gdzie trwa remont oraz mieszczące się
w zabudowaniach młyńskich: spichelrz i
olejarnię, a także elektrownię wodną od strony ul.
Grunwaldzkiej. Pod koniec maja 1945 roku
rozpoczęto remont młyna. W tym czasie nie
pracowała olejarnia, ponieważ część urządzeń,
podobnie jak urządzeń młyńskich, została
wywieziona przez wojska radzieckie. 29 kwietnia
1946 roku burmistrz Władysław PacochaPuchowski apelował o ukończenie naprawy
młyna. Przy remoncie pracowało 10 robotników.
Wcześniej, bo 15 stycznia 1946 roku, do listy
stanowisk służbowych pracowników Zarządu
Miejskiego miasta Wartembork włączono:
kierownika młyna miejskiego, młynarza,
pomocnika młynarza, robotnika i stróża młyna
miejskiego. W połowie 1946 roku generator
prądotwórczy napędzany silnikiem Diesla zasilał
młyński silnik elektryczny stojący na specjalnym
fundamencie w pomieszczeniu, gdzie pracowały
turbiny młyńskie. W ten sposób udało się
uruchomić jedynie parę młyńskich kamieni i
jedną parę walców. Na przełomie 1946/1947 roku
miasto zasilane było energią elektryczną z
zewnątrz i pomimo wielu trudności z dostawą
energii generator nadal pracował na rzecz
młyńskiego silnika elektrycznego. Z chwilą kiedy
młyn przeszedł całkowicie na zasilanie energią
elektryczną z zewnątrz, a miało to miejsce w
pierwszym kwartale 1947 roku, generator został
wyłączony.
Kierownikiem młyna, który podlegał pod
Zarząd Miejski miasta Wartembork był Bolesław
Adamowski, wymieniany w dokumentach jako
dobry fachowiec. Jak podano młyn pracował na
jednym śrutowniku i pokrywał zaopatrzenie
pobierając za przemiał 15%. Zdolność przemiału
na dobę wynosiła ok. 500 kg. Na podstawie
opisów młyn w dalszym ciągu pracował na
jednym kamieniu, z którego uzyskiwano jako
dochód, 35 metrów żyta z pobranych miar za
przemiał. Młyn upaństwowiony został 8 marca
1947 roku.
Ciąg dalszy na str. 11
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1.02.1946 - w Barczewie, personel więzienny liczył
9 strażników.
1.02.1970 - przy Miejskim Domu Kultury w
Barczewie powstał ośrodek metodyczny dla
powiatu olsztyńskiego.
2.02.1937 - święto Matki Boskiej Gromnicznej w
kościele farnym w Wartemborku odprawiono
dwujęzycznie. Msza św. była z niemieckim
kazaniem, a suma z polskim.
3.02.1807 - w Barczewie stacjonowali żołnierze
francuscy marszałka Luisa Nikolasa Davouta.
3.02.1888 - w Bartołtach Wielkich urodził się Jan
Szaffryna, działacz warmiński i organizator
czytelnictwa na wsi.
5.02.1517 - Mikołaj Kopernik, jako administrator
kapituły warmińskiej, nadał prawo lokacyjne
osadnikowi nazwiskiem Gregor Czepan ze Skajbot.
5.02.2004 - w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Turystyki w Barczewie, organizacje pozarządowe
z terenu miasta i gminy Barczewo podpisały
Porozumienie Stowarzyszeń „Działajmy Wspólnie
- Działajmy Razem”.
6.02.1910 - w Nowogrodzie Łomżyńskim urodził
się Józef Lutrzykowski, muzyk i współzałożyciel
Orkiestry Symfonicznej i Orkiestry Kolejowej w
Olsztynie.
7.02.1877 - w Barczewie urodził się Feliks
Nowowiejski, polski kompozytor, kapelmistrz
i dyrygent.
8.02.1953 - zmarł Feliks Wrześniewski, pierwszy
lekarz w powojennej historii miasta Barczewa.
11.02.1812 - zezwolono ludności żydowskiej na
osiedlenie się w miastach Prus Wschodnich.
11.02.1862 - Państwowa Orkiestra Symfoniczna w
Olsztynie otrzymała imię Feliksa Nowowiejskiego.
11.02.1906 - święcenia kapłańskie z rąk bp
Andrzeja Thiela przyjął ks. Maksymilian
Tarnowski, późniejszy proboszcz parafii św. Anny
w Barczewie.
12.02.2004 - prezesem Gminnego Forum
Organizacji Pozarządowych została, z wyboru,
Danuta Zielonka.
15.02.1951 - Powiatową Bibliotekę w Barczewie
przeniesiono do gmachu zajmowanego przez
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul.
Kraszewskiego 17 w Barczewie.
15.02.1977 - plenum Komitetu Miejsko-Gminnego
PZPR, wspólnie z ZSL, obradowało nad
problemem rozwoju rolnictwa.
15.02.2000 - Rada Miejska podjęła decyzję o
budowie gimnazjum w Barczewie.
16.02.1970 - w czytelni Miejskiego Domu Kultury
w Barczewie, w 100. rocznicę urodzin W. I. Lenina,
odbyła się prelekcja połączona z wieczornicą.
17.02.1997 - do Zalesia, na zakończenie obozu w
ramach programu „Internet dla szkół”, przybył b.
premier Waldemar Pawlak.
20.02.1771 - biskup warmiński Ignacy Krasicki
potwierdził przywilej lokacyjny wsi Mokiny.
22.02.1570 - bp. warmiński Marcin Kromer wydał
ustawę o obowiązku uczęszczania wiernych do
kościoła.
22.02.1946 - w Ruszajnach otwarto świetlicę
wiejską.
23.02.1950 - w Szkole Podstawowej w Barczewie
obchodzono uroczyście rocznicę powołania Armii
Czerwonej.
23.02.2004 - w Barczewie, po rejestracji,
rozpoczęło działalność Koło Platformy
Obywatelskiej RP.
26.02.1991 - zmarł Eugeniusz Nasalski, żołnierz
francuskiego Ruchu Oporu, działacz młodzieżowy,
nauczyciel.
28.02.1551 - biskupem warmińskim został
Stanisław Hozjusz.
28.02.1971 - w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie odbył się I Zjazd Stronnictwa
Demokratycznego.
Wojciech Zenderowski

Społeczeństwo
Trwają prace remontowo - konserwatorskie

Klasztor oo. Franciszkanów w Barczewie
Po Kapitule Prowincjonalnej w Poznaniu,
na początku lipca 2009 roku, o. Leszek ofm
(Mikołaj Czyściecki), jako gwardian klasztoru,
skierowany został do Barczewa. Wraz z nim do
klasztoru w Barczewie przybyli: o. Dawid ofm
(Dawid Szulca), który objął funkcję proboszcza
parafii św. Andrzeja Apostoła i o. Kosma ofm
(Kosma Rejmer). Wymienieni wraz z zastałym
bratem Arturem ofm (Artur Dubis) do dziś
stanowią skład klasztoru oo. Franciszkanów w
Barczewie.
W pierwszych tygodniach, po objęciu
placówki redaktor „Wiadomości Barczewskich”
rozmawiał z o. Leszkiem, gwardianem o
planach i zamierzeniach na najbliższe lata.
Wówczas o. Leszek nadmienił, że przed nim i
wspólnotą zakonną jest wiele ambitnych rzeczy
do zrobienia, w tym prace remontowe i
konserwatorskie. Na długiej liście znalazło się:
osuszenie kościoła i zabezpieczenie dachu,
zakonserwowanie bocznych ołtarzy oraz
ambony, zabezpieczenie sklepienia świątyni,
wymiana instalacji elektrycznej, przystąpienie
za zgodą konserwatora do położenia nowej
elewacji kościoła rozpoczynając prace od strony
frontowej z uzupełnieniem brakujących rzeźb.
Natomiast odnowienie fresków i zabezpieczenie
przepięknych Stalli były w trakcie uzgadniania.
Podczas naszej rozmowy, o. Leszek powiedział,
że ma cichą nadzieję, iż przy wsparciu władz
miasta, miejscowych sponsorów, którym na
sercu leży dobro narodowe w realizacji
remontów i prac konserwatorskich oraz ludzi
dobrej woli, uda się to wszystko zrobić.
Od pierwszego spotkania minęło ponad
półtora roku. W lutym 2011 roku zwróciliśmy
się do o. Leszka, gwardiana klasztoru z
pytaniem, co w tym okresie zostało wykonane.
W pierwszej kolejności o. Leszek wymienił

Młyn, nie tylko wodny
Ciąg dalszy ze str. 10

11 czerwca 1949 roku władze miasta w
Barczewie przekazały Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” młyn,
trzykondygnacyjny magazyn zbożowy (o pow.
1018 m2 i kubaturze 3250 m3), olejarnię, budynki
mieszkalne przy ul. Młynarskiej nr 5, 7, 9 i 11 oraz
dwa magazyny zbożowe (w tym 1 silosowy),
zdewastowany budynek tartaczny, generator
prądotwórczy, budynek turbin wodnych, śluzę
wodną i plac handlowo-składowy. W magazynie
zainstalowane były urządzenia transportu
wewnętrznego i duża oczyszczalnia zbożowonasienna. W komisji był przedstawiciel Zarządu
Miejskiego komisaryczny burmistrz Franciszek
Roman, przewodniczący Miejskiej Rady
Narodowej Antoni Sałata, członek Miejskiej
Rady Narodowej Leonard Malecki i dzierżawca
młyna Bogdan Wieczorek. W połowie 1951 roku,
na polecenie CRS, Oddział Okręgowy w
Olsztynie, tylko usługi młyna zostały przekazane
do nowo powstałego przedsiębiorstwa Rejonu
Młynów Gospodarczych w Olsztynie, natomiast
majątek pozostał. W latach siedemdziesiątych
XX wieku zapadła decyzja o zaprzestaniu
przemiału w barczewskim młynie.
Wojciech Zenderowski

przeprowadzone prace remontowe w domu
parafialnym, gdyż prawie w szystkie
pomieszczenia wymagały wręcz gruntownego
remontu, w tym w kilku pomieszczeniach
wymieniono podłogi. Natomiast z większych
prac wymienił te przy przełożeniu i
uzupełnieniu braków nowymi dachówkami na
dachu świątyni. Było to priorytetowe zadanie,
które wymagało sprzętu i dużego poświęcenia,
gdyż przeciekający dach nie wróżył niczego
dobrego. Naprawiono i zakonserwowano drzwi
wejściowe do świątyni oraz wewnątrz okna.
Konserwacji poddano także, stojący przy
świątyni, krzyż misyjny. Naprawiono i

odnowiono bramę wjazdową, prowadzącą na
teren klasztoru. Ponadto przeniesiono
dzwonnicę spod kaplicy św. Antoniego w nowe
miejsce, bliżej muru, tuż przy kapliczce.
Większość środków pochłonęły prace przy
wstępnym osuszaniu fundamentów i murów
kościoła. Nadal wewnątrz prowadzone jest
osuszanie. W kościele została częściowo
wymieniona instalacja elektryczna. O. Leszek z
zadowoleniem przekazał, że konserwacji
poddany został nowo odkryty obraz z XVIII
wieku, przedstawiający św. Antoniego,
znajdujący się przy ołtarzu Świętego Krzyża
oraz wiszący na ścianie północnej, ukazujący
scenę ukrzyżowania na tle widoku Jerozolimy.
Na konserwację oczekuje obraz przedstawiający
św. Franciszka oraz wiszący na ścianie
północnej przedstawiający Matkę Boską z
Dzieciątkiem na lewej ręce, a także obraz z
pierwszej połowy XIX wieku, przedstawiający
postać św. Mikołaja w szatach liturgicznych z
trzema młodzieńcami u stóp. Dodajmy, że
wymienione prace konserwacyjne wykonywane
są przez Ewę Olkowską, konserwatora
zabytków w Olsztynie. Dokonano także
gruntownej konserwacji trzech mosiężnych
żyrandoli z wymianą instalacji elektrycznej,
przywracając im dawny blask.
Gwardian klasztoru o. Leszek nadmienił,
że z długiej listy zaplanowanych prac wiele
zostało wykonanych, ale też wiele pozostało do
wykonania. Wszystko uzależnione jest od
środków finansowych, o które się stara. W tej
sprawie zwróci się do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, gdyż
bez większej dotacji trudno będzie myśleć o
dalszych pracach, w tym o nowej elewacji, czy
odnowieniu ścian wewnątrz z konserwacją
fresków i przepięknych Stalli.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Sprawa do wyjaśnienia..Krzyż bez drewnianej
figurki
Na łamach „Wiadomości Barczewskich” pisaliśmy
już o tym, że z naszego krajobrazu systematycznie znikają
dobra barczewskiej kultury. Niestety, to samo
obserwujemy na terenie gminy. Może przedmioty te
zabierane są w ramach konserwacji, a może padają one
łupem złodziei?
Kolejny przykład zniknięcia wartościowego
przedmiotu mamy w oddalonej o kilkanaście kilometrów
od Barczewa, położonej pośród lasów, pięknej i spokojnej
wsi Wipsowo. Wieś posiada ciekawą historię, do której
kiedyś powrócimy, jednak nas o wiele bardziej
zainteresował stojący w lesie przed wjazdem do Wipsowa
od strony Ramsowa drewniany krzyż, ogołocony z
drewnianej figurki przedstawiającej ukrzyżowanego
Chrystusa. Figurka była przymocowana do drewnianych
ramion krzyża, a od słońca i deszczu osłaniał ją metalowy
daszek. Na krzyżu widoczna jest metalowa tabliczka z
inicjałami INRI - skrót łaciński oznaczający: Jezus
Nazarejczyk Król Żydowski. Wiemy, że krzyż i metalowe
elementy wykonał August Poschmann z zawodu kowal,
mieszkaniec Ramsowa. Natomiast figurkę jeden z
mieszkańców Wipsowa.
Niestety, po drewnianej rzeźbie przedstawiającej
ukrzyżowanego Chrystusa na krzyżu pozostała jedynie
fotografia.

Foto i tekst Wojciech Zenderowski
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Społeczeństwo
Wizerunek Gminy Barczewo ?

„Głupotę można by wytrzymać...”
Wizerunek to podobizna, portret, obraz,
wyobrażenie, marka, reputacja i renoma. Jest to
jednak wynik subiektywnego postrzegania
osoby lub rzeczy przez autora. Opisuje w
rzeczywistości to, na co można wpływać i co
zmieniać we własnym wyglądzie.
Najważniejszą metodą kreowania wizerunku
jest oddziaływanie poprzez wygląd i poprzez
modyfikowanie opinii innych. Dzięki
wizerunkowi inni będą o nas wiedzieli tylko to,
co będziemy chcieli im przekazać. Pod
wizerunkiem możemy ukryć swoją prywatność i
cechy, których nie chcielibyśmy odsłaniać przed
innymi. Tyle uogólnień w temacie, który
chciałbym poruszyć.
Na wizerunek naszej barczewskiej gminy,
naszych miejscowości i żyjących tu ludzi składa
się wiele elementów. Zasadniczym elementem
jest ciężka praca naszych mieszkańców w
pomnażaniu dobra osobistego i wspólnego.
Sukces i porażka są często wypadkową ich
działania. Pracę i znój zwykłych osób lub całych
społeczności lokalnych można przedstawić
pisząc o nich prawdę lub kłamstwo.
Nawiążę do informacji, która pojawiła się
12 stycznia 2011 roku w Internecie na stronie
barczewo.wm.pl /gazetaolsztynska.pl/.
Zamieszczono tam artykuł, który zaczyna się
sensacyjnie, jak scenariusz filmu kryminalnego.

Opisuje on w jaki sposób zachował się 58-letni
mieszkaniec Ramsowa, osoba znana wszystkim
mieszkańcom wsi. Nie będę i nie jest moim
zamiarem wydawać opinii i komentować
wydarzeń w kategoriach winy i kary. O tym
zadecyduje niezależny sąd. Wydarzenie to u
internautów otwarło mityczną puszkę Pandory.
Komentarzom nie ma końca. Na dzień pisania
tego artykułu naliczyłem ich aż 182.
Wydawałoby się, że tym wydarzeniem żyje cała
wieś. Nie chcę się zagłębiać w lekturę tych
wpisów, gdyż zawierają one w większości cechy
i przywary, które niestety występują w naszym
narodzie.
Muszę powiedzieć jednak, że odwaga
mieszkańców Ramsowa, ukrywających się pod
pseudonimami, staniała. Ich język nie jest moim
językiem. To co wypisują, czyta cała Polska.
Zastanówcie się co pomyślą o nas rodacy?
Pisząc te słowa myślę, że nie należy podgrzewać
atmosfery dyskusji, należy wyciszać emocje. W
każdym zbiorowisku ludzi, niezależnie od ich
woli, czasu i rozwoju społecznego, występuje
dobro i zło, mądrość i głupota, odwaga i
tchórzostwo, prawda i kłamstwo, przyjaźń i
nienawiść. Ludzie pracą zaspokajali swoje
potrzeby życiowe i powiększali dobro ogółu.
Ludzie w Ramsowie czy innej miejscowości,
pracując, odnosili sukcesy i porażki. Radość,

Po przeczytaniu rozmowy z p. Andrzejem
Izdebskim, przeprowadzonej „na prośbę grupy
radnych", przez chwilę zastanowiłem się, czy
kampania wyborcza jeszcze trwa, czy już się
skończyła. Jako Radny z tego samego okręgu co
bohater wywiadu zostałem wręcz wywołany do
zajęcia stanowiska w tej sprawie.
Taką konieczność stwierdziłem po tym, że
wywiad ten - tytuł na to wskazuje - chciałem
uznać za jeden z cyklu tematycznych artykułów
opisujących instrumenty finansowania
inwestycji gminnych.
Jednak wymowa tego wywiadu,
zaznaczam że może to być moje subiektywne
odczucie, jest odmienna niż oczekiwałem na
wstępie i jest powtórzeniem haseł wyborczych
przypomnianych w niezrozumiałym celu.
W przypadku gdy się mylę (i głęboko w to
chcę wierzyć) i miałby to być pierwszy z cyklu
tematycznych artykułów, to udzielający wywiadu
jako ekonomista powinien wskazać jako
przykład kilka innych też ciekawych źródeł
finansowania inwestycji, np.
samoopodatkowanie, tzw. finansowanie z
trzeciej ręki, czy nawet leasing. Ponadto w
artykule, który wskazuje emisję obligacji
komunalnych jako najlepsze źródło
finansowania inwestycji gminnych, a miałby to
być w miarę obiektywny i merytorycznie
poprawny w temacie artykuł, pominięto proces
przygotowania emisji obligacji komunalnych.
Nie wskazano wad tego instrumentu, kosztów
emisji, kosztów wykupu i stwierdzenia, że
obligacje też są długiem, który wcześniej czy
później trzeba spłacić, oraz innych
uwarunkowań, które decydują o atrakcyjności
lub nie tego źródła. Co jak widać przemawia za
moim odczuciem co do wymowy wywiadu.

List do redakcji

12

Faktycznie „Rada Miasta podejmuje
uchwały w sprawach majątkowych gminy
przekraczających zakres zwykłego zarządu
dotyczących… emitowania obligacji oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu przez wójta". Jednak każdy powinien
wiedzieć, że każda uchwała, aby mogła być
podjęta przez Radę Miejską, musi spełniać
szereg wymogów. Zaczynając od ekonomicznospołecznej zasadności kończąc na poprawności
formalno- prawnej.
Jednak do podjęcia takiej uchwały droga
jest dłuższa niż wynika to z artykułu i jak mogli
to odebrać czytelnicy. I tak w praktyce, z zasady
RM podejmuje tzw. „Uchwałę intencyjną",
która umożliwia rozpoczęcie dalszych procedur.
Sądzę, że przed podjęciem takich decyzji
należałoby rozważyć uwarunkowania
makroekonomiczne, dostęp do alternatywnych
źródeł finansowania, uwarunkowania
formalno-prawne, a także co jest ważne
uwarunkowania polityczno-socjalne. Nie bez
znaczenia pozostaje rozważenie uwarunkowań
o charakterze wewnętrznym (strategia
zarządzania długiem, zdolność do zadłużania
się itd). Wówczas to wstępnie (bez dodatkowych
rachunkowych analiz) można dopiero
stwierdzić, czy dany instrument finansowy jest
do zaakceptowania.
W oparciu o doświadczenia innych JST
oraz po całkowitej i pełnej analizie tego
instrumentu można dojść do wniosku, że
obligacje komunalne są dość dobrym i w miarę
szybkim źródłem pozyskania środków. Jednak w
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uśmiech i cierpienie zawsze towarzyszyło im w
szczęściu i nieszczęściu. Na przestrzeni dziejów
ludzkości pieniądz i bieda nawzajem się
wykluczały i prowadziły do zguby i swarów. W
całej dyskusji internautów brakuje mi
zachowania proporcji pomiędzy uczuciem a
rozsądkiem. Dla niektórych była to tylko
przednia zabawa i rozrywka. Pogodzenie
wszystkich przymiotów ludzkiej osobowości w
człowieku jest praktycznie niemożliwe.
Wymaga to ciężkiej pracy, a zwłaszcza szarych
komórek co jest sprzeczne z naturą człowieka,
gdyż człowiek z natury jest leniwy.
Internet jak każde inne urządzenie służy
człowiekowi, ale jako broń może go też zabić.
Wiem, że w Ramsowie, w tej pięknej
miejscowości naszej gminy, mieszkają ludzie
godni szacunku i zaufania i nie identyfikuję się
ze śmiałkami internetowymi. Czym my,
barczewianie, ramsowianie i mieszkańcy
trzydziestu kilku sołectw zasłużyliśmy sobie na
taki wizerunek, jaki zaprezentowaliście na
forum internetowym?
O mądrości i głupocie ludzi, ludzie napisali
wiele ksiąg i zawarli w nich mnóstwo myśli.
Wszystkim wpisującym się śmiałkom, dedykuję
maksymę polskiego klasyka Karola
Irzykowskiego: „Głupotę można by wytrzymać,
gdyby nie była ponadto jeszcze napastliwa i nie
posługiwała się niektórymi chwytami mądrości w czym mądrość nie może się jej odwzajemnić”.
Jan Franciszek Krakowiak

tym miejscu pojawia się to, co często odróżnia
finansistów od zarządzających. W wyjaśnieniu
tej różnicy posłużę się mądrością prof.
Kotarbińskiego, który w prosty i zrozumiały
sposób formułował i wyjaśniał zagadnienia
związane z efektywnym działaniem. Bo nie
zawsze to co wydaje się w danej chwili dobrym
rozwiązaniem jest rozwiązaniem koniecznym.
Tak więc, jako podsumowanie powyższych
wywodów i zarazem wyznacznikiem właściwego
zarządzania zacytuję wyjaśnienie pojęcia
„prakseologia" podane przez prof. Tadeusza
Kotarbińskiego w „Traktacie o dobrej robocie":
„Jako taka, prakseologia ma za zadanie:
zdobywać i uzasadniać wskazania dotyczące
tego, co trzeba czynić, co dobrze jest czynić lub
co wystarcza czynić w określonych
okolicznościach, by jak najsprawniej osiągnąć
zamierzone skutki.”
Zbigniew Chlubicki

Miejska Biblioteka Publiczna
w Barczewie realizuje projekty:
“Skarby z warmińskiej skrzyni warmiński rok obrzędowy”
oraz
“Warmia artystyczna”
sfinansowane ze środków
Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek.

Informacje
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej „GRODZISK CUP 2011

„SURMA” druga w Grodzisku Wielkopolskim
Piłkarki z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „SURMA” w Barczewie drugi raz w
ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęły drugie
miejsce w turnieju halowej piłki nożnej. Po
ostatnim sukcesie w Ogólnopolskim Bałtyckim
Turnieju w Dźwirzynie, w kategorii juniorek
młodszych, tym razem nasze zawodniczki stanęły
na podium w Międzynarodowym Turnieju
Halowej Piłki Nożnej „GRODZISK CUP 2011”
w Grodzisku Wielkopolskim.
W dniach 4-6.02.2011 r. do Grodziska
Wielkopolskiego przyjechało wiele drużyn z
różnych stron Polski oraz z Ukrainy. Sam turniej
dostarczył wiele emocji sportowych
zawodniczkom, trenerom jak również licznie
zgromadzonej publiczności. O tym jak mocne
drużyny przyjechały do Grodziska świadczy fakt,
że na osiem zespołów w kategorii seniorek - sześć
bierze udział w rozgrywkach ligowych.
TUCHOLANKA Tuchola, GSS Grodzisk Wlkp.
to drużyny trzecioligowe, NAPZRÓD Sobolów i
SZTORM Gdynia występują w II lidze, natomiast
ECOREN Ziemia Lubińska i VICTORIA Sianów
zajmują po rundzie jesiennej odpowiednio V i VI
miejsce w I lidze kobiecych rozgrywek.
Zawodniczki z Barczewa po rozegraniu siedmiu
spotkań (grano systemem „każdy z każdym”)
zajęły pierwsze miejsce w kategorii seniorek,
jednak zgodnie z regulaminem turnieju do
wyłonienia zwycięzcy potrzebny był mecz
finałowy pomiędzy pierwszą i drugą drużyną z
rozgrywek grupowych. W tym najważniejszym
spotkaniu, dziewczęta z Barczewa nie dały się
pokonać w regulaminowym czasie gry
pierwszoligowej drużynie ECORENU, remisując
2:2. O wygranej ECORENU zdecydowała
dopiero szósta kolejka rzutów karnych. Na naszą
korzyść przemawia fakt, iż barczewianki to
jeszcze juniorki młodsze i młodziczki, a już z
powodzeniem rywalizują z seniorkami. SURMA
była jedyną drużyną, która nie przegrała meczu z
pierwszoligowcami.
Wyniki SURMY w poszczególnych
meczach:
SURMA - TUCHOLANKA 9:0, SURMA VICTORIA 3:0, SURMA - GSS 3:2, SURMA NAPRZÓD 4:0, SURMA - ECOREN 2:1,
SURMA - SZTORM 1:2, SURMA -

ZJEDNOCZENI 4:1, SURMA - ECOREN (finał)
2:2 (5:6 k).
Po rozegraniu prawie 100 meczy w trzech
kategoriach wiekowych (czyli po maratonie
piłkarskim) wyłoniono zwycięzców w
poszczególnych kategoriach, jak również
przyznano nagrody indywidualne.
Klasyfikacja końcowa kategorii seniorek:
1. Ecoren Ziemia Lubińska
2. Surma Barczewo
3. Sztorm Gdynia
4. Victoria SP2 Sianów
5. GSS Grodzisk Wlkp.
6. Zjednoczeni Kaczory
7. Naprzód Sobolów
8. Tucholanka Tuchola
Najlepsza zawodniczka: Magdalena Szaj
(Surma Barczewo)
Najlepsza bramkarka: Angelika Pawełczyk
(Sztorm Gdynia)
Królowa strzelców: Marta Stodulska (Ecoren
Z.L.)
Drużyna All Stars Grodzisk Cup 2011:
Aleksandra Bosacka (Ecoren Z.L.)
Marta Stodulska (Ecoren Z.L.)
Angelika Pawełczyk (Sztorm Gdynia)
Malwina Grzelak (Victoria SP2 Sianów)
Magdalena Szaj (Surma Barczewo)
Najlepsza Grodziszczanka:
Kamila Królik
Miss Turnieju Grodzisk Cup 2011:
Natalia Zwierzychowska (GSS Grodzisk Wlkp.)
Piotr Ferenz
Od sezonu 2011/2012 klub zamierza wystartować
w rozgrywkach III ligi kobiecej piłki nożnej,
zapraszamy do treningów wszystkie chętne dziewczęta
z całego województwa, bez względu na wiek. Kontakt pod nr tel. 509236465.

Drodzy Czytelnicy!
Tegoroczne Dni Barczewa zbliżają się wielkimi krokami. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która
pomoże nam poznać Państwa oczekiwania co do formuły tego święta.
Dziękujemy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

DNI BARCZEWA - ANKIETA
1. Jak długo (liczba dni) zdaniem Pani/Pana powinny trwać Dni Barczewa?
a) piątek, sobota, niedziela
b) sobota, niedziela
c) sobota
2. Jaki program Dni Barczewa Pani/Pan preferuje?
a) piątek: rock-reagee party, sobota: dzień rodzinny, zawody sportowe i dyskoteka, niedziela: zawody
sportowe i występy zespołów rozrywkowych
b) piątek: koncerty zespołów rozrywkowych, sobota: program dla dzieci i występy zespołów rozrywkowych
oraz gwiazdy disco polo, niedziela: zawody sportowe i projekcja filmu
c) sobota: program dla dzieci i koncert muzyki dance oraz disco polo, niedziela: zawody sportowe, koncert
rozrywkowy i projekcja filmu
3. Czy Pani/Pana zdaniem Dni Barczewa powinny kończyć się pokazem sztucznych ogni?
a) tak b) nie

FUNDUSZ SOŁECKI
18. Niedźwiedź
1.Ogrodzenie placu zabaw - 7.144,00 zł
2.Zakup kosiarki - 1.700,00 zł
3. Organizacja festynu - 1.000,00 zł
19. Odryty
1. Remont drogi gminnej na odcinku 100 m 9.888,00 zł
20. Ramsowo
1. Remont drogi gminnej - 13.719,00 zł
21. Ramsówko
1. Remont drogi gminnej w miejscowości Ramsówko
- 6.703,00 zł
22. Radosty
1.Niwelacja terenu działek gminnych / w tym
transport materiałów do równania nawierzchni/ 6.930,00 zł
2.Prace porządkowe / wycinka krzewów, wywóz
odpadów/ - 1.399,00 zł
23. Ruszajny
1.Koszenie działek gminnych /boiska, place zabaw/
- 1.500,00 zł
2.Wykonanie tablicy informacyjnej - 3.500,00 zł
3.Organizacja imprezy integracyjnej - 1.000,00 zł
4.Remont lokalu z przeznaczeniem na świetlicę
wiejską - 9.679,00 zł
24. Skajboty
1.Zakup kosy spalinowej - 2.000,00 zł
2.Organizacja festynu wiejskiego - 2.955,00 zł
3.Oczyszczanie stawu - 5.000,00 zł
25. Szynowo
1.Organizacja festynu rekreacyjno sportowego 2.000,00 zł
2.Zakup zabawek na doposażenie placu zabaw i
ogrodzenie placu zabaw - 1.500,00 zł
3.Zakup wiaty parkowej oraz ławek - 2.240,00 zł
4.Zakup sprzętu sportowego - 200,00 zł
5.Zakup materiałów konserwacyjnych/farby, pędzle
itp./ - 500,00 zł
6.Zakup do nasadzenia krzewów i kwiatów 1.500,00 zł
7.Zakup świateł iluminatorów na dyskoteki 500,00 zł
8.Remont dróg wewnętrznych i alejek spacerowych 2.000,00 zł
26. Stare Włóki
1.Wyrównanie terenu pod plac zabaw - 2.000,00 zł
2.Zakup ogrodzenia placu wraz z boiskiem 4.500,00 zł
3.Zakup podkaszarki spalinowej - 1.441,00 zł
4.Zakup 2 ławek - 500,00 zł
27. Wipsowo
1.Zagospodarowanie plaży wiejskiej/ zakup i montaż
ławek, bujanki, karuzeli, piasku, ułożenie polbruku
pod grzybkiem, nasadzenie zieleni/. - 15.336,00 zł
2.Zakup stołu do bilarda i stołu „piłkarzyki" 6.000,00 zł
28. Wrócikowo
1.Remont drogi gminnej Stare Wrócikowo 6.000,00 zł
2.Dofinansowanie imprezy integracyjnej-1.300,00 zł
3.Zakup ławek oraz ogrodzenia placu zabaw 2.633,00 zł
29. Wójtowo
1.Naprawa ulic w Wójtowie - 10.000,00 zł
2.Zakup kosiarki spalinowej - 2.500,00 zł
3.Zakup 2 bramek do piłki nożnej - 6.600,00 zł
4.Organizacja 2 festynów z okazji rozpoczęcia
i.zakończenia lata - 3.172,00 zł
30. Zalesie
1. Remont drogi gminnej do Zalesia naprawa
poboczy na długości 595 m -5.807,00 zł
31. Bogdany
1.Wykonanie altany i ogrodzenia na działce nr 72 3.600,00 zł
2.Utwardzenie odcinka drogi gminnej - 2.000,00 zł
32. Tumiany
1.Remont nawierzchni drogi gruntowej /1800 m/ 7.817,00 zł

Ankietę prosimy składać w Biurze Informacji Miasta i Gminy w Barczewie, ul. Mickiewicza 12, w sekretariacie
CKiPG w Barczewie, ul. Słowackiego 5 lub przesłać na adres redakcji listem lub e-mail:moksit@barczewo.pl.
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Informacje
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Barczewo
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną
jednorodzinną położonych na terenie miasta Barczewo.
1. Nieruchomość położona przy ulicy Warmińskiej:
Działka Nr 3/112, pow. 1753 m2. Cena wywoławcza 116 727,00 zł
Działka Nr 3/113, pow. 1081 m2. Cena wywoławcza 71 955,00 zł
Działka Nr 3/114, pow. 1074 m2. Cena wywoławcza 71 463,00 zł
Działki Nr 3/115, pow. 1124 m2. Cena wywoławcza 74 784,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą KW NR OL1O/00036816/7.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną
jednorodzinną położonych na terenie gminy Barczewo.
1. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/5 o pow. 1204 m2. KW NR: OL1O/00075808/3
Cena wywoławcza 47 109,00 zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
2. Obręb ewidencyjny Kaplityny, gmina Barczewo:
Działka NR 187/10 o pow. 2000 m2. Cena wywoławcza 168 879,00 zł
Działka NR 187/9 o pow. 900 m2. Cena wywoławcza 83 925,00 zł
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr OL1O/00139294/3.
Działki nie są objęte aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Zgodnie z ustaleniami decyzji każda z działek przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
3. Obręb ewidencyjny Barczewko, gmina Barczewo.
Działka NR 271 o pow. 488 m2. KW NR OL1O/00052091/6
Cena wywoławcza 24 600,00 zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
1. Obręb ewidencyjny Lamkowo, gmina Barczewo
Przedwojenny, parterowy budynek mieszkalny o pow. użytkowej 95,14 m2 i budynek gospodarczy, położone na działce Nr 366 o
pow.1100 m2. Budynki są w złym stanie technicznym. KW NR OL1O/00061562/5
Cena wywoławcza 30 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
1. Obręb ewidencyjny Kierzliny, gmina Barczewo:
Działka NR 44a o pow. 300 m2. KW Nr: brak
Cena wywoławcza 62 976,00 zł
Przetargi odbędą się 3 marca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargów o godzinie 845.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do
dnia 28 lutego 2011 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed
zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz
notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa w Barczewie pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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OGÓLNOPOLSKIE FORUM
NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ WIEJSKICH
KRS: 0000373565 NIP: 7393816853 REGON: 280575290
Adres: Ramsowo 87, 11-010 Barczewo, powiat olsztyński, woj. warmińsko – mazurskie
tel. 895145710, 605066545, e-mail: fnsw@o2.pl
17 grudnia 2010 roku

Cele nowo powstałego Związku jak widać są bardzo ambitne i

powołano do życia Ogólnopolskie

godne wsparcia i pomocy. Związek będzie więc potrzebował

Forum Niepublicznych Szkół Wiejskich z

współdziałania z różnymi organizacjami i instytucjami, musi starać

siedzibą w Ramsowie. Inicjatorami były

się o pomoc w pozyskiwaniu środków na działalność oświatową tak

organy prowadzące szkoły niepubliczne. Związek

potrzebną w środowisku wiejskim, na realizację inicjatyw w

jest organizacją dobrowolną, samorządną, niezależną w

zakresie wzmocnienia pozycji Niepublicznych Szkół Wiejskich.

swojej działalności statutowej i posiadającą osobowość prawną.

Ogromne znaczenie mogą tu mieć projekty edukacyjne, z którymi

Powstanie, cele i zamierzenia Związku zrodziły się w efekcie

będą występować szkoły wiejskie. Dla dzieci i młodzieży

potrzeb i wyzwań, jakie przed szkołami wiejskimi stawia

najbardziej widocznymi, pożądanymi i atrakcyjnymi działaniami

współczesność. Twórcy Związku kierują się celem nadrzędnym:

Związku staną się różne formy wymiany uczniów pomiędzy

wyrównywaniem szans w zakresie szkolnictwa i oświaty między

zrzeszonymi szkołami.

wsią i miastem oraz wyrównywaniem pozycji Niepublicznych Szkół

Powstanie związku, jego cele i zamierzenia to inicjatywa

Wiejskich. W ścisłym związku z powyższymi zamierzeniami

godna naszych czasów i zasługująca ze wszech miar na wsparcie.

pozostaje potrzeba wzmocnienia wartości oświaty na wsi i tu

Niedaleką przyszłość naszego kraju będzie bowiem tworzyć obecne

niebagatelną a może główną rolę mogą i powinny odgrywać szkoły

najmłodsze i młode pokolenie. Muszą to być ludzie mądrzy,

wiejskie. Aby te cele realizować rodzi się konieczność połączenia sił

wykształceni, pozbawieni kompleksów i zahamowań, aby mogli

i wymiany doświadczeń, informacji i inicjatyw. Członkowie Związku

budować lepsze, nowoczesne jutro kraju w zjednoczonej,

na forum organizowanych szkoleń i konferencji będą prezentować

nowoczesnej Europie.

opinie w sprawach związanych z rozwojem szkolnictwa i oświaty na

Powołano władze Związku: Prezes Zarządu - Jan Marcin

wsi, wymieniać wiedzę i poglądy, podejmować wspólnie decyzje

Malinowski, Sekretarz - Małgorzata Bałusz, Skarbnik - Aldona

służące poprawie szkolnictwa niepublicznego na wsi. W

Jóźwiak.

zamierzeniach leżą także szkolenia pracowników i pracodawców.

Jan Marcin Malinowski

Piękny obiekt w Ruszajnach,
niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi,
jubileusze, stypy i inne.

ZAPRASZAMY

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

