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Miło nam poinformować, że Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
we współpracy z Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie
wygrało konkurs na dofinansowanie
wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej w
ramach programu Narodowego Centrum
Kultury w Warszawie.
Do programu wpłynęło 249 wniosków, z
czego tylko 36 uzyskało najwyższą ilość
punktów, w tym i my. W terminie od 10
do 19 sierpnia 2015 roku 20 uczniów
naszej szkoły oraz 20 uczniów ze szkoły
ukraińskiej spędzi wspólnie czas w
atrakcyjnym ośrodku wypoczynkowym w
Poroninie.

Y 2015/2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
- projekt edukacyjny “Klasa penitencjarna”
- język angielski i niemiecki,
- przedmioty w zakresie rozszerzonym:
historia, WOS, geografia

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
- klasa wielozawodowa

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
DLA DOROSŁYCH
-nauka w sobotę i niedzielę

NAUKA TNA!
BEZPŁA

Możliwość złożenia dokumentów w sobotę 13 czerwca 2015 r.
w godz. 10 -13 w sekretariacie szkoły

ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
(budynek Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej)

www.zawodowa.barczewo.pl
www.lo.barczewo.pl

tel. 89 51 47 713

Oprac. graf., zdjęcie: ramsko.com

KRONIKA POLICYJNA - KWIECIEŃ 2015 r.
- 29 marca sprawca uszkodził (porysował) samochód, zaparkowany przy ul. Kopernika
w Barczewie. Straty oszacowano na 500 zł.
Postępowanie w toku.
- W terminie pomiędzy 16 lutego a 2 kwietnia
z piwnicy budynku położonego przy ul. Wojska
Polskiego w Barczewie amator cudzej własności
ukradł rower górski, którego wartość oszacowano na 2 tys. zł. Postępowanie umorzono,
jednak nadal trwają czynności zmierzające do
ustalenia sprawcy.
- 1-2 kwietnia sprawca przywłaszczył 3 m3 drewna opałowego. Sprawa związana jest z konfliktem rodzinnym.
- W terminie pomiędzy 1 a 13 kwietnia sprawca,
wybijając szybę w oknie łazienki, dostał się do
domu będącego w trakcie budowy, położonego
w miejscowości Kaplityny, skąd ukradł elektronarzędzia o wartości 1500 zł. Obecnie trwają
czynności zmierzające do ustalenia sprawcy.
- 2 kwietnia doszło do spalenia poddasza domu
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cudzej własności włamał się do altanki
położonej przy ul. Traugutta w Barczewie, skąd
zabrał narzędzia o wartości 900 zł. Sprawa
w toku.
- 26 kwietnia sprawca, poprzez wyważenie
drzwi, dostał się do biura znajdującego się przy
ul. Wiązowej w Łęgajnach, skąd zabrał trzy
butelki szampana. Straty wyceniono na 100 zł.
W Mokinach sprawca usunął i ukradł słupki
ogrodzeniowe, które wyceniono na 512 zł.
Sprawę umorzono. Natomiast w Barczewku
sprawca zakopał metalowe pręty w nawierzchni
drogi prowadzącej na jego posesję, w wyniku
czego doszło do uszkodzenia kół w radiowozie
policyjnym.
Ponadto w kwietniu barczewscy stróże prawa zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców
oraz 14 dowodów rejestracyjnych.
Opracowanie Joanna Truszkowska
na podstawie danych z Komisariatu Policji
w Barczewie

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12 oraz na www.wb.barczewo.pl

Redaktor
Magdalena Łowkiel-Klimek
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w Lamkowie. Straty oszacowano na 100 tys. zł.
Zdaniem biegłego przyczyną zdarzenia była
nieszczelność w przewodzie kominowym.
Obecnie trwają czynności końcowe w niniejszej
sprawie.
- 9 kwietnia z posesji położonej przy ul. Kajki w
Barczewie skradziono 6 szt. metalowych elementów ogrodzenia. Przyczyną kradzieży był
konflikt rodzinny. Sprawa w toku.
- W terminie pomiędzy 9 a 13 kwietnia z niezamkniętego budynku gospodarczego w miejscowości Koronowo skradziono motocykl
crossowy marki Yamaha. Straty oszacowano na
8 tys. zł. Obecnie trwają czynności zmierzające
do ustalenia sprawcy.
- 10 kwietnia z posesji znajdującej się przy ul.
Kajki w Barczewie skradziono dwie psie budy
oraz furtkę do kojca. Straty oszacowano na 600
zł. Powodem zdarzenia było nieporozumienie
rodzinne. Sprawę zakończono.
- W terminie pomiędzy 18 a 25 kwietnia amator

Współpraca: A. Wojszel, A. Jędraszek, A. Golubiewska, A. Kadłubowska,
A. Duda-Radziwon
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Informacje
Turniej Miast Cittaslow

Barczewo w Gołdapi
9 maja 2015 roku odbyła się już szósta
edycja Festiwalu Cittaslow. Gospodarzem
tego wydarzenia tym razem była Gołdap.

Gminy w Barczewie. Nie zabrakło na nim
produktów lokalnych: warzyw, nalewek,

Festiwal Cittaslow jest doskonałą okazją do
prezentacji wszystkiego co najlepsze w miasteczkach Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow. Atrakcji było mnóstwo, m.in.
kiermasz wyrobów rzemieślniczych i występy zespołów muzycznych z miasteczek
członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej i tradycyjnej, Turniej Miast
Cittaslow, konkursy z nagrodami, koncert
zespołu Indios Bravos i inne atrakcje.
Uczestniczące w festiwalu miasta wzięły
udział w Turnieju Miast Cittaslow. Do rozegrania były 3 konkurencje: „Konkurs na
najpiękniejszego ślimaka”, „Konkurs na najoryginalniejsze stoisko” oraz „Konkurs
kajakowy”. Najwięcej punktów zdobyli gospodarze i to do nich trafił Super Puchar
Miast.
Na festiwalu nie zabrakło również reprezentantów naszej gminy. Odbyły się
konferencje i spotkania Polskiej Krajowej
Sieci Miast Cittaslow, w których uczestniczył
burmistrz Barczewa i przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Barczewie. Ważną częścią
festiwalu była konferencja dotycząca rozwoju idei Cittaslow pt. „Cittaslow szansą
przyszłych pokoleń”. Udział w niej wzięli
przedstawiciele władz i Komitetu Naukowego Międzynarodowego Stowarzyszenia
Cittaslow. Byli na niej obecni przedstawiciele
ścisłego zarządu stowarzyszenia: pan Arnoud
Rodenburg (Holandia), pan Gian Luca
Marconi (Włochy), pani Sabine Storme
(Belgia), pani Andrea Mearns (Walia, Anglia)
oraz prof. dr hab. Krzysztof Skalski, członek
Międzynarodowego Komitetu Naukowego
Cittaslow.
W sobotę natomiast odbyła się prezentacja stoisk miast członkowskich. Nasze
stoisko zostało przygotowanie przez pracowników Centrum Kultury i Promocji

pieczywa, serów i wędlin. Obrazy lokalnych
artystów, gadżety reklamowe, prezentacja
filmów o Barczewie i banery nadały stoisku

Fot. A. Wojszel

niepowtarzalnego charakteru. A dach naszego stoiska zwracał uwagę swoją oryginalnością – pokryty nie strzechą, ale białoczarnymi klawiszami, namalowanymi przez
Agnieszkę Markowicz. Część artystyczną
uświetnił występ zawodników Klubu Sportowego Egida z Barczewa, którzy jak zwykle
stanęli na wysokości zadania, by godnie
zaprezentować naszą gminę. Był pokaz sztuk
walki, technik specjalnych, siłowych, układy
tradycyjne i dowolne z bronią. A na koniec
wystąpił najmłodszy z zawodników i…
zagrał na klarnecie. To był bardzo wzruszający i naprawdę piękny występ. Bardzo
dziękuję zawodnikom: Mai Staniszewskiej,
Oliwii Przyborek, Marselowi Castalano,
Rozalii Wojszel, Kacprowi Oleszczak,
Piotrowi Przyborek i ich opiekunowi
Krzysztofowi Oleszczak. Pragnę również
podziękować za pięknie przygotowanie
stoisko: Agnieszce Markowicz, Asi Truszkowskiej, Bertrandowi Abramczyk
z Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
Anna Wojszel

Barczewski Skarbiec Kultury…
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Dni Otwarte Funduszy Europejskich to
największa akcja promująca projekty
dofinansowane ze środków unijnych w Polsce. Od 7 do 10 maja 2015 r. w całym kraju
odbyły się setki imprez prezentujących
tysiące pomysłów zrealizowanych dzięki
funduszom europejskim.

W tym roku zostały pokazane projekty
zrealizowane w Barczewie. Do najważniejszych należą niewątpliwie trzy kluczowe obiekty dziedzictwa kulturowego –
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renowacja byłego kościoła ewangelickiego,
nazwanego obecnie Skarbcem Kultury
Europejskiej, remont Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego-muzeum oraz
częściowy remont i adaptacja poddasza
w ratuszu. Miejsca te (z wyjątkiem ratusza,
w którym nadal trwają prace remontowe)
można było przez cały dzień nieodpłatnie
zwiedzać i dowiedzieć się o ich historii,
a także dokonanych zmianach.
W Skarbcu Kultury Europejskiej odbyła
się wystawa prac naszych rodzimych artystów. Malarstwo zaprezentowali: Anna
Korybut-Dziemidowicz, Anna Rok, Anna
Krzywoszonek, Katarzyna Suraj, Zbigniew
“Ramsko” Kozłowski; fotografię – Anna
Wojszel; formę przestrzenną – Agnieszka
Markowicz, natomiast rzeźby: Teresa
Walczak-Wikiert i Robert Cieślikiewicz.
Ponadto zaprezentowano filmy promujące
nasze miasto. Stoiska z informacjami były
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie
Południowa Warmia.
Wśród gości odwiedzających nasze
najpiękniejsze, wyremontowane zabytki byli
m.in mieszkańcy miasta, uczniowie barczewskich szkół oraz uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Plastycznego, który
odbywał się w Stadninie Koni w Kierzbuniu
wraz z kuratorem pleneru Tomaszem
Awdziejczykiem.
Magdalena Łowkiel-Klimek
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Informacje
Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych

„Złota Kaczka”
Przeglądy dziecięcych grup artystycznych niezmiennie od wielu lat wpisują się
w naszą tradycję edukacji przez kulturę
i sztukę. To właśnie w domach kultury, w
tego typu wydarzeniach dzieci mają okazję
wykazać się talentem, kreatywnością,
pasją. W Barczewie co roku organizowanych jest kilka przeglądów – kolędniczy, piosenki, teatralne, recytatorskie.
14 maja w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie odbył się Rejonowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Kaczka”.
Jest to wydarzenie cykliczne, w tym roku
organizowane już po raz 17. Do udziału
zgłosiło się pięć grup z powiatu olsztyńskiego:
1. Społeczna Szkoła Podstawowa w Borkach Wielkich
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie,
grupa „Elfiki”
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Lamkowie
4. Przedszkole Miejskie w Barczewie
5. Szkoła Podstawowa nr 33 w Olsztynie,
grupa „Szklana Kula”.
Występy oceniało jury w składzie:
Leszek Grad, Mariola Łukowska-Juckiewicz, Krystyna Jędrys, Anna Rok, Władysław Katarzyński.
Każdy z występów charakteryzował się

oryginalnością, szczerym, bo dziecięcym
podejściem do tematyki teatru oraz
ciekawym pomysłem. Każda z grup
również wykazała się dużym zaangażowaniem i radością występowania. Poziom
był bardzo zróżnicowany, od grup
początkujących po niezwykle doświadczone, które występ przygotowują kilka
miesięcy.
Szkoła w Borkach Wielkich zaprezentowała piękną historię o przyjaźni i oddaniu
w wojennych okopach. Grupa „Elfiki” ze
Szkoły Podstawowej w Barczewie przedstawiła własną interpretację legendy o Łynie, z barwną i ciekawą scenografią –
w całości stworzoną przez uczniów i rodziców.
Uczniowie z Lamkowa wystąpili w spektaklu „Kot w butach” – można było zauważyć
nieprzeciętną, choć jeszcze nieoszlifowaną
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charyzmę małego aktora, grającego
tytułową rolę. Grupa teatralna z Przedszkola Miejskiego w Barczewie zaprezentowała, podobnie jak ich starsi koledzy,
legendę o Łynie – inną jednak jej
interpretację – Marii Zientary-Malewskiej.

W przypadku grup dziecięcych wybór i
nagrodzenie najlepszych sprawiają duży
problem, gdyż trudno nie docenić
dziecięcego zaangażowania. Jury jednak
musiało dokonać selekcji.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Był to spektakl oparty na elementach
piosenki i baletu. Każdego wzrusza śpiewająca lub tańcząca grupa maluchów,
dlatego występ wzbudził ogromne zainteresowanie i aplauz.
Wisienką na torcie okazał się występ
grupy teatralnej „Szklana Kula” z Olsztyna.
Grupa ta, doświadczona i wielokrotnie
nagradzana, i tym razem potwierdziła swój
poziom. Przedstawienie pt. „Tam-Tam”
zawierało w sobie elementy nie tylko teatru,
ale też tańca, musicalu, happeningu. Każdy
z aktorów okazał się bardzo dobrze dobrany
i przygotowany do roli. Radość grupy
z występu na scenie była wręcz „zaraźliwa”.

1 miejsce – grupa „Szklana Kula” ze
Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie,
2 miejsce – grupa z Przedszkola Miejskiego w Barczewie,
3 miejsce – grupa „Elfiki” ze Szkoły
Podstawowej w Barczewie.
Nagrody dla najlepszych aktorów otrzymały uczennice Szkoły Podstawowej nr 33
w Olsztynie – Anna Osmańska i Aniela
Markowska.
Najlepsza grupa została również zaproszona do uczestnictwa w XXXV Wojewódzkim Konkursie Zespołów Teatralnych
o Laur „Złotej Rybki” w Biskupcu.

Fot. B.Abramczyk (2)

Bertrand Abramczyk

Biuletyn Informacyjny aktywistów „ŁĘGAJNIAK”
Niemałym zaskoczeniem było trzymać w ręku drugi numer „Łęgajniaka”, czterostronicowej gazetki redagowanej przez Kolegium redakcyjne w składzie: redaktor naczelny
Daniel Barczyński oraz redaktorzy: Andrzej Turek, Beata Gołębiewska, Karina Gawrońska i
Patryk Kamiński.
Redaktorzy zadbali o dobry papier, treść i informacje. Jest artykuł pt. „Kulturalnorozrywkowe Łęgajny 2015” i „Jak postrzegamy przyszłość Łęgajn?” – opracowane przez
sołtysa Łęgajn Andrzeja Turka. Ponadto spisana relacja pt. „Wydarzenia nad jeziorem”
i „Z cyklu Łęgajny historycznie”. Zadbano o miejsce na „Ogłoszenia, informacje i wydarzenia”.
Jest informacja o zapisach na rok szkolny 2015/2016 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Łęgajnach. Nie zabrakło także wiersza dla pań z okazji Dnia Kobiet.
Redakcja „Wiadomości Barczewskich” gratuluje i życzy połamania pióra w redagowaniu
następnych numerów adresowanych do mieszkańców Łęgajn. Nie ukrywamy, że jest to dla
innych sołectw gminy Barczewo dobry przykład do naśladowania.
Redakcja
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Informacje
Otwarty Puchar Warmii i Mazur WKSF Barczewo 2015

Medale w kształcie ślimaka…
Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie już
dawno nie gościła takich tłumów jak 16
maja. Od wczesnych godzin porannych 165
zawodników z 15 klubów sportowych
z całej Polski, trenujących różne style walki
stawiło się, by wziąć udział w Otwartym
Pucharze Warmii i Mazur WKSF Barczewo
2015.
Głównym organizatorem zawodów był
Klub Sportowy Egida Barczewo-Olsztynek, imprezę honorowym patronatem objął
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
oraz Polska Federacja Kick Boxingu. „Tą
imprezą propagujemy zdrowy i aktywny
styl życia, jednocześnie promując różnorodne style walki” – powiedział Bartosz
Zabłotny, trener taekwondo i założyciel
klubu sportowego Egida. Najmłodszy
zawodnik miał zaledwie 5 lat, a najstarszy
34. Zawody dają możliwość uczestnikom
sprawdzenia swoich umiejętności,
jednocześnie stwarzają okazję by zobaczyć
jak radzą sobie inni.

Fot. A. Jędraszek (3)

ciała, a jak wiadomo kontuzje zdarzają się
w każdym sporcie. Jednak kiedy patrzę na
wymieniane przez zawodników ciosy,
zastanawiam się z jakich powodów dość
liczną grupę uczestników stanowią panie.
Moje wszelkie wątpliwości rozwiewa
siedmioletnia zawodniczka z Ostródy,
pokazując z dumą zdobyty przed chwilą
złoty medal i mówiąc przecież sport jest dla
wszystkich”.
Zawody skończyły się późnym wieczorem, na twarzach zawodników i organizatorów pomimo zmęczenia dostrzec
można było przede wszystkim zadowolenie. Puchar Warmii i Mazur to
doskonała promocja gminy Barczewo.
Zawodnicy przybywający z odległych
miast, takich jak np. Szczecin czy Gdynia
przyznają, że do tej pory nawet nie słyszeli
o takim mieście jak Barczewo, ale teraz
zabiorą stąd wspaniałe wspomnienia.
Impreza z roku na rok przyciąga także coraz
większą liczbę widzów.
Każdy z zawodników otrzymał

pamiątkowy dyplom, a zwycięzcy poszczególnych kategorii tłoczone medale
w kształcie ślimaka, projektu Anny Wojszel. „Tymi medalami chcieliśmy podkreślić naszą przynależność do Międzynarodowej Sieci Miast Cittaslow i jednocześnie zaznaczyć naszą indywidualność”
– powiedziała artystka.
Najlepszym drużynom według klasyfikacji medalowej przyznano puchary.
Wyniki wyglądały następująco: 1 miejsce –
Klub Sportowy Egida Barczewo-Olsztynek, 2 miejsce – Gladius Ostróda, 3 miejsce
– Terlik Team Mikołajki, 4 miejsce – TSD
Ronin Stanisławów. Wyróżniono także
najlepszą zawodniczkę zawodów, którą
została barczewianka i zawodniczka Klubu
Sportowego Egida Klaudia Argalska,
statuetkę najlepszego zawodnika otrzymał
z kolei Krzesimir Kasza z Klubu Sportowego Gladius Ostróda.
Serdecznie gratulujemy.
Patrycja Nowicka

Walki rozgrywano w kilku kategoriach: kalaki (walki toczone przy użyciu
piankowych pałek), pointfighting (walka
przerywana), light contact i light-kick
(walki ciągłe), przeprowadzono także
konkurencję techniczną (techniki specjalne), polegającą na skoku dosiężnym na
określoną wysokość.
Zabezpieczeniem medycznym imprezy zajęła się Ochotnicza Straż Pożarna
z Barczewa. „Mieliśmy już kilkanaście
interwencji, przeważnie krwotoki z nosa” –
powiedział Piotr Silski barczewski strażak,
jednak jak zapewnił Bartosz Zabłotny
„trenowanie sztuk walki to zajęcie bezpieczne. Zawodnicy stający na macie mają
odpowiednio przygotowane ochraniacze,
nakładane na najbardziej narażone części
GAZETA SAMORZĄDOWA 5 (255) maj 2015
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Pierwsze demokratyczne wybory

25 lat samorządu
W 1989 roku, kiedy w kraju dokonywały się zmiany ustrojowe i rodziła się
III Rzeczpospolita Polska, w Barczewie we
wrześniu zebrała się grupa miejscowych,
która dostrzegła pilną potrzebę zmian
w dziedzinie gospodarki, kultury i polityki
naszej gminy. Nowi działacze powołali tzw.
Komitet Obywatelski, który szybko zyskał
społeczne poparcie.
W życiu społeczno-politycznym Barczewa przełomową datą był 27 maja 1990
roku i pierwsze demokratyczne wybory
samorządowe do władz miasta i gminy.
Zanim przystąpiono do wyborów, teren
miasta i gminy podzielony został na 25
okręgów wyborczych. Pierwsze 12 okręgów wyborczych obejmowało miasto,
natomiast pozostałe – wsie leżące na terenie
gminy. Co ciekawe, wieś Łęgajny była w
komfortowej sytuacji, gdyż jako jedyna
dysponowała dwoma okręgami. Okręg 19
obejmował Łęgajny – Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych, a okręg
nr 20 – wieś Łęgajny (bez KPGO). Wielu
kandydatów na radnych w różny sposób
prezentowało swój program wyborczy.
Niektórzy z nich zadowolili się tylko
umieszczeniem swego nazwiska na liście.
W pierwszych demokratycznych
wybo-rach do Rady Miasta i Gminy
Barczewo startowało 63 kandydatów na 25
miejsc w radzie. Udział kandydatów
w okręgach wyborczych był różny, od
jednej kandydatury – w okręgach wyborczych nr 11 i 15, do 5 kandydatów w okręgu
wyborczym nr 6. Natomiast w okręgu wyborczym nr 19 nie przeprowadzono
wyborów z powodu niezgłoszenia kandydata. Mandat został nieobsadzony do końca
kadencji. Ogółem uprawnionych do
głosowania na terenie miasta i gminy
Barczewo w 25 okręgach wyborczych było
9767 osób. Udział w głosowaniu wzięło
3558 osób. Frekwencja wyniosła 36,42%.
Pierwszymi radnymi Rady Miasta
i Gminy w Barczewie wybranymi w demokratycznych wyborach zostali: Teresa
Bronakowska, Mirosław Cichocki, Danuta
Czekała, Tadeusz Gryń, Lucyna Janicka,
Jerzy Kowalski, Anna Laska, Bernard
Matłoka, Janusz Matłoka, Bogusław
Mikołajczyk, Władysław Napierało, Lech
Nitkowski, Kazimierz Perlik, Antoni
Ropelewski, Stanisław Skindel, Adolf Słoń,
Paweł Smaha, Zenon Soćko, Jan Suliński,
Gerard Szpakowski, Andrzej Więcek,
Marek Wrocławski, Michał Zając i Jerzy
Zubelewicz. Wybrano 24 radnych.
Tuż po wyborach rezygnację z wykonywania mandatu radnego Rady Miasta
i Gminy w Barczewie złożył Adolf Słoń.
W następstwie radni na sesji w dniu 10
kwietnia 1991 roku podjęli uchwałę o wy-

gaśnięciu mandatu radnego, a na sesji
w dniu 11 grudnia 1991 roku podjęli uchwałę o nieprzeprowadzanie wyborów
uzupełniających do Rady Miasta i Gminy w
Barczewie. Do końca I kadencji Rady
Miasta i Gminy pracowało 24 radnych,
w zasadzie 23. W tym okresie radni przejawiali różne stopnie aktywności. Najrzadziej, bo tylko jeden raz, uczestniczył
w sesji, która odbyła się 7 czerwca 1990
roku radny z Bartołt Wielkich. Była to
pierwsza, inauguracyjna sesja demokratycznie wybranej Rady Miasta i Gminy
w Barczewie. Ze swego składu radni
wybrali Bernarda Matłokę na przewodniczącego Rady Miasta i Gminy, a na
burmistrza miasta Barczewa – Antoniego
Ropelewskiego, który jednocześnie został
pierwszym demokratycznie wybranym
burmistrzem w powojennej historii miasta.
Na zastępcę przewodniczącego Rady
Miasta i Gminy, a zarazem delegata do
Sejmiku Samorządowego w Olsztynie
wybrano Lecha Jana Nitkowskiego.
W skład pierwszego Zarządu Miasta
i Gminy z wyboru weszli: Lucyna Janicka,
Jerzy Kowalski, Janusz Matłoka, Władysław Napierało, Antoni Ropelewski,
Marek Wrocławski i Jerzy Zubelewicz,
a Zarządowi przewodniczył burmistrz
Antoni Ropelewski. Radni I kadencji
pracowali w czterech problemowych,
stałych komisjach rady: Komisji ds.
Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Sportu i Turystyki, Komisji ds.
Handlu, Gospodarki Komunalnej, Przemysłu, Rzemiosła, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony p. pożarowej, Komisji ds.
Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Współpracy z Samorządami oraz
Komisji ds. Przydziału Mieszkań.
Na sesji Rady Miasta i Gminy, która
odbyła się 29 stycznia 1992 roku przewodniczący Bernard Matłoka poinformo-

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

wał, że zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 1 stycznia 1992 roku
nastąpiło połączenie wspólnych organów
miasta i gminy Barczewo. W związku z tym
zmieniło się również nazewnictwo. I tak:
Urząd Miasta i Gminy na Urząd Miasta,
a Rada Miasta i Gminy na Radę Miejską.
W pierwszym roku kadencji radni
zbierali się dziesięciokrotnie. W drugim
i następnym roku było podobnie. Była to
pionierska praca od początku do końca
kadencji. Przypomnijmy, że w omawianym
okresie Zarząd Miasta i Gminy był
kolegialnym organem realizującym zadania ustawowe, m.in. przygotowywał
projekty uchwał oraz określał sposób ich
wykonania, gospodarował mieniem
komunalnym, realizował budżet, zatrudniał
i zwalniał kierowników gminnych jednostek organizacyjnych a także rozpatrywał
oferty przy przetargach.
Od pierwszych demokratycznych
wyborów minęło 25 lat. Z perspektywy
czasu, w rocznicę tego wydarzenia warto
przypomnieć początki barczewskiej
demokracji.
Wojciech Zenderowski

Siostra Mechtylda Antonina Romanski
Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych
W niedzielę 10 maja br., w koście pw. św.
Andrzeja Apostoła i św. Rocha w Ramsowie
odbyła się uroczysta msza św., celebrowana
przez proboszcza parafii ks. Zbigniewa
Snarskiego, na której gościła siostra
Mechtylda Antonina Romanski. Zwracając
się do wiernych ksiądz proboszcz nadmienił,
że siostra Mechtylda, katarzynka, wraz
z obecnymi w świątyni świętuje swoją 60.
rocznicę ślubów zakonnych. Dodał, że
miłość do Boga przez wszystkie lata dała jej
siłę i wytrwałość w ślubach zakonnych.
Dziękował Panu Bogu za łaskę, którą
obdarzył siostrę wieloletnią służbą, miłością

i pracą w parafiach Ramsowo i Wipsowo.
Podkreślił, że służyła parafianom przez
dwadzieścia siedem lat jak najlepiej. Tego
dnia nawa główna świątyni z barokowymi
ołtarzami wypełniła się wiernymi, którzy
przyszli, by wspólnie uczestniczyć w tak
pięknym i wyjątkowym jubileuszu siostry
Mechtyldy.
Głównym akcentem jubileuszowych
uroczystości było wręczenie siostrze
Mechtyldzie, przed prezbiterium, dużego
kosza kwiatów. Wręczając go, organizator
uroczystości Edward Kaczorowski wraz
z Iwoną Falkowską życzyli siostrze dużo
Ciąg dalszy na str. 12
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Stadnina Koni w Kierzbuniu…

Międzynarodowy Plener Plastyczny
Zwykle późną wiosną oraz
jesienią właściciele Stadniny
Koni w Kierzbuniu, państwo
Lucyna i Andrzej Ciesielscy
zapraszają artystów i chętnych
do nauki amatorów sztuk plastycznych. W czasie około dwutygodniowego pobytu artyści
malują obrazy, rzeźbią, kują
żelazo, lepią w glinie. Twórcza,
artystyczna atmosfera roztacza
się w całej stadninie. Tematy
prac są różne. Artyści czerpią
natchnienie głównie z krajobrazów, bogatej historii majątku. Twórcy są zauroczeni
malowniczymi widokami wokół stadniny, a swoje zauroczenia przelewają
na płótna.
W tym roku w dniach 5-15 maja został
zorganizowany kolejny już Międzynarodowy Plener Plastyczny, który przyciągnął
artystów z Polski, Ukrainy, Gruzji. Stworzyli
przepiękne dzieła, inspirowane historią
i naturą ziemi barczewskiej. Opiekę merytoryczną nad plenerem sprawuje miłośniczka
koni i malarstwa Lucyna Ciesielska.
Kuratorem pleneru był Tomasz Awdziejczyk.
Ze szczególnym zainteresowaniem artyści
podziwiali popisy jeździeckie właściciela
stadniny – Andrzeja Ciesielskiego.

lokalnych artystów. Wspólny
spacer po mieście pozwolił
w koleżeńskiej atmosferze podziwiać zabytki. Galerię w historycznej synagodze pokazała gościom Krystyna Szter, prezes
barczewskiego oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.
Wernisaż wystawy poplenerowej odbył się Stadninie Koni
w Kierzbuniu 13 maja 2015 roku.
Uczestników pleneru odwiedził
burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski.
Uczestnikami tegorocznego pleFot. Dieter Lubczyk z Zerbunia neru byli artyści: Tomasz AwGospodarz jest wielokrotnie nagradzanym dziejczyk (Warszawa) – kurator pleneru,
ułanem rekonstruktorem. Partnerem organi- Wojciech Rutkowski (Mława), Ewa Ossowzacyjnym pleneru była Fundacja Kultury ska (Mława), Teimuraz Kharabadze (Gruzja),
Jedwabnego Szlaku, która integruje środo- Zbigniew Grodzicki (Sadłowo), Krzysztof
wiska artystyczne krajów leżących
na Cekała (Mrągowo), Malina Najdek (Warodwiecznym szlaku wymiany dóbr i idei szawa), Igor Drozd (Ukraina).
pomiędzy Chinami i Europą. Patronem W wystawie wzięli udział także artyści z Barartystycznym był Okręg Warszawski czewa: Agnieszka Markowicz, Anna Rok,
Związku Polskich Artystów Plastyków.
Anna Krzywoszonek, Zbigniew “Ramsko”
Wszyscy uczestnicy pleneru zwiedzili Kozłowski.
Barczewo. Odwiedzili wystawę w Skarbcu
Tego typu inicjatywy niesamowicie
Kultury, gdzie artystka Agnieszka Marko- jednoczą i dostarczają mnóstwa inspiracji.
wicz przybliżyła historię adaptacji obiektu i
zaprezentowała twórczość i działalność
Magdalena Łowkiel-Klimek

Majówka z wędką 2015
O Puchar Starosty Olsztyńskiego
W piątek, 1 maja br. Stowarzyszenie
Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach wraz z Radą Sołecką i Stowarzyszeniem
Przystanek Łęgajny zaprosili na majówkę
nad Jezioro Linowskie nie tylko mieszkańców Łęgajn.
Organizatorzy dzień ten rozpoczęli
Otwartymi Zawodami Wędkarskimi o Puchar Starosty Olsztyńskiego, który objął
patronat nad imprezą. W zawodach wędkarskich mogli wziąć udział: członkowie stowarzyszenia, rodziny członków stowarzyszenia,
niezrzeszeni mieszkańcy wsi Łęgajny, dzieci
i młodzież w towarzystwie opiekunów oraz
inni wędkarze nie będący mieszkańcami wsi
Łęgajny.
Zawody wędkarskie zorganizowano w
dwóch grupach wiekowych: seniorów i kadetów. Łącznie udział wzięło 24 zawodników, w tym 8 kadetów. W kategorii
seniorów: I miejsce zajął – Piotr Kłos
z Olsztyna; II miejsce – Marcin Jankowski
z Olsztyna; III miejsce – Adam Gliniecki
z Łęgajn. W kategorii kadetów: I miejsce –
Emilia Stefanowicz z Olsztyna; II miejsce –
Patryk Łodziewski z Łęgajn; III miejsce –
Kacper Brzeski z Łęgajn. Najlepszym
zawodnikiem zawodów była Emilia Stefanowicz i właśnie do niej powędrował Puchar

Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak.
Nagrody rzeczowe ufundował Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora Linowskiego w Łęgajnach. Zwycięzcy – zawodnicy
w poszczególnych kategoriach – otrzymali
nagrody rzeczowe, a także nagrodzono
wszystkich młodych zawodników.
Po zawodach nad Jeziorem Linowskim
organizatorzy zaplanowali „Rodzinny Piknik
Wędkarski”, w którym prym wiedli mieszkańcy Łęgajn. Nie zabrakło chętnych
z miejscowości Bark, Barczewko i Kaplityny,
a także z Olsztyna i Barczewa.
Gwiazdą wieczoru był Międzynarodowy
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Zespół Pieśni i Tańca Romów Romanca.
Nawet deszcz nie zakłócił wspaniałej atmosfery majówki oraz zabawy. Było to za
sprawą dobrej organizacji, wyśmienitego
jedzenia (szczególnie grochówki wojskowej), wspaniałej i profesjonalnej muzyki,
którą serwował nasz lokalny DJ Piotr
Czarnecki. Mieszkańcy Łęgajn pokazali, że
potrafią się wspaniale bawić mimo niesprzyjającej pogody.
Wielkie słowa należą się organizatorom
za dobre przygotowanie rodzinnego pikniku
z wędką. Wszystkim, pomimo złej tego dnia
pogody, dopisywał humor. Tego typu
majówka wraz z zawodami wędkarskimi
mogła się odbyć dzięki sponsorom i ludziom
dobrej woli. Byli to między innymi: starosta
olsztyński Małgorzata Chyziak, burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, przedsiębiorca Jan Leleński z Łęgajn dzięki któremu
mógł wystąpić Zespół Romanca, firma
budowlana „Jarbud” z Łęgajn, Firma Jumar
z Łęgajn i wielu wolontariuszy, którym organizatorzy za pośrednictwem „Wiadomości
Barczewskich” ślicznie dziękują i zapraszają
na następne, jeszcze wspanialsze imprezy
nad Jeziorem Linowskim w Łęgajnach.
W. Zenderowski
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Bogdany wczoraj

Bogdany (niem. Bogdainen)
Miejscowość położona między Kaplitynami a Skajbotami, wcześniej Klein
Skaibotten – Małe Skajboty stanowiła
własność biskupów warmińskich. W ciągu
wieków wieś ta nosiła różne nazwy:
Bogdany, Bogdan, Bogdani, Bogdain,
Boddain, Bogdanen, Bogdaynen i Bogdainen.
Enoch von Kobelau – proboszcz,
Christian Topiau – dziekan, Mathius von
Launeu – kantor oraz ogół kapituły
Kościoła Warmińskiego, dokumentem
z dnia 7 maja 1494 roku stanowiącym
przywilej lokacyjny, potwierdzili kupno
przez Paula Bogdana 10 wolnych włók po
zmarłym Andrzeju Quedlitz, które dotychczas były lennem wsi Skajboty.
Przywilej wystawiony został na prośbę
kupującego i dowodził, że nabyte włóki
stanowią jego wieczystą własność na
prawie chełmińskim oraz przechodzą na
prawnych spadkobierców na tych samych
prawach, jak włóki lenne w Skajbotach,
które były im wcześniej nadane. Paul
Bogdan otrzymał prawo małych i dużych
sądów oraz obowiązek jednej służby
w zbroi, a także pomocy w budowie i naprawie zamków. Ponadto nałożono na
niego inne ciężary, tzw. pańszczyznę m.in.

wiemy, że 24 kwietnia 1510 roku Tidemann
Giese potwierdził zakup praw do czynszu
od 6,5 włóki, które należały do Mikołaja
Bogdana, lennika w Małych Skajbotach na
prawie chełmińskim. W 1574 roku Jan
Schlunga kupił 2,5 włóki od Mikołaja
Wipicza za 225 marek. W 1588 roku Adrian
Schunga kupił 2 włóki od Bartłomieja
Schmok za 150 marek. W 1656 roku
Bogdany posiadały 10 włók, było 3 gospodarzy na prawie chełmińskim, którzy mieli
obowiązek do 1 służby konnej w zbroi i do
czynszu 2,5 korca pszenicy lub innego
zboża, 1 kamienia wosku i 1 grosza
chełmińskiego.
Bogdany była to wieś bartnicza, w zabudowie skupionej, która liczyła 92
mieszkańców. We wsi mieściła się konna
stacja pocztowa. Nowy napływ osadników
po XVI w. pochodził głównie z Mazowsza.
Wieś Bogdany należała do parafii katolickiej w Klebarku Wielkim i miała jednego
sołtysa. We wsi była karczma, obciążona
czynszem we florenach. W związku
z wojną pod Wiedniem 20 mieszkańców
Bogdan obciążonych było podatkiem
wojennym. W rejestrze podatkowym
z 1772 roku wymieniono 3 gospodarzy
chełmińskich i 3 parobków. W 1789 roku

13 maja 1934 roku Bogdany obchodziły
440 lat istnienia i taki sam jubileusz świętowała rodzina Bogdańskich, która mieszkała
tu od czasów założenia wsi. W 1934 roku
wieś liczyła 92 mieszkańców. W 1939 roku
było ich już tylko 67, a w 1944 roku – 76,
natomiast obszar wsi wynosił wówczas 254
ha. Wojska radzieckie wkroczyły do wsi 24
stycznia 1945 roku.
W Bogdanach odkryto starożytny
cmentarz, pochodzący z VIII-VI wieku
przed Chrystusem, położony na wzgórzu
między jeziorami Bogdańskim i Umląg.
Odnaleziono 42 pochówki płaskie, w tym
część zbiorowych, 2 grobowce kurhanowe
i 4 stosy ciałopalne oraz liczne przedmioty
użytkowe z tamtego okresu, w tym wiele
naczyń i ozdoby z brązu. Na terenie
sołectwa Bogdany znajduje się dąb
szypułkowy – pomnik przyrody.
Obecnie Bogdany stanowią wieś sołecką.
W 2013 roku liczyły 66 mieszkańców.
Wojciech Zenderowski
Rok 1930. Widok na Bogdany.
Archiwum autora

Barczewskie
Kalendarium
Maj

od każdego posiadanego pługa musiał
oddawać po miarce pszenicy oraz żyta, jako
symbol uznania władzy zwierzchniej. Poza
tym od czynszu musiał przekazać co roku
w dzień św. Marcina funt wosku oraz 5 fenigów chełmińskich. W przywileju zastrzeżono prawo budowy młyna, prawo łowieckie oraz na wszystkie skarby wydobywane z ziemi. Paul Bogdan otrzymał prawo
łowienia ryb małymi narzędziami w jeziorach Sirwindken i Kroplichen na tzw.
własny stół.
Z zachowanych dokumentów kapituły
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wieś liczyła 11 budynków, a obszar wynosił
214 ha. W 1857 roku było 96 mieszkańców.
W 1871 roku Bogdany liczyły 11 domostw,
22 gospodarstwa, 103 mieszkańców.
W roku 1925 obszar Bogdan wynosił 254
ha. W 1910 roku było 19 gospodarstw,
zamieszkałych przez 96 osób, w tym 88
Polaków i 8 Niemców. Według danych
z 1932 roku w Bogdanach były 2 majątki.
Jednym właścicielem był Józef Bogdański i
gospodarzył na 64 ha ziemi, drugim Rudolf
Saalamann na 78 ha ziemi.

1870.05.22 – w Barczewie wmurowano
kamień węgielny pod budowę nowego
kościoła ewangelickiego.
1890.05 – w Barczewie zorganizowano
zebranie poświęcone organizacji Towarzystwa Czytelni Ludowych.
1900.05.01 – jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”: „pociąg pospieszny od m. Wystruć
przez Olsztyn do Berlina nie będzie zatrzymywać się w Barczewie”.
1920.05 – z okazji święta narodowego na
Warmii ogłoszono zbiórkę jako „Dar 3 Maja”
z przeznaczeniem na czytelnie ludowe.
1920.05.09 – w „Sali Strzeleckiej” w Sztumie
odbył się koncert pod batutą Feliksa Nowowiejskiego. Uczestniczyli w nim: Helena
Sosińska, Jadwiga Dirścianka i brat kompozytora ksiądz Rudolf Nowowiejski.
1920.05.13 – jak podała „Gazeta Olsztyńska”: „w Kronowie powstało koło
śpiewacze, które działalność artystyczną
i społeczną poświęciło krzewieniu polskiego
śpiewu patriotycznego”.
1935.05.01 – z powodu niemieckiego Święta
Pracy nakazem władz, w polskiej szkole
w Skajbotach zorganizowano stosowną uroczystość.
1935.05.02 – w Barczewie temperatura przy
gruncie spadła do 6 stopni poniżej zera.
Ciąg dalszy na str. 9
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Bogdany dziś

Barczewskie
Kalendarium

Sołectwo Bogdany
Rozmowa z sołtysem – panem Przemysławem Bonkiem

Maj
Ciąg dalszy ze str. 8

1935.05.05 – we wsi Repiszki na Wileńszczyźnie urodził się Mieczysław Wiśniewski, pierwszy od 1984 roku przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów SW
przy Zakładzie Karnym w Barczewie.
1935.05.14 – z powodu uczestnictwa
nauczyciela w nabożeństwie żałobnym za
duszę zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego nie odbyły się zajęcia w szkole
polskiej w Skajbotach.
1935.05.29 – w Klebarku Wielkim zmarł
Robert Bilitewski, ksiądz katolicki, dr
teologii, działacz warmiński, wikariusz
parafii barczewskiej.
1945.05.09 – starosta powiatu olsztyńskiego na stanowisko burmistrza Barczewa
powołał Marcelego Wiśniewskiego.
1945.05.09 – zmarła Sługa Boża siostra
M. Generosa – Maria Bolz urodzona w Łęgajnach.
1945.05.19 – za radą członków Zarządu
Miasta burmistrz Marceli Wiśniewski
nakazał zabezpieczyć budynek Domu
Starców i rozpocząć w nim remont w celu
przywrócenia jego dawnej funkcji.
1945.05.22 – z Warszawy do Olsztyna
przybył pierwszy transport przesiedleńców,
gdzie większość skierowano do dzisiejszego Barczewa.
1945.05.25 – w Barczewie rozpoczęto
przejmowanie obiektów przemysłowych od
władz radzieckich.
1945.05.28 – w Barczewie otwarto Urząd
Pocztowo-Telekomunikacyjny.
1945.05.30 – inspektor szkolny Brunon
Boem mianował Antoniego Ratajskiego
kierownikiem Szkoły Powszechnej w Barczewie.
1965.05.01 – w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej 13 otwarto Miejski Dom Kultury.
1975.05.04 – niedzielę w Barczewie
ogłoszono Dniem Czynu Partyjnego.
1975.05.14 – synagogę w Barczewie przejęło Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
1985.05.09 – w Barczewie odsłonięto
pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim.
1995.05.03 – po raz pierwszy w powojennej
historii miasta, przed ratuszem wywieszono
niebiesko-białą flagę.
1995.05.12 – w sali konferencyjnej barczewskiego ratusza odbyło się zabranie
założycielskie Miejskiego Koła Polskiego
Czerwonego Krzyża w Barczewie.
2005.05.07 – w Barczewie odbyła się I Powiatowa Majówka Strażacka.
2005.05.28 – w Barczewie odbył się po raz
pierwszy Jarmark Organizacji Pozarządowych.
W. Zenderowski

Sołecka wieś Bogdany położona między Kaplitynami a Skajbotami wyróżnia się
nie tylko położeniem, ale także bogactwem
potencjału ludzkiego. Ci, którzy na swoje
miejsce zamieszkania wybrali właśnie
Bogdany, mają to, czego inni mogą tylko
pozazdrościć. To cisza, spokój i bliski
kontakt z naturą jest atutem małej
miejscowości o wielkich ambicjach.
Kiedy rozpoczął Pan pełnienie funkcji
sołtysa?
- Z początkiem 2015 roku.
Jak czuje się Pan w roli sołtysa?
- Myślę, że ważniejsze pytanie to jak będę
się czuł po 4 latach kadencji, a chcę ją
wykorzystać z pożytkiem dla mieszkańców
i siebie.
Jak to jest być sołtysem?
- Ciekawie.
Czy pomagać to być bliżej ludzi i służyć
im na co dzień?
- Sądzę, że kontakt z ludźmi jest bardzo
ważny, rozmowy, wspólne działanie,
wspólne wyzwania. Działanie zespołowo
jest moim środkiem i celem, w Judymów
nie wierzę.
Jakie inwestycje są w sferze planów Pana
i Rady Sołeckiej?
- Planów jest wiele, od integracji, przez
utrzymanie i remonty drogi, do oczyszczalni ścieków, kanalizacji.
Jakie ma Pan plany, co do poprawy
wizerunku wsi Bogdany?
- Wizerunek wsi Bogdany jest dobry,
mieszkańcy świadomie osiedlili się w tym
miejscu, gdzie przyroda, rolnictwo, lasy,
zwierzęta, ptactwo jest w sąsiedztwie
człowieka, a po pracy wracamy i jesteśmy
na wczasach w agroturystyce, ale za darmo
i u siebie. Nie mam zamiaru ingerować
w spokój mieszkańców, a jedynie wspomagać nasze wspólne potrzeby. Należy
jednak pamiętać, że aby realizować nasze
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cele chcemy aktywniej uczestniczyć
w życiu naszej gminy, bo brać to również
dawać. Bogdany to bardzo ciekawa wieś,
jest dobrze prosperujące gospodarstwo
rolne, działają gospodarstwa agroturystyczne, atrakcją naszej miejscowości
jest dąb szypułkowy – pomnik przyrody,
kapliczka wybudowana przez mieszkańców 110 lat temu oraz ruiny, a w zasadzie
stare rumowiska po domach dawnych
mieszkańców. Jednak największą wartość
stanowią mieszkańcy, wśród których są:
muzycy i kompozytor, naukowcy, lekarze,
podróżnicy, ekolodzy, pszczelarz, policjanci i wojskowi, osoby wielu innych
zawodów o bardzo różnorodnych zainteresowaniach.
Kto wspiera Pana w wykonywaniu
obowiązków sołtysa?
- Wszyscy mieszkańcy a szczególnie rada
sołecka i rodzina.
W jakim stopniu mieszkańcy włączają
się w życie lokalnej społeczności?
- Począwszy od dobrego słowa, przez prace
społeczne, pomoc prawną, po konkretne
działania związane teraz z organizacją
Święta Bogdan.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
- W pierwszej kolejności dbać o drogę
i założenie stowarzyszenia.
Co Pan pragnie przekazać mieszkańcom
sołectwa za pośrednictwem „Wiadomości Barczewskich”?
- Chcę wszystkich serdecznie pozdrowić
i potwierdzić, że Bogdany to najlepsze
miejsce do mieszkania, a realizacja naszych
potrzeb zależy tylko i wyłącznie od nas
samych.
Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Zenderowski
Fot. Zdjęcie z albumu rodzinnego
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Informacje
Galeria absolwentów Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Natalia Dowgiałło

Natalia Dowgiałło ukończyła barczewskie gimnazjum w 2006 r. z odznaką
Wzorowego Gimnazjalisty. Zawsze była
uczennicą pilną, ambitną i niezwykle
sympatyczną.
Naukę postanowiła kontynuować w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Olsztynie,
w klasie o profilu biologiczno-chemicznofizycznym, gdzie osiągała znakomite wyniki
i angażowała się w działalność społeczną.
Organizowała imprezy dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, była wolontariuszką
w Centrum Wolontariatu w Olsztynie przy
Elbląskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (ESWIP), aktywnie
działała w kole PCK. Wraz z kolegami
otrzymała Nagrodę Główną w Wojewódzkim
Konkursie Koła Przyjaciół Natury.
Jeszcze w trakcie nauki w gimnazjum
rozpoczęła kilkuletni kurs języka angielskiego w Szkole Językowej „Artos” na poziomie zaawansowanym stopnia drugiego.
Ukończyła go z sukcesem w 2007 r.
Po znakomicie zdanej maturze na
poziomie rozszerzonym z biologii, chemii
i fizyki wybrała studia na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na
kierunku lekarskim. Obecnie jest studentką
szóstego roku i każdego roku otrzymuje
stypendium rektora dla najlepszych studentów. Brała udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
prezentując prace naukowe z zakresu
anatomii, chirurgii bariatrycznej i małoinwazyjnej oraz neurochirurgii, w tym:
- Sympozjum Studenckich Kół Naukowych

Uczelni Medycznych w Lublinie w 2012 r.
– za swoją pracę otrzymała wyróżnienie
- International Medical Students' Conference
w Krakowie w 2013 r. – również wyróżnienie
- Warsaw International Medical Congress
w Warszawie w 2013 r.
- Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie w 2012, 2013 i 2014 r.
– gdzie otrzymała odpowiednio 3. i 1. nagrodę oraz wyróżnienie
- Sesja Młodych przy XX Zjeździe Polskiego

Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej w
Bydgoszczy w 2014 r.
- International Student Scientific Conference w Gdańsku w 2014 r.
W 2013 r. brała udział w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Preparacyjnych w Zakresie Anatomii Klinicznej
„Scalpellum Aureum” w Olsztynie, gdzie
wraz z koleżanką z roku, preparując
neurochirurgiczne dojścia operacyjne do
struktur oczodołu otrzymała 2. nagrodę.
W chwili obecnej jest uczestnikiem projektu „High Quality Surgery Over Borders”,
którego partnerem jest uniwersytet Immanuela Kanta w Kaliningradzie. Aktywnie
działa w Studenckich Kołach Naukowych:
Anatomicznym, Chirurgii Ogólnej oraz
Neurochirurgii.
W przyszłości, poza wybraniem wymarzonej specjalizacji i dwóch dużych projektów, których szczegółów nie chce jeszcze
zdradzać, planuje zmiany w życiu osobistym
– we wrześniu tego roku wychodzi za mąż.
W czasie wolnym, którego ma bardzo
niewiele, bo stara się każdą chwilę spędzać
w szpitalu, zimą jeździ na nartach, latem
żegluje i zwiedza świat.
Jesteśmy bardzo dumni z Natalii,
gratulujemy jej sukcesów i życzymy
wszystkiego najlepszego zarówno w życiu
osobistym, jak i w realizacji dalszych planów
zawodowych.
Lidia Zelman
Anna Golubiewska

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

Targi Szkół Ponadgimnazjalnych
W dniach od 27.04 do 30.04. 2015 roku,
w barczewskim gimnazjum, już po raz jedenasty odbyły się Targi Szkół Ponadgimnazjalnych. Przez cztery dni uczniowie
klas III zapoznawali się z szeroką ofertą
edukacyjną, prezentowaną przez 13 szkół
z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Wśród
nich były:
- VIII Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach
- Zespół Szkół Rolniczych w Ostródzie
- IX Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
- Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
w Pieniężnie
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
w Olsztynie
- Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
- VI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie
- Bio Cosmetics Studio – technikum
fryzjerskie
- Feniks s.c. Centrum Naukowo-Biznesowe
w Olsztynie

10

- TEB Edukacja
- Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.
W tym roku, po raz pierwszy, swoją ofertę
na targach przedstawili także nauczyciele
gimnazjum, promując Zasadniczą Szkołę
Zawodową, Liceum Ogólnokształcące
o profilu penitencjarnym oraz Liceum
Zaoczne dla Dorosłych przy Gimnazjum nr 1
w Barczewie.
Podczas tych spotkań uczniowie mogli
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bliżej zapoznać się ze specjalizacją prezentowanych szkół, profilami, rozszerzeniami przedmiotów maturalnych i zajęciami dodatkowymi, oferowanymi przez
placówki.
Targi były doskonałą okazją, aby porozmawiać z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych, zadawać pytania, a także
zaopatrzyć się w materiały rekrutacyjne.
Z wielu szkół przybyli też absolwenci
naszego gimnazjum, którzy bezpośrednio
dzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami, pomagając swoim młodszym
kolegom w podjęciu jednej z najważniejszych decyzji w ich życiu.
Za organizację i przebieg tegorocznych
targów odpowiedzialne były Jolanta Jakończuk – doradca zawodowy i Ewa Radzanowska – pedagog szkolny.
W ostatnim dniu trwania targów gościem
była Barbara Guga, dyrektor Wydziału
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Lidia Zelman

Informacje
Dzień Ziemi w Przedszkolu Miejskim w Barczewie

Kształtowanie proekologicznych postaw
22 kwietnia to dzień, w którym cały świat
obchodzi uroczyście święto Ziemi. W tym
szczególnym dniu powinniśmy wszyscy
pomyśleć o planecie, na której żyjemy
i otaczającej nas przyrodzie.
Jak co roku, ochoczo nasze przedszkolaki
przyłączyły się do tej ważnej akcji. Każda
z dziesięciu grup od dłuższego czasu
przygotowywała się do uroczystości z wielkim zapałem i przejęciem. Dzieci wraz z paniami z grupy przygotowały prace plastyczne
wykonane z różnych materiałów wtórnych,
które można było podziwiać na przedszkolnym korytarzu. Uroczystość rozpoczęła
się wspólnym odśpiewaniem piosenki
„Ziemia to wyspa zielona”. Następnie dzieci
z grupy „Krasnali” – IVa przygotowały taniec
żywiołów. Dzieci zaprezentowały również
inscenizację, pt. „Żywioły”. Pomiędzy
występami w tle można było podziwiać
zdjęcia w projekcji multimedialnej,
ukazujące piękno naszej planety – Ziemi.
Wszystkie przedszkolaki wzięły udział w zabawie muzyczno-ruchowej „Węże i raki”

oraz wykonały „Taniec kwiatów” z chustkami do utworu P. Czajkowskiego.
Kolejnym punktem obchodów święta
Ziemi było rozstrzygnięcie konkursu
fotograficznego pt. „Najpiękniejsze miejsce
w mojej okolicy” dla dzieci i rodziców.
Komisja po burzliwych obradach przyznała
trzy pierwsze miejsca: Oliwierowi (Ia),
Malwinie (Ia) oraz Nikoli (IVb). Dziękujemy
rodzicom, którzy wspólnie z dziećmi wzięli
udział w konkursie. Na zakończenie
uroczystości przedszkolaki wspólnie ze
swoimi paniami sadziły kwiaty w naszym
ogrodzie przedszkolnym.
Ważnym celem obchodów Dnia Ziemi
było zasygnalizowanie dzieciom corocznej
światowej akcji na rzecz naszej planety,
potrzeby ochrony przyrody każdego dnia.
Jesteśmy przekonani, że takie właśnie
działania podejmowane z okazji obchodów
Dnia Ziemi będą kształtowały wśród naszych
przedszkolaków postawy proekologiczne.
Anna Kadłubowska

Koncert charytatywny w Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich

Wielkość serc…

Takiego wydarzenia w szkole w Bartołtach Wielkich jeszcze nie było. 22 kwietnia
2015 roku odbył się koncert charytatywny,
z którego dochód został przeznaczony na
rehabilitację Agatki Jeżowskiej z Wipsowa.
Agatka to 3,5-letnia dziewczynka, u której w lutym rozpoznano białaczkę. Aktualnie
przebywa w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Właśnie z myślą o tej małej dziewczynce
zorganizowano spotkanie, podczas którego
zaproszeni goście mogli obejrzeć występy
uczniów, spróbować wypieków przygotowanych przez rodziców i podopiecznych
szkoły, a także wylosować w sklepiku
różności wiele ciekawych nagród. Dekoracje,
które przedstawiały odciśnięte dłonie
uczniów w sercach, mają być symbolem
wsparcia dla tych, którzy go najbardziej
potrzebują. Gościem specjalnym koncertu
był młody, obiecujący piosenkarz, który jest
z pewnością znany w środowisku lokalnym
– Mateusz Matlas.
Punktualnie o 16:30 sala gimnastyczna
wypełniła się gośćmi i pani dyrektor
Małgorzata Jasiukiewicz mogła oficjalnie

powitać zebrane osoby. Pani dyrektor nie
zapomniała powiedzieć o innych akcjach
charytatywnych, w które zaangażowani są
uczniowie szkoły: zbiórka nakrętek dla
potrzebującego Kubusia, Adopcja Serca
– czyli wsparcie finansowe dla dzieci z III
świata, które umożliwia im edukację,
współpraca z organizacją UNICEF.
Jako pierwsi na scenie pojawili się
milusińscy z zerówki. Zaśpiewali dwa wesołe
utwory muzyczne, które wprawiły w doskonały nastrój przybyłych gości. Kolejnymi
wykonawcami były dzieci z klasy I-II,
przygotowane przez panią Bogumiłę
Kowalczyk. Zarówno ich gra na instrumentach przez siebie wykonanych, jak
i śpiew zachwyciły publiczność. Po muzycznej odsłonie zaprezentowali się
uczniowie klas IV-VI, którzy przedstawili mit
„Demeter i Kora”. Gdy wydawało się, że to
już koniec atrakcji na scenę wkroczył
Mateusz Matlas, który przeniósł nas do
krainy lat 80. i 90., prezentując piękne utwory
tamtych lat.
Kolejnym punktem naszego spotkania
był kiermasz ciast. Uczniowie zostawali po
zajęciach, by przygotować wypieki na ten
dzień. Opłaciło się. Podczas koncertu
zebraliśmy 1562,98 zł. Cała suma przekazana
zostanie rodzinie Agatki.
Bartołty Wielkie to niewielka wieś, razem
z otaczającymi miejscowościami tworzy
niewielką społeczność, dnia 22 kwietnia ta
niewielka społeczność pokazała jednak
swoją wielkość. Wielkość swoich serc…
Anna Duda-Radziwon
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I Kongres
Muzealników Polskich
W dniach 23-25 kwietnia 2015 r. odbył się
I Kongres Muzealników Polskich w Łodzi.
Do udziału w tym ważnym spotkaniu, jako
jedyny przedstawiciel powiatu olsztyńskiego, został wytypowany barczewski Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego.
Dyrektora Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie panią Mariolę Łukowską-Juckiewicz reprezentowała Magdalena Łowkiel-Klimek.
Kongres, któremu patronował Prezydent
RP Bronisław Komorowski, otworzyła
Małgorzata Omilanowska minister kultury
i dziedzictwa narodowego. Przez trzy dni
odbyło się wiele ciekawych debat, wykładów
na najważniejsze zagadnienia dotyczące
muzealnictwa. Rozdano nagrody w dziedzinie muzealnictwa najważniejszym polskim muzeom. Zostały podjęte trzy uchwały,
które od lat się nie zmieniały, mimo rozwoju
dziedziny muzealnictwa.
Uczestnictwo naszej przedstawicielki
w takim spotkaniu jest możliwością zaczerpnięcia ciekawych inspiracji, wartościowych
kontaktów i wymiany doświadczeń.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Galeria Sztuki „Synagoga”
w Barczewie
Spotkanie z Heleną Piotrowską

We wtorek, 19 maja br. w Galerii Sztuki
„Synagoga” im. Barbary Hulanickiej w Barczewie odbyło się spotkanie autorskie
z Heleną Piotrowską z Olsztyna, autorką
wielu publikacji m.in. „Hulajnitka. Barbara
Hulanicka. Życie i twórcze dzieło”.
Helena Piotrowska przybyła na zaproszenie
Krystyny Szter, prezesa Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, oddział w Barczewie. Podczas spotkania Helena
Piotrowska przedstawiła swoją ostatnią
publikację pt. „Zakrętasy”, wydaną w 2014
roku, w której spisała tragedię ludności
mazurskiej. Podczas spotkania autorka
zaprezentowała wszystkie swoje publikacje,
w których m.in. opisała wielkich ludzi
zasłużonych dla regionu. Opowiadała jak
powstawały publikacje i co zawierają,
cytując wielokrotnie ich fragmenty. Potem
odpowiadała na liczne pytania.
Na zakończenie Helena Piotrowska z rąk
Krystyny Szter otrzymała upominek.
Foto i tekst: W. Zenderowski
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Informacje/Historia
Siostra Mechtylda Antonina Romanski

Ciąg dalszy ze str. 6

Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych

zdrowia i długich, pogodnych dni. Zwracając
się do obecnych Edward Kaczorowski
wspomniał o codziennej pracy i obowiązkach
siostry Mechtyldy, która mieszkała w domu
zakonnym w parafii Ramsowo. Dodał, że
siostra Mechtylda była nie tylko katechetką
czy organistką. Przygotowywała dzieci do
Pierwszej Komunii Świętej, a on sam był
jednym z pierwszych przystępujących. Dbała
o wystrój świątyni, szczególnie o barokowe
ołtarze, a pracy było niemało, nie mówiąc
o praniu nad strumykiem obrusów kościelnych. Wspomniał także o parafianach,
którzy dobrze pamiętają siostrę Mechtyldę i
jej pobyt w Ramsowie.
Na zakończenie liturgii ks. proboszcz
Zbigniew Snarski serdecznie podziękował
wszystkim obecnym, którzy wraz z jubilatką
uczestniczyli w mszy św., dziękując jej za
dobro, pracę, zaangażowanie, służebność, co
jest świadectwem oddania się Bogu. Natomiast Iwona Falkowska zadbała o oprawę
muzyczną, dziękując śpiewem siostrze
Mechtyldzie za wszystko.
Dalsze rozmowy przeniosły się na
plebanię, gdzie przy kawie ks. Zbigniew
Snarski i zaproszeni goście, oglądając stare
zdjęcia, mieli okazję posłuchać wspomnień
siostry Mechtyldy z pobytu w Ramsowie.
Ciepło wspominała swoich proboszczów: ks.
Władysława Bajona, ks. Mariana Maćkowiaka, ks. Kazimierza Załęskiego i ks. Józefa
Walskiego, podobnie jak mieszkańców i mały samochód, który był pomocnym środkiem
lokomocji w jej pracy.
Mechtylda Antonina Romanski urodziła się
9 maja 1931 roku w rodzinie warmińskiej
Franciszka i Anny w Rukławkach (parafia
Biskupiec Reszelski). Jej rodzice byli
rolnikami i mieli ośmioro dzieci – pięć córek
i trzech synów. W 1945 roku dwoje z nich
żołnierze Armii Czerwonej wywieźli na
Sybir, gdzie zginęli.
Antonina Romanski do Zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w
Braniewie wstąpiła 27 października 1952
roku. Śluby zakonne złożyła 5 maja 1955
roku wobec ks. infułata Wojciech Zinka,
przyjmując imię Mechtylda. Potem pracowała na placówkach: w Parafii Świętego
Krzyża w Braniewie, w Lubominie,
Brąswałdzie, Klebarku Wielkim, Ramsowie
i Bisztynku. Najdłużej, bo aż 27 lat, w Parafii
św. Andrzeja Apostoła i św. Rocha w Ramsowie jako organista i katechetka. Pracując w
Ramsowie zdobyła prawo jazdy, ukończyła
szkołę średnią oraz pięcioletnie Studia
Organistowskie w Olsztynie, które prowadzili ks. Lewkowicz i ks. Narodzonek.
W roku 1989 nabyła prawo do emerytury,
jednak nie zaprzestała pracy na rzecz parafii
i Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny.
W latach 1990-1992 przebywała we
Włoszech w Grottaferrata, gdzie pomagała
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siostrze Józefie w zbieraniu i tłumaczeniu
dokumentów potrzebnych do beatyfikacji
błogosławionej Sługi Bożej Reginy Protmann (obecnie błogosławionej). Po powrocie, w roku 1992 podjęła pracę
w Bisztynku jako organista i przełożona
domu. W roku 2011 z powodu złego stanu
zdrowia zrezygnowała z dalszej pracy
w Bisztynku i przeszła na emeryturę.

Jak mówi o sobie siostra Mechtylda
„…dzięki Bogu jeszcze żyję. Mówiono ks.
proboszczowi i moim przełożonym, że
pożyję najwięcej jeszcze pół roku. To dzięki
dobrym i kochanym siostrom mieszkam dalej
w Bisztynku i tu w Bisztynku pragnę
zakończyć swoje ziemskie życie”. Dodajmy,
że siostra od 17 lat doświadczona jest chorobą
nowotworową. Bóg pozwolił jej dożyć
pięknego jubileuszu 60-lecia ślubów
zakonnych. Obecnie służy swoją obecnością
we wspólnocie.
Na koniec jeszcze jedne życzenia od
społeczności parafii Ramsowo, która w dniu
jubileuszu ślubów zakonnych czcigodnej
siostrze Mechtyldzie, za lata trudów i poświęceń składa słowa wdzięczności i życzy
długich lat życia i aby Pan Bóg miał Ją zawsze
w swojej opiece.
Tekst i foto: W. Zenderowski

W 70. rocznicę śmierci

Maria Bolz s. Generosa Sługa Boża

Jedną z sióstr zakonnych, której proces
beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym został
zakończony, była Maria Bolz s. Generosa
Sługa Boża.
Maria Bolz urodziła się 26 maja 1902
roku w Łęgajnach, jako najmłodsza z czworga dzieci Józefa Bolz i Karoliny z domu
Wróblewskiej. 29 maja 1902 roku została
ochrzczona w kościele parafialnym w Barczewie, otrzymując imię Maria. Jej rodzice
posiadali gospodarstwo rolne w miedzy
Łęgajnami a Nikielkowem. Po ukończeniu
szkoły podstawowej, Maria pomagała
rodzicom w gospodarstwie. Wiosną 1925
roku, po śmierci matki, podjęła decyzję
o wstąpieniu do Zgromadzenia Sióstr św.
Katarzyny w Braniewie. Jako postulantka
ukończyła szkołę pielęgniarską w Królewcu.
21 kwietnia 1927 roku została przyjęta do
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nowicjatu, otrzymując imię zakonne Generosa. Po dwuletniej formacji w nowicjacie,
22 kwietnia 1929 roku złożyła pierwsze śluby
zakonne. Po ślubach podjęła pracę pielęgniarską na oddziale wewnętrznym szpitala
św. Katarzyny w Królewcu. W 1939 roku
otrzymała przeniesienie do szpitala św.
Jerzego w Pieniężnie, a następnie do Szpitala
Mariańskiego w Olsztynie, gdzie pracowała
na oddziale fizjoterapii. Siostra Generosa
była osobą pobożną, pilną, pracowitą
i ofiarną, lubianą przez chorych i personel
szpitalny. Utrzymywała kontakt z rodziną.
W styczniu 1945 roku, po zajęciu Szpitala
Mariańskiego w Olsztynie przez wojska
Armii Czerwonej, siostra Generosa doznała
wielu cierpień od żołnierzy radzieckich. Była
przez nich męczona w obronie godności
kobiecej. Po nabraniu sił, pomagała lekarzowi przy urządzaniu oddziału zakaźnego
dla chorych na tyfus. Starała się także
o pochówek zmarłych, leżących w kostnicy
i naokoło szpitala. Troszczyła się o pożywienie dla pacjentów. Chodziła do komendanta radzieckiego w Olsztynie prosić
o żywność dla chorych. Także pieszo do
Łęgajn, na swoje rodzinne oraz sąsiednie,
opustoszałe gospodarstwa za żywnością.
Po kilkutygodniowej, intensywnej pracy,
siostra Generosa ciężko zachorowała. Nie
wróciła już do zdrowia. Z dnia na dzień
stawała się coraz słabsza. Zmarła 9 maja 1945
roku, po zaopatrzeniu sakramentami świętymi. Została pochowana na cmentarzu
szpitalnym w Olsztynie.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum Prowincjonalne Sióstr
św. Katarzyny w Braniewie

Wydarzenia
XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Barczewo 2015
Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie po raz pierwszy odbył się
w 2002 r. W tym roku w dniach 28- 30 maja
obędzie się już XIV edycja tej prestiżowej
w naszym regionie imprezy, na którą
przyjeżdżają chóry amatorskie z całej Polski,
Europy i świata, specjalni goście oraz turyści
z odległych miejsc.
Jest to prawdziwe święto miasta i okolic,
a impreza społecznie organizowana jest
jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu Warmii i Mazur.
Celem festiwalu jest upamiętnienie
postaci Feliksa Nowowiejskiego, urodzonego w Barczewie wybitnego kompozytora,
twórcy Roty oraz popularyzacja jego
bogatego dorobku twórczego; edukacja
kulturalna dzieci i młodzieży oraz mieszkańców regionu w zakresie muzyki chóralnej
a cappella różnych epok i stylów, a także
promocja Barczewa i regionu. Chóry
zgłaszające się do festiwalu biorą udział
w konkursie, a także występują w organizowanych w całym regionie koncertach
towarzyszących, które przyczyniają się do
promocji urokliwych, warmińskich okolic
i dają możliwość mieszkańcom Barczewa
i regionu do spotkania z prawdziwą sztuką i
pięknem muzyki chóralnej. Festiwal skupia
znawców twórczości Feliksa Nowowiejskiego oraz muzyki Warmii i Mazur, a także
przybliża te tematy analizując je podczas
otwartej dla wszystkich sesji naukowej, która
odbędzie się w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
w którym zgromadzone są oryginalne
pamiątki po kompozytorze. Honorowym
gościem festiwalu będzie syn kompozytora
Jan Nowowiejski, który jest również Honorowym Obywatelem Barczewa.
Festiwal jest realizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie reprezentowane przez:
Danuta Zielonka – Dyrektor Organizacyjny
prof. Benedykt Błoński – Dyrektor Artystyczny
dr hab. Krzysztof Szatrawski – Dyrektor
Konferencji Naukowej
Alina Jakończuk – Koordynator
Zbigniew Stodolnik – Koordynator
Anna Jakończuk – Administrator strony
internetowej
Patrycja Nowicka – Kontakt z mediami
Elżbieta Wołosewicz-Tabaka – Koordynator
wolontariatu
Leszek Krawczyk – Obsługa techniczna
oraz członków – Anita Januszewska, Danuta
Łowkiel, Magda Łowkiel-Klimek, Włodzimierz Zdaniuk.
Przy udziale Partnerów: Parafia RzymskoKatolicka pw. św. Anny w Barczewie ks. Marek Paszkowski, Szkoła Podstawowa
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie - Jolanta Pastuszenko, Centrum

Fot. Zb. Kozłowski

Kultury i Promocji Gminy - Mariola
Łukowska-Juckiewicz
Telewizja Kablowa „MACROSAT” w Barczewie - Krzysztof Kacprowicz.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu finansowym:
- Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w kwocie 11.000 z
- Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 8.000 zł
- Gminy Barczewo w kwocie 40.000 zł
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie 12.400 zł
FUNDATORZY NAGRÓD
Gmina Barczewo – 10000 zł,
Powiat Olsztyński – 3000 zł,
Wojewoda Warmińsko-Mazurski – puchar
wojewody,
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
– statuetki,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
SIO w Barczewie.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli:
Marian Podziewski – Wojewoda WarmińskoMazurski,
J.E. ks. abp Wojciech Ziemba – Metropolita
Warmiński,
Małgorzata Chyziak – Starosta Olsztyński,
Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Miasta
Barczewo,
Ks. kan. Marek Paszkowski – Proboszcz
Parafii św. Anny w Barczewie.
W Jury festiwalu zasiadają wybitni
muzycy, znawcy tematu, profesorowie
uniwersytetów, akademii muzycznych z całej Polski a w tegorocznej edycji także ze
Słowacji. W skład tegorocznego Jury XIV
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie wchodzą:
- dr Milan Kolena – Przewodniczący -

dyrygent, wykładowca, Akademia Sztuk
w Bratysławie, dyrektor artystyczny SLOVAKIA CANTAT w Bratysławie,
- prof. Elżbieta Wtorkowska - Dziekan
Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji
Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
- prof. Waldemar Górski - Dyrygent, Dziekan
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej
w Gdańsku,
- prof. Benedykt Błoński - Dyrygent, Dziekan
Wydziału Sztuki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
PROWADZENIE KONCERTÓW - Ewa
Zuba / Aleksandra Zuba
Uczestnicy XIV edycji festiwalu –
udział w Konkursie:
1. Chór Lira Liceum nr 66 w Mińsku, Mińsk,
Białoruś,
Dyrygent Elena Latsapneva – Kategoria chór
dziecięcy
2. Chór Collegium Juvenum Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie,
Dyrygent Joanna Muśko – Kategoria chór
dziecięcy lub młodzieżowy
3. Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego w Białymstoku
Schola Cantorum Bialostociensis,
Dyrygent Anna Olszewska – chór jednorodny
żeński
4. Chór CON FUOCO Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie,
Dyrygent Diana Mrugała-Gromek
– Kategoria chór mieszany,
5. Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, Scena
Muzyczna Gdańskiego Archipelagu
Dyrygent Beata Śnieg – Kategoria chór
mieszany,
6. Chór „Res Musica” Stowarzyszenie
Wokalne „Res Musica”
Dyrygent Grzegorz Handke – Kategoria chór
Ciąg dalszy na str. 14
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mieszany,
7. Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy
Zespole Szkół im. J. Bema w Zawierciu
Dyrygent Barbara Czajkowska – Kategoria
chór dziecięcy lub młodzieżowy,
8. Chór „Capella Vartiensis” przy MOK
„Centrum” w Zawierciu,
Dyrygent Leopold Stawarz – Kategoria chór
mieszany,
9. Chór Akademicki im. prof. Jana
Szyrockiego ZUT w Szczecinie,
Dyrygent Szymon Wyrzykowski – Kategoria
chór mieszany,
10. Chór Piccolo przy Publicznej Szkole
Podstawowej w Ochli,
Dyrygent Renata Antosik – Kategoria chór
dziecięcy lub młodzieżowy,
11. Chór Filharmoniczny przy Radomskiej
Orkiestrze Kameralnej,
Dyrygent Maria Wrzesińska – Kategoria chór
mieszany,
W trakcie XIV edycji festiwalu odbędzie się Przegląd Chórów Seniora, do którego
zgłosiły się chóry:
1. Chór Tęcza – Stowarzyszenie „Chór
Tęcza” im. Janiny Stankiewicz,
Klub „Alternatywa” Olsztyńskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej,
Dyrygent: Przemysław Renda,
2. Chór „Legenda” przy Gminnym Ośrodku
Kultury w Stawigudzie,
Dyrygent: Wiktor Żołnierek,
3. Chór „Moderato” w Barczewie przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
Dyrygent: Danuta Nowakowska.
Do udziału tylko w koncertach towarzyszących zgłosił się:
Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Wydminach „Feliksinki”,
Dyrygent: Beata Ordyniec.
PROGRAM
XIV MIĘDZYNARODOWEGO
FESTIWALU MUZYKI CHÓRALNEJ
im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
BARCZEWO 28 – 30 maja 2015 r.
CZWARTEK 28.05.2015 r.
17.45 – Rozpoczęcie festiwalu – plac przed
pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie –
przemarsz chórów ulicami miasta Barczewo
(wspólne zaśpiewanie „Roty” i „Hymnu
Warmii”)
19.00 – Koncert inauguracyjny festiwalu w
amfiteatrze przy ul. Niepodległości lub
kościele św. Anny w Barczewie – prezentacja chórów biorących udział w festiwalu.
PIĄTEK 29.05.2015 r.
9.30 – 15.30 Przesłuchania konkursowe
w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie
9.00 – Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycz-
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nych im. I. Paderewskiego z Białegostoku
9.30 – Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska
(Białoruś)
10.00 – Chór Akademicki im. prof. Jana
Szyrockiego ZUT ze Szczecina
10.30 – Chór CON FUOCO Akademii
Górniczo-Hutniczej z Krakowa
11.00 – przerwa
12.30 – Chór „Capella Vartiensis” przy MOK
„Centrum” z Zawiercia
13.00 – Licealny Chór Kameralny „Tutti”
przy Zespole Szkół im. J. Bema z Zawiercia
13.30 – Chór „Res Musica” z Gryfina
14.00 – przerwa
14.30 – Chór Piccolo przy Publicznej Szkole
Podstawowej z Ochli
15.00 – Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z Radomia

Fot. Zb. Kozłowski

KONCERTY TOWARZYSZĄCE
9.00 – Szkoła Podstawowa w Bartołtach
Wielkich – Chór Piccolo przy Publicznej
Szkole Podstawowej z Ochli
9.30 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Ramsowie – Chór „Res Musica” z Gryfina
9.40 – Państwowe Gimnazjum nr 1 w Biskupcu ul. Ludowa 5 – Chór Collegium
Juvenum Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 1 z Olsztyna
10.00 – Kościół św. Michała Archanioła
w Purdzie – Chór Żeński Zespołu Szkół
Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku
10.00 – Szkoła Podstawowa w Barczewie
– Chór „Capella Vartiensis” przy MOK
„Centrum” z Zawiercia
10.30 – Szkoła Podstawowa w Barczewie
– Licealny Chór Kameralny „Tutti” przy
Zespole Szkół im. J. Bema z Zawiercia
10.30 – Kościół pw. św. Jana z Vianney
i NNMP w Wipsowie – Chór „Res Musica”
z Gryfina
11.00 – Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Kronowie – Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska (Białoruś)
11.30 – Biblioteka Gminna w Lutrach – Chór
Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Fe-
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liksinki” z Wydmin
11.30 – Kościół pw. św. Bartłomieja w Jezioranach – Chór Filharmoniczny przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z Radomia
11.30 – Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie – Chór CON FUOCO Akademii
Górniczo-Hutniczej z Krakowa
12.00 – Kościół pw. Znalezienia Krzyża
Świętego i NNMP w Klebarku Wielkim
– Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego z Białegostoku
12.15 – Dom Kultury w Kolnie – Chór Zespołu Szkół Ogólnokształcących „Feliksinki” z Wydmin
12.15 – Kościół pw. św. Mikołaja w Lamkowie – Chór Lira Liceum nr 66 z Mińska
(Białoruś)
12.30 – Kościół pw. Szymona i Judy Tadeusza w Dywitach – Chór Sceny Muzycznej
z Gdańska
13.00 – Kościół pw. Świętego Maksymiliana
Marii Kolbego w Łęgajnach – Chór Collegium Juvenum Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Olsztyna
13.00 – Bazylika Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Gietrzwałdzie – Chór
Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT
ze Szczecina
17.00 – Kościół pw. Jana Chrzciciela w
Giławach – Chór Filharmoniczny przy
Radomskiej Orkiestrze Kameralnej z
Radomia
17.00 – Centrum Kulturalno-Biblioteczne w
Dobrym Mieście, ul. Górna 1a – Licealny
Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół
im. J. Bema z Zawiercia
17.00 – Biblioteka Gminna w Świątkach –
Chór „Capella Vartiensis” przy MOK
„Centrum” z Zawiercia
17.00 – Kościół św. Marii Magdaleny we
Frączkach – Chór Sceny Muzycznej z
Gdańska
17.00 – Kościół św. Trójcy Przenajświętszej
w Dźwierzutach – Chór „Moderato” z Barczewa
9.00 – 16.00 Konferencja naukowa pt.
„Muzyka Warmii i Mazur” – w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie
SOBOTA 30.05.2015 r.
9.30 – 11.00 Przesłuchania konkursowe
w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie
10.00 – Chór Sceny Muzycznej z Gdańska
10.30 – przerwa
11.00 – Chór Collegium Juvenum Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Olsztyna
KONCERTY TOWARZYSZĄCE
10.00 – Kościół św. Dyzmy Zakład Karny
w Barczewie – Chór CON FUOCO Akademii
Górniczo-Hutniczej z Krakowa
Ciąg dalszy na str. 15
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11.00 – Dom Pomocy Społecznej w Barczewie – Chór „Res Musica” z Gryfina
12.00 – Zakład Poprawczy w Barczewie
– Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych
im. I. Paderewskiego z Białegostoku
12.00 – Bazylika Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny w Świętej Lipce – Chór
Akademicki im. prof. Jana Szyrockiego ZUT
ze Szczecina
13.00 – Zaoczne Szkoły Cosinus w Olsztynie,
10-601 Olsztyn ul. Metalowa 6 – Chór
Piccolo przy Publicznej Szkole Podstawowej
z Ochli
14.00 – Amfiteatr w Barczewie – Chór Lira
Liceum nr 66 z Mińska (Białoruś), Licealny
Chór Kameralny „Tutti” przy Zespole Szkół
im. J. Bema z Zawiercia, Chór „Capella
Vartiensis” przy MOK „Centrum” z Zawiercia, Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego z Białegostoku
15.00 – Kościół pw. NMP Królowej Męczenników w Wójtowie – Chór Filharmoniczny
przy Radomskiej Orkiestrze Kameralnej
z Radomia
15.00 – Kościół pw. Znalezienia Krzyża
Świętego i Narodzenia Najświętszej Marii
Panny w Klebarku Wielkim – Chór Sceny
Muzycznej z Gdańska
15.00 – Przegląd Chórów Seniora
– Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie
16.00 – 18.00 Warsztaty dla chórmistrzów
i chórzystów
19.00 – Ogłoszenie wyników festiwalu,
koncert galowy w kościele św. Anny w Barczewie
Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu
finansowym Województwa WarmińskoMazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego i Gminy Barczewo.
Więcej informacji na:
www.festiwal-barczewo.pl
Drugiego dnia festiwalu, 29 maja 2015 r.
odbędzie się XIV Sesja naukowa pn.
„Muzyka Warmii i Mazur”.
Hasłem przewodnim tegorocznej konferencji
jest: „70 lat muzyki na Warmii i Mazurach
1945-2015”.
Podstawowym celem dorocznych konferencji organizowanych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego jest prezentacja
wyników badań dotyczących kultury
muzycznej regionu. Ambicją organizatorów
jest aktywizacja naukowa i poznawcza
środowisk zainteresowanych kulturą regionalną. Zaproszenie adresowane jest do
muzykologów, teoretyków i historyków
muzyki, kulturoznawców i przedstawicieli
nauk społecznych prowadzących badania nad
przeszłością i stanem obecnym kultury i edukacji muzycznej, historii muzyki, wyko-

nawstwa i upowszechniania.
Kompleksowe ujęcie problematyki
kultury muzycznej regionu wymusza
interdyscyplinarne podejście do problematyki związanej z kulturą muzyczną
regionu. Głównymi obszarami tematycznymi, obecnymi w różnych aspektach
w programach kolejnych konferencji są:
- Spuścizna twórcza Feliksa Nowowiejskiego
- Muzyka Prus Wschodnich przed 1945
rokiem
- Muzyka Warmii i Mazur oraz jej związki
z kulturą innych regionów Europy
- Edukacja muzyczna i upowszechnianie
kultury muzycznej
- Metodologiczne i teoretyczne problemy
badań nad kulturą muzyczną.
Głównym celem tegorocznej konferencji będzie przedstawienie stanu badań nad
kulturą muzyczną w okresie powojennego
siedemdziesięciolecia, obejmujących procesy kształtowania kultury muzycznej na
terenie byłych Prus Wschodnich, udział
w zorganizowanym po wojnie życiu kulturalnym, ale także wpływ kultury muzycznej
na tworzenie więzi społecznych w tym
czasie. Konieczne wydaje się zwłaszcza
uchwycenie tych mechanizmów, które
pozwoliłyby na zrozumienie procesów i dokonań jakie w powojennych dziesięcioleciach zadecydowały o kształcie kultury
Warmii i Mazur. Relacje pomiędzy
tradycjami regionu oraz elementami kultury
muzycznej przyniesionymi przez przybywających na te ziemie przesiedleńców
z innych regionów Polski to kompleks
zjawisk ważny z punktu widzenia aktywności
kulturalnej, wciąż domagający się bliższego
rozpoznania.
Konferencja odbędzie się w wyremontowanym Salonie Muzycznym – muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
29-30 maja 2015 roku. Pierwszy dzień
poświęcony zostanie prezentacjom wystąpień naukowych. W drugim dniu konferencji
zaplanowane zostały warsztaty dla chórmistrzów i chórzystów. Tradycyjnie, wieczorem pierwszego dnia konferencji przewidziane jest ognisko integracyjne z udziałem
chórów biorących udział w festiwalu.
Wzorem lat ubiegłych planowana jest publikacja referatów w recenzowanej monografii
pokonferencyjnej.
Do udziału w konferencji zgłosili się:
Maria Ankudowicz-Bieńkowska, Evgeny
Avramienko, Agnieszka Błyszczek, Andrzej
Bukowski, Jarosław Ciecierski, Honorata
Cybula, Ilona Dulisz, Magdalena
Gołębiewska, Agnieszka KrajewskaWerecka, Janusz B. Lewandowski, Julita
Pałys, Ewa Seferynowicz, Jolanta Sołowiej,
Izabela Szatrawska, Krzysztof D. Szatrawski,
Justyna Szlachta-Misztal.
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Partner
Totalizator Sportowy Sp. z o. o.
Oddział w Olsztynie
Darczyńcy
„TEWES – BIS” Spółka z o. o. w Barczewie
– Janusz Skowroński
Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą
w Jonkowie
COSINUS – bezpłatne szkoły – Olsztyn
Bank Żywności w Olsztynie
PHU Tadeusz Gałązka, Skup złomu metali –
Olsztyn
Kwiaciarnia MAGNOLIA Dorota Piórkowska – Barczewo
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe
„OLMEX” S.A. – Wójtowo
Przedsiębiorstwo Zagraniczne „MAZURTOM” Krystyna Jurczyk – Wójtowo
PHUT- ELZA, Leszek Ziemek – Olsztyn
Piekarnia Tyrolska – Jarosław Goszczycki –
Olsztyn
Całoroczny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zalesie” Mariusz CzeszejkoSochacki
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodło w Barczewie
Apteka Góra SP.J. – Małgorzata, Stanisław
Góra – Barczewo
Gabinet Stomatologiczny Regina Pisowłocka
– Barczewo
Zakład Remontowo-Budowlany – Krzysztof
Tomczyk – Barczewo
Biuro Rachunkowe Ewa Sarwa – Barczewo
Mirosława, Dariusz Jasińscy – Barczewo
Instytucje i osoby wspierające
Zakład Karny w Barczewie
Zakład Budynków Komunalnych
w Barczewie
Zakład Usług Komunalnych w Barczewie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku,
Oddział w Barczewie
Zdzisław Leszczyński – Barczewo
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze”, Oddział Barczewo
Parafia św. Andrzeja w Barczewie
Teresa, Władysław Napierało
Festiwal jest realizowany przy wsparciu
finansowym
Województwa WarmińskoMazurskiego, Powiatu Olsztyńskiego i
Gminy Barczewo.
Kontakt: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, ul. Mickiewicza 15,
11-010 Barczewo,
tel.: +48 89 514 84 04, +48 515 501 369,
+48 605 431 837
tel./fax: +48 89 514 83 36
adres e-mail: sio.barczewo@op.pl
www.festiwal-barczewo.pl
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Czytelnicy piszą...
Do naszej redakcji wpłynął list od mieszkańców ul. Wojska Polskiego, na których życzenie zajęliśmy się wyjaśnieniem zawartych w nim
wątpliwości. Poniżej zamieszczamy list i odpowiedź pani dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych.
Redaktor naczelny
Mariola Łukowska-Juckiewicz
Pani Redaktor,
Lokatorzy są zaskoczeni i zbulwersowani postawieniem ławek na
chodniku pod ich oknami.
Komu te ławki są postawione? Kto podejmuje takie decyzje? Na
pewno nie nam, bo my idziemy do domu i tam siedzimy i konsumujemy.
Natomiast wieczorami mamy gehennę – pijaków, którzy na ławkach
urządzają sobie uczty do rana, nie można spać, a policja musi ciągle
interweniować.
Pod Stokrotką ciągle odbywają się libacje na tych nieszczęsnych
ławkach. Nam pod oknami postawiono ławki, a przecież w ubiegłym
roku walczyliśmy o ich usunięcie, to w tym roku postawiono ławki na
chodnikach pod oknami. Dla pijaków i żuli. Dlaczego nikt się nie liczy z
ludźmi? Czyj to pomysł, pana burmistrza?
Prosimy o napisanie w „Wiadomościach Barczewskich” o tym.
Lokatorzy z Wojska Polskiego

„Wiadomości Barczewskie”
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie informuje, iż ławki
naprzeciwko budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska
Polskiego 28 ABC w Barczewie zostały zamontowane na wniosek
mieszkańców, którzy chcieli mieć miejsce, aby móc spokojnie usiąść
na świeżym powietrzu po spacerze. Ławki te celowo zostały
zamontowane w sporej odległości od budynku, aby nie były uciążliwe
dla mieszkańców. Dodatkowo są one zamontowane tuż przy głównej
drodze miasta, gdzie trudno jest spożywać alkohol w sposób
anonimowy.
Warto również podkreślić, że ławki znajdują się również pod
budynkami przy ul. Osiedle Słoneczne 1, ul. Wojska Polskiego 19 A
oraz ul. Wojska Polskiego 19 B. W wyżej wymienionych lokalizacjach
ławki stoją w bliższej odległości od budynku i do tej pory nie było skarg
ze strony mieszkańców.
Dyrektor
Zakładu Budynków Komunalnych
w Barczewie
Mirosława Jasińska

CAŁODOBOWE
KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

Zapewniamy o solidności i najwyższej jakości
naszych usług, zachowując delikatność,
szacunek i zrozumienie w obcowaniu ze zmarłym
i rodziną okrytą żałobą

OFERUJEMY USŁUGI W PEŁNYM ZAKRESIE
- całodobowy przewóz zmarłych z kraju i z zagranicy
- przygotowanie zmarłego do pogrzebu
- przygotowanie miejsca pochówku
- wieńce, wiązanki, bukiety
- trumny, urny, krzyże, tabliczki
- odzież żałobna
- kremacje, ekshumacje
- kredytowanie pogrzebu
- załatwianie wszelkich formalności

GODNIE SOLIDNIE Z SZACUNKIEM
11-010 Barczewo, ul. Nowowiejskiego 5
10-343 Olsztyn, ul. Limanowskiego 18/2
11-015 Olsztynek, ul. Świerczewskiego 11
TELEFONY CAŁODOBOWE:

89 67 77 100, 530 308 308
www.sacrum.olsztyn.pl

Dobra energia popłynęła w Wójtowie
Podczas „Potyczek Sąsiedzkich” na PZU Trasie Zdrowia
w Wójtowie i Kaplitynach, zorganizowanych przez sołtysa,
Radę Sołecką Wójtowa oraz Stowarzyszenie „Wspólne
Wójtowo” i Stowarzyszenie „Nasze Nikielkowo”, odbyła się
impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców.
W potyczkach na trasie wzięło udział około 80
zawodników, którzy trenowali pod czujnym okiem
wolontariuszek z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Olsztynie. Kilkadziesiąt dzieci wyciskało energię w instalacjach
dmuchanych firmy Sniper, gdzie o dobrą energię zadbał
partner potyczek firma Aldesa oraz „Zwierzak za kierownicą”
z panią poseł Beatą Bublewicz, natomiast profesjonalni
instruktorzy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie
przeprowadzili warsztaty pierwszej pomocy. Jednakże to
tylko część atrakcji, które czekały na przybyłych gości.
To już druga z wielu zaplanowanych, plenerowych akcji
promujących zdrowy styl życia i wspólne, rodzinne spędzanie
czasu na łonie natury dla naszych mieszkańców przy PZU
Trasie Zdrowia – “Wójtowiance”. Stowarzyszenie „Wspólne
Wójtowo”, przy współpracy sąsiedzkiej ze Stowarzyszeniem
„Nasze Nikielkowo” oraz Radą Sołecką Kaplityn, niczym
tryby najsprawniejszej maszyny połączyły wszystkie
elementy w doskonale zorganizowaną, pełną energii całość.
Wielopokoleniowe grupki pokonywały PZU Trasę Zdrowia,
zdobywając kolejne umiejętności, uroczyście podsumowane
przez organizatorów, gdzie na każdego uczestnika czekał
honorowy dyplom uczestnictwa oraz drobne upominki.
Dalsza cześć przebiegała przy energetycznej muzyce,
serwowanej przez DJ Zachara z Nikielkowa. Mieszkańcy
integrowali się do późnych godzin wieczornych przy wielkim
ognisku i skocznej muzyce.
Mamy nadzieję, iż taka forma festynów wiejskich wejdzie
na stałe do planowania przyszłych spotkań integracyjnych w
Wójtowie, na które już teraz serdecznie zapraszamy nie tylko
mieszkańców Wójtowa. Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii
na stronie www.stowarzyszenie.wojtowo.pl.
Organizatorzy
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VII sesja oraz sesja nadzwyczajna
We wtorek, 21 marca w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie odbyła się VII sesja Rady Miejskiej
w Barczewie.
Po stwierdzeniu quorum przystąpiono do
obrad. Na początku minutą ciszy uczczono
pamięć niedawno zmarłych – Ryszarda
Kuleszy i Mariana Mańkowskiego.
Z porządku obrad zdjęto punkty dotyczące
ustanowienia statutu CKiPG oraz uchwały
w sprawie usuwania azbestu. Porządek po
zmianach liczył 23 punkty.
Burmistrz w swoim sprawozdaniu poruszył wiele ważnych kwestii, m.in. procedurę
odnośnie budowy wysypiska śmieci w Łęgajnach, rozbudowę infrastruktury drogowej
m.in. na ul. Północnej. Szczegółowo omówił
również stan dróg gminnych po zimie, budowę
śmietników na starym mieście. Sprawozdanie
dotyczyło także spotkania ws. dofinansowania
ministerialnego dla Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły
bardzo różnych kwestii, m.in. interpelacji
Haliny Bronki w sprawie możliwości wnoszenia uwag przez mieszkańców do projektu
studium zagospodarowania przestrzennego.
Ustosunkowując się do tego burmistrz
podkreślił, że mieszkańcy mogą zadawać
pytania projektantom.
Marcowa sesja w dużej mierze dotyczyła
spraw bieżących – sprawozdań, interpelacji,

projektów uchwał. Sprawozdania z pracy
jednostek zaprezentowali Jarosław Złotkowski - dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Hanna Chyżyńska - dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia.
Anna Gędas przedstawiła sprawozdanie
z Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Ważnym aspektem było omówienie stanu
infrastruktury drogowej po sezonie zimowym
oraz planowanych w najbliższym roku
remontach. Informacje te przedstawił Krzysztof Zdziarstek, kierownik Wydziału Budownictwa w Urzędzie Miejskim. Radni
wnieśli zapytania odnośnie ostatnich robót na
osiedlu domków jednorodzinnych w Kaplitynach i Barku. Analizie poddano również stan
drogi Kaplityny-Bark. Ustalono, że mimo
niedawnego remontu droga ponownie wymaga naprawy. Wystąpiono również z wnioskiem
o gruntowny remont mostu kolejowego
w Nikielkowie. Burmistrz zapewnił, że dołoży
wszelkich starań, by nadać bieg każdej z tych
spraw.
Większa część uchwał spotkała się z pozytywnym odbiorem radnych; podjęto uchwały
między innymi w sprawach zmiany Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz w sprawie
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
Zakładu Usług Komunalnych.
7 maja o godzinie trzynastej w tym samym

miejscu, została powołana sesja Rady
Miejskiej w trybie nadzwyczajnym. Miała na
celu przedyskutowanie i zatwierdzenie
uchwały odnośnie powstania Zespołu Szkół
w budynku Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Burmistrz i radni podziękowali dyrektor
Alicji Sawickiej, radnej powiatu Krystynie
Szter a także gminnym radnym poprzedniej
kadencji. Obecna na sali dyrektor gimnazjum
przyznała “jestem bardzo zadowolona. Jak
obejmowałam funkcję dyrektora tej placówki
to w mojej wizji było utworzenie szkół
ponadgimnazjalnych”.
Podczas sesji przegłosowano jednogłośnie dwie uchwały: przyjęcie do prowadzenia przez gminę Barczewo zadania publicznego w zakresie oświaty oraz utworzenie
Zespołu Szkół w Barczewie.
Wyjaśnienia do projektu przedstawiła
Hanna Chyżyńska. Mimo dużego entuzjazmu,
nie obyło się bez pytań ze strony radnych.
Najważniejsza okazała się kwestia dalszego
zatrudnienia nauczycieli. Dyrektor gimnazjum przyznała, że każdy z nauczycieli
otrzyma zatrudnienie na tych samych warunkach. Radni mieli również wątpliwości co
do problemu dowożenia uczniów z terenów
wiejskich. Alicja Sawicka zapewniła o możliwości dojazdu szkolnym busem. Sesję
zwieńczyły gromkie brawa oraz słowa
uznania.
Bertrand Abramczyk

Burmistrz Barczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE,
KTÓRE ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIASTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNO – USŁUGOWĄ:
1. obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Wojska
Polskiego (w sąsiedztwie sklepu ,,Biedronka”)
Działka nr 99/9, pow. 1008 m2,
KW nr OL1O/00036381/8.
Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział
wynoszący 35/100 części w drodze
wewnętrznej (działka nr 100/5).
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem
w drodze: 96.000,00 zł (w tym podatek VAT).
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE,
KTÓRE ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIASTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ
PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWĄ:
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej nr 595 Barczewo Jeziorany.
Działka nr 8/9, pow. 5005 m2.
KW nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości:

160.000,00 zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
Działka nr 8/10, pow. 10003 m2.
KW nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości:
300.000,00 zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo
nieruchomość położona przy ulicy Michała
Kajki.
Działka nr 48/46, pow. 1643 m2.
KW nr OL1O/00045285/1
Cena wywoławcza nieruchomości:
62.730,00 zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZGODNIE
Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU MIASTA
BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD
TEREN PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY
GARAŻOWEJ:
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Michała
Kajki
Działka nr 48/49, pow. 22 m2.
KW nr OL1O/00045283/7.
Cena wywoławcza nieruchomości:
4.200,00 zł (w tym podatek VAT w stawce
23%).
Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2015 r.
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w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie
przetargu o godzinie 9.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłacenie wadium w pieniądzu na
rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do
29 maja 2015 roku.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w
gotówce, nie później niż na 3 dni przed
wyznaczonym terminem zawarcia umowy
notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości oraz przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89)
514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Barczewie pod adresem:
www.barczewo.pl i na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:
www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach
Monitora Samorządowego pod adresem:
www.otoprzetargi.pl.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Wykaz imprez czerwiec - lipiec

www.ckipg.barczewo.pl
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PROMOCJA WĘGLA
od 4 maja
WĘGIEL WYŁĄCZNIE

EKO-GROSZEK, EKO-GROSZEK WORKOWANY, KOSTKA, ORZECH, GROSZEK, MIAŁ

Z POLSKICH KOPALŃ

BARCZEWO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 D
tel. 89 532 00 66, 601 252 013
pon. - pt. 8.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

