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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
W środę 12 października w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie miało
miejsce uroczyste otwarcie nowego roku akademickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Barczewie.
Więcej na str. 6.

REKORD W SŁUSZNEJ SPRAWIE
Już po raz drugi mieszkańcy Barczewa dołączyli do akcji prowadzonej przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, polegającej na biciu
rekordu w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Więcej na str. 10.

SIĘGNIJ PO FUNDUSZE
Organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, a także grupy
nieformalne działające na terenie gminy Barczewo, mogą zdobyć
pieniądze na realizację różnorodnych projektów.
Więcej na str. 3.

Książka na listopad

Biblioteka Miejska w Barczewie

Jacek Lusiński „Carte blanche”
Czy potrafimy zaakceptować każde wyzwanie, które szykuje nam los? Czy wyrok
oznaczający niepełnosprawność to jednocześnie wyrok wykluczający nas z życia?
Książka Jacka Lusińskiego stanowi próbę odpowiedzi na te pytania. Inspirowana
prawdziwymi wydarzeniami, poruszająca i optymistyczna historia nauczyciela z liceum,
który, aby zachować ukochaną pracę i przygotować uczniów do matury, ukrywa przed
światem, że stopniowo traci wzrok. Kacper, uwielbiany przez uczniów nauczyciel historii
z lubelskiego liceum, zaczyna mieć problemy ze wzrokiem. Diagnoza lekarska nie
pozostawia złudzeń. Mężczyźnie, z powodu wady genetycznej, grozi trwała ślepota.
Początkowo załamany, ostatecznie postanawia ukryć przed przełożonymi problemy
zdrowotne, aby zachować pracę i doprowadzić do matury swoich uczniów. Jedynym
powiernikiem tajemnicy nauczyciela zostaje jego najlepszy przyjaciel Wiktor. Kacper,
zmagając się z nową sytuacją i nowymi wyzwaniami, nawiązuje bliską przyjaźń
z koleżanką z pracy i próbuje pomóc zbuntowanej uczennicy, która ukrywa swój własny
sekret.
Źródło: http://www.granice.pl/ksiazka,carte-blanche,2087193

Rym codzienny
Piosenka zbieracza

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Barczewie:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:00 - 15:00
Aktualne godziny pracy
Informacji Turystycznej:
poniedziałek - piątek
7:00 - 15:00

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

To Barczewo, miasto bycze,
Stare domy, trzy dzielnice,
Kilka wież widocznych z dala
I dwie rzeki je okala.
Trzy markety w środku miasta,
Jest poprawczak i więzienie,
Trzcina brzegi rzek zarasta,
Bobry robią swe żeremie.
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Ratusz, wieza widokowa,
Bruk kostkowy z odtworzenia,
Dalej młyn i Synagoga,
Tu się już niewiele zmienia.
Koniec trasy objazdowej,
Nad starówką wisi smog,
Będzie tu o wiele zdrowiej,
Gaz pociągną lada rok.
M.S.
(Niech śpiewa Jerzy co nie leży)
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Ulicami mknę rowerem
Od śmietnika do śmietnika,
Co przydatne to wybieram
I w bagażach moich znika.

Stawek z wyspą i kaczkami,
Obok szpital - Maltańczycy,
Amfiteatr z ławeczkami,
Tutaj zysków nie naliczysz.
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Z Urzędu Miejskiego

Sięgnij po fundusze
Organizacje pozarządowe, szkoły i przedszkola, a także grupy nieformalne, działające
na terenie gminy Barczewo, mogą zdobyć
pieniądze na realizację różnorodnych projektów. Poniżej przedstawiamy konkursy
grantowe, jakie odbędą się w najbliższym
czasie.
1. Eko Odkrywcy 4
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych mogą wziąć udział w czwartej edycji
konkursu grantowego Eko Odkrywcy. Jeśli
Twoi uczniowie lubią poznawać świat, nie
boją się eksperymentów i z zaciekawieniem
zdobywają nową wiedzę – ten konkurs jest
dla Ciebie!
W konkursie mogą wziąć udział szkoły,
przedszkola, placówki oświatowe i wychowawcze oraz organizacje pozarządowe
działające w Polsce. Zgłaszany projekt
powinien angażować i aktywizować dzieci
oraz młodzież do eksperymentowania,
odkrywania, doświadczania i poznawania
różnych zjawisk przyrodniczych.
Projekt może mieć charakter stacjonarny
lub terenowy. Może być realizowany w różnych kategoriach wiekowych:
GRUPA 1: dzieci z przedszkoli oraz klas
podstawowych 1-3,
GRUPA 2: dzieci i młodzież z klas
podstawowych 4-6, klas gimnazjalnych 1-3
oraz uczniowie szkół średnich.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 16.11
do 30.11.2016 r.
Więcej informacji:
http://www.ekoodkrywcy.pl/
2. Spółdzielnia pomysłów
Konkurs jest kierowany do osób
fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji,
mających pomysł i chęć dokonania
pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która
przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. W ideę konkursu wpisuje się każdy
projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspól-

nym działaniu. Do konkursu można zgłaszać
zarówno inicjatywy związane z namacalną
zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca
spotkań dla lokalnej społeczności), jak
również projekty wydarzeń i aktywności
ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy
Twojej wyobraźni. Pamiętaj – im bardziej
angażujący lokalną społeczność projekt, tym
większa szansa powodzenia w konkursie
Wysokość grantu: do 10 000 zł.
Projekty konkursowe można zgłaszać
w dniach od 10 października do 7 listopada
2016 r.
Więcej informacji:
w w w. s p o l e c z n i k 2 0 . p l / s p o l d z i e l n i a pomyslow
3. II edycja Konkursu Grantowego
Kulczyk Foundation
W tej edycji wspierane będą projekty
infrastrukturalne trwale zmieniające naszą
rzeczywistość i mające ambicję stać się
podstawą pozytywnej zmiany społecznej.
W tegorocznej, drugiej edycji, na ten cel
Kulczyk Foundation przeznaczy łącznie
kwotę 100 tys. zł. Na pojedynczy projekt
wywalczyć można kwotę maksymalnie 25
tys. zł, zatem będzie nie mniej niż 4
zwycięzców. Termin naboru wniosków:
31.12.2016 r.
Wyniki: 15.02.2017 r.
Więcej informacji:
http://www.kulczykfoundation.org.pl/#supp
ort
4. Zadania z zakresu turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłasza otwarty konkurs
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku i zaprasza do
składania ofert. Nabór do 25 listopada 2016 r.
Priorytety dotyczące zadań z zakresu
turystyki:
1. Renowacja szlaków turystycznych na
terenie Polski

2. Opracowanie i przeprowadzenie
kampanii społecznych dotyczących
bezpiecznego wypoczynku
3. Budowa i upowszechnianie sieci
turystycznych marek terytorialnych
Więcej informacji:
http://www.msport.gov.pl/dofinansowaniezadan/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacjezadan-publicznych-z-zakresu-turystyki-w2017-roku
4. Programy Ministra Kultury
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił programy na rok 2017.
Wśród programów są m.in.:
Ochrona zabytków
Muzyka
Teatr i taniec
Sztuki wizualne
Film
Edukacja artystyczna
Promocja czytelnictwa
Kultura ludowa i tradycyjna
Infrastruktura kultury
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
Infrastruktura domów kultury
Kultura dostępna
Więcej informacji:
http://www.mkidn.gov.pl/pages/stronaglowna/finanse/programyministra/programy-mkidn-2017.php
Oprac. K. Kozera, Wydział IT Urzędu
Miejskiego w Barczewie na podstawie
informacji grantodawców

TRWA WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA
Od wielu lat w naszej gminie trwa przyjaźń polsko-niemiecka, a stosunki między obiema gminami ciągle się pogłębiają. 23 września
grupa uczniów z niemieckiej Oberschule Hagen kolejny raz zawitała
do Zespołu Szkół w Barczewie. Z pomocą pracowników uczniowie
i opiekunowie zwiedzili wieżę ratuszową oraz Skarbiec Kultury
Europejskiej. Podczas wizyty w Skarbcu goście mieli do rozwiązania
różnorodne łamigłówki zaprojektowane przez pracownika Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego. Barczewski Samorząd również nie pozostał
obojętny na zaproszenie gości i w dniach 30.09-3.10 przebywał u
naszych zachodnich sąsiadów. Gospodarze zaprezentowali najnowsze
inwestycje powstałe w gminie w ostatnim czasie, takie jak: tama,
kaplica cmentarna, czy będąca w budowie siedziba straży pożarnej.
Delegacja samorządowa gminy Barczewo mogła także wziąć udział
w corocznym święcie miasta Hagen, którego jedną z głównych atrakcji
było otwarcie wesołego miasteczka.
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja Turystyczna
Fot. Arch. UM/IT
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TYDZIEŃ CITTASLOW “ODDECH SZTUKI” W BARCZEWIE
Każdy rodzaj sztuki stanowi drogę
przybliżenia człowieka do głębszego
poznania siebie poprzez piękno. To piękno
utrzymuje go przy życiu i sprawia, że jego
egzystencja ma sens. Dlatego trzeba
doświadczać piękna, zachwycać się nim,
marzyć o nim, szukać, służyć… W końcu
– oddychać.
Bo to wszystko prowadzi człowieka do
harmonii i samopoznania.
Wystawa i koncert w ramach tygodnia
Cittaslow pt. „Oddech Sztuki” w Skarbcu
Kultury Europejskiej pomógł pokazać,
odsłonić piękno w malarstwie, kresce,
kolorze, muzyce, głosie.
Dieter Lubczyk, zwany „Zerbuńskim
van Goghiem”, prowadząc warsztaty
w Skarbcu, przybliżył malarstwo postimpresjonistyczne dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Barczewa i ze Szkoły w Lamkowie.
Wieczorem, 1 października, Skarbiec
Kultury Europejskiej zamienił się w kolebkę
sztuki i piękna, które wynikało z proporcji
i koloru. Przedstawiony przez Dietera
Lubczyka impresjonizm był odebrany bardzo

pozytywnie. Jego wystawa przyciągnęła
tłumy publiczności. Natomiast kiedy zgasły
światła, na scenie pojawił się znakomity
artysta – Paweł Izdebski. Ponad sto osób było
wpatrzonych w młodego mężczyznę
o magicznym głosie. Paweł Izdebski, oprócz
śpiewu i gry na gitarze, uraczył gości także
świetnym poczuciem humoru.
Dzięki takim wydarzeniom uświadamiamy sobie, jak dobrze, że mamy
możliwość spędzania czasu w dobrym
towarzystwie w otoczeniu sztuki.
Wydział Informacji Turystycznej
Urzędu Miejskiego i Centrum Kulturalno-

Fot. Arch. UM/IT (3)

Biblioteczne składają najserdeczniejsze podziękowania artystom: Dieterowi Lubczykowi oraz Pawłowi Izdebskiemu za dostarczenie wielu emocji, a także firmom:
Stary Folwark i Primavera Furniture za
zaangażowanie w przygotowanie wystawy
i koncertu. Składamy również podziękowania za aktywną współpracę i pomoc w
organizacji: Ewie Reut i Krzysztofowi
Cisowi.
Dziękujemy także wszystkim uczestnikom, gościom, którzy byli tego wieczoru
z nami.
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja
Turystyczna, Agnieszka Markowicz

LEKCJA SZTUKI I KULTURY W BARCZEWIE
Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie staje się coraz bardziej powszechnym miejscem spotkań i edukacji. Niedawno odwiedzili go uczniowie z barczewskiego gimnazjum wraz z nauczycielem,
panią Alicją Czarnecką-Zyskowską, którzy
zapoznali się z historią powstania obiektu
oraz jego obecnym przeznaczeniem.
Przekonali się także o konieczności
aktywnego włączenia się w życie swojej
gminy i jej promowania. Poprzez wykład
swojego nauczyciela, młodzież poznała
rożne kierunki w sztuce, a jeden z nich –
postimpresjonizm – poznała za sprawą
znajdującej się w Skarbcu wystawy Dietera
Lubczyka, „Zerbuńskiego Van Gogha”.
Pomimo, że sezon letni dawno dobiegł
końca, na wieży ratuszowej wciąż słychać
głosy nowych gości, ciekawych panoramy
miasta. Studenci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mimo
niepogody, mieli okazję zachwycić się tym
niecodziennym widokiem.
Z dziedzictwem kulturowym Barczewa
mogła zapoznać się ostatnio także wy-
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cieczka odbywająca się pod hasłem „Nasze
Cittaslow – Barczewo”, w której uczestniczyło blisko czterdzieści osób. Odbyła się
ona ramach akcji „OLSZTYN AKTYWNIE”. Podczas długiego spaceru po
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Barczewie, goście poznawali zabytki i inne
urokliwe zakątki naszego miasteczka. Pobyt
zwieńczyło zaprezentowanie panoramy
z wieży ratuszowej.
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja
Turystyczna, Barbara Majewska

Z Urzędu Miejskiego

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ GMINIE
Obchody święta edukacji w naszej
gminie upłynęły pod znakiem wielu
spotkań i połączonych z nim wydarzeń.
W Łęgajnach obchody Dnia Edukacji
Narodowej połączono z otwarciem długo
wyczekiwanych nowych sal przedszkolnych. Była to również doskonała okazja do
zaprezentowania efektów intensywnych
prac remontowych, które trwały w okresie
wakacyjnym. Szkoła w Łęgajnach wygląda

teraz fantastycznie! W Zespole Szkół
w Barczewie obchody święta połączono
z uroczystym ślubowaniem klas pierwszych. Po zakończeniu oficjalnej części
programu, został zaprezentowany blok
artystyczny, w którym uczestniczyli
uczniowie wraz z nauczycielami. Można
było obejrzeć znakomite występy, popisy
wokalne, elementy akrobatyki inne pokazy
umiejętności. Wyróżniono także najzdolniejszych uczniów szkoły ze średnią
ocen min. 5,0, których wraz z rodzicami

zaproszono na środek sali i wręczono
nagrody stypendialne.
Również w ratuszu zorganizowano
coroczne spotkanie z przedstawicielami
publicznych i niepublicznych placówek
oświatowych, gdzie burmistrz Lech Jan
Nitkowski podziękował za trud i wysiłek
włożony w edukację i wychowanie
młodzieży.
Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna
Fot. Arch. UM/IT (5)

WÓJTOWO WYRÓŻNIONE!

50 LAT RAZEM

30 września w Olsztynie miało miejsce
ogłoszenie wyników wojewódzkiego
konkursu „Czysta i piękna zagroda
– estetyczna wieś”, organizowanego przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w
Olsztynie. W konkursie wzięły udział 23
miejscowości, z których Wójtowo otrzymało wyróżnienie za ogrom pracy
wykonanej na rzecz poprawy estetyki
miejscowości. Serdecznie gratulujemy!
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja
Turystyczna, Barbara Majewska

W maju i wrześniu w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Barczewie miały miejsce
uroczystości jubileuszu 50-lecia małżeństwa.
Złote gody obchodziło łącznie 11 par z terenu
naszej gminy. W maju swoje święto
obchodzili: państwo Helena i Kazimierz
Kwiatkowscy, Teresa i Edward Maciorowscy,
Elżbieta i Tadeusz Sęk, Teresa i Antoni Sałata,
Halina i Władysław Wener, Maria i Bazyli
Hasiuk. We wrześniu świętowali z kolei:
państwo Wanda i Leszek Ciesielscy, Leonia i
Bogusław Maciejewscy, Teresa i Mieczysław
Matyjas, Marianna i Marian Rząsa, Teresa i Stanisław Osajda. Małżonkowie nie ukrywali
wzruszenia, a na uroczystości jak zawsze nie zabrakło obecności burmistrza Barczewa, który
złożył małżonkom serdeczne gratulacje za spędzone ze sobą lata.
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja Turystyczna, Barbara Majewska

TOALETA PUBLICZNA JUŻ FUNKCJONUJE
Najbardziej ludzka z potrzeb człowieka nie jest już
problemem w naszym mieście, bowiem od września br. na
terenie Starego Miasta funkcjonuje zmodernizowana ze
środków gminnych toaleta publiczna, znajdująca się na
skrzyżowaniu ulic Cichej i Pomorskiej. Prace remontowe
opiewały na kwotę 49 446,00 zł brutto. Wykonane zostały
między innymi: automat wrzutowo-monetowy, przyłącze
wodociągowe, kanalizacja sanitarna i elektryczna, wymiana
okładzin z płytek ceramicznych na podjeździe dla
niepełnosprawnych, schodach i otaczających je ściankach.
Zachęcamy zatem do korzystania.
Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna (na podstawie informacji
z wydziału BIOŚ)
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Wydarzenia/Informacje

Nowy rok na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W środę 12 października w Skarbcu
Kultury Europejskiej w Barczewie miało
miejsce uroczyste otwarcie nowego roku
akademickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Barczewie.
Wykład inauguracyjny pt. „Młodzi
duchem, czyli jak się pozytywnie starzeć”
wygłosiła Edyta Skolmowska, dyrektor
Szpitala Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda
w Barczewie, natomiast część artystyczną
stanowił koncert gitarowy w wykonaniu
Janusza Bieńkowskiego, na co dzień
inspektora budowlanego w Dziale Inwestycji
i Nadzoru Budowlanego Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

wybory do Samorządu Studenckiego.
Na nowy rok akademicki zaplanowano
różne formy i rodzaje zajęć edukacyjnorozwojowych, m.in. wykłady prowadzone
przez zaproszonych wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im.
Rusieckiego w Olsztynie oraz prelegentów
reprezentujących inne instytucje, organizacje,
stowarzyszenia itp., chcących podzielić się
swoją wiedzą ze studentami, a także zajęcia
warsztatowe, prowadzone w większości przez
profesjonalnie przygotowanych instruktorów
– wolontariuszy oraz pracowników Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego.
Na wykłady jest wstęp wolny dla
wszystkich mieszkańców miasta i gminy
Barczewo zainteresowanych proponowanym
tematem. Najczęściej organizowane są
w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie.
Zajęcia warsztatowe odbywają się w pomieszczeniach CK-B.
Poniedziałki:
Rozmówki polsko-niemieckie – prowadzą
Hanna Pawlak, Anna Rok (w godzinach
11:00-12:00, MBP Oddział dla Dzieci, sala
16)
Zajęcia artystyczne z malarstwa
– prowadzą Zbigniew Kozłowski, Anna
Rok (w godzinach15:00-17:00, Oddział dla
Dzieci, Czytelnia)
Wtorki:
„Wkoło piosenki – śpiewać każdy może”
– prowadzą Bertrand Abramczyk, Beata
Łoposzko (w godzinach 17:30-18:30, sala
widowiskowa)

Środy:
Nordic Walking – prowadzi Szymon
Kurdynowski (w godzinach 8:30-9:30,
zbiórka na holu)
Zajęcia komputerowe – prowadzi Lidia
Szczerbo (w godzinach 9:00-11:00,
Czytelnia)
Lektorat języka angielskiego – prowadzi
Rafał Surmański (w godzinach 18:3019:30)
Wykłady 2 razy w miesiącu w godzinach
17:00-18:30
Czwartki:
Gimnastyka korekcyjna (nowość)
– prowadzi Beata Kurdynowska
(w godzinach 12:00-13:00)
Koło szachowe (nowość) – prowadzi
Krzysztof Cis (w godzinach 15:00-17:00)
Piątki:
Lektorat języka angielskiego – prowadzi
Bartosz Ławrynkowicz (w godzinach 9:0010:30)
Sekcja brydżowa - prowadzi Barbara
Szlachta (w godzinach 10:00-13:00)
Uniwersytecki Dyskusyjny Klub Książki
– prowadzi Bartosz Ławrynkowicz (co
drugi tydzień, w godzinach 10:30-11:30)
Zajęcia artystyczne – decoupage – prowadzi
Beata Łoposzko (w godzinach 15:00-17:30)
Zajęcia taneczne „Zumba+”– prowadzi
Klaudia Wojas (w godzinach 17:30-18:30)
Szczegółowych informacji udziela
Biuro UTW w Barczewie (Czytelnia MBP,
ul. Słowackiego 5)
Zapraszamy
Anna Rok
Prezes UTW w Barczewie
Fot. Arch. CK-B (3)

AKTYWNE LIDERKI DLA AKTYWNYCH SENIORÓW
Wśród gości w uroczystości uczestniczyli: burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, wiceburmistrz Dariusz Jasiński,
dyrektor ZBK Mirosława Jasińska, radny
Sejmiku Wojewódzkiego Marek Szter, radna
powiatowa Krystyna Szter, dyrektor CK-B
Robert Tokarski, przedstawicielka Rady
Programowej UTW w Barczewie dr hab.
Izabella Lewandowska z UWM w Olsztynie
oraz przyjaciel UTW w Barczewie,
regionalista, znawca gwary warmińskiej –
Edward Cyfus. W tym dniu odbyły się również
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Sześć kobiet z naszej gminy zostało
uczestniczkami projektu „Kobieca Moc
Liderska”, prowadzonego przez Stowarzyszenie
Edukacji Nieformalnej. Projekt zakłada
aktywizację pań, które są w trakcie poszukiwania pracy. Organizatorzy założyli, że okazją
do nabycia umiejętności liderskich będzie próba
aktywizacji przez nie same ich lokalnego
społeczeństwa. Partnerem Koordynującym na
teren Gminy Barczewo została Beata Jakubiak,
prezes Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo.
Reprezentujące nas mieszkanki Barczewa oraz
Wójtowa w składzie: Alicja Kowalik, Alicja
Fot. Arch. organizatorów
Dmuchowska, Rowita Abramczyk, Barbara
Dobrzyńska, Małgorzata Kozłowska oraz Magdalena Czyż zadecydowały, że swoimi działaniami
obejmą starsze osoby w naszej gminie, tworząc program „Senior Aktywny 60+” Liderki
zorganizowały dwa spotkania, z których jedno odbyło się 14 września w barczewskiej Galerii
Sztuki Synagoga, a drugie, 23 września, w wójtowskiej salce parafialnej. Tematami spotkań było
zdrowe, bezpieczne i aktywne życie osób starszych. Przeprowadzono wykłady dotyczące m.in.
zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa, aktywności osób starszych i zdrowia. Spotkanie łączyło
ze sobą część teoretyczną z zajęciami praktycznymi, które obejmowały gimnastykę i degustację
specjalnie na tę okazje przygotowanych dań. Z przeprowadzonych ankiet podsumowujących
spotkania wynika, że seniorom przypadła do gustu ich forma i oczekują ich kontynuacji. Z racji
tego, pomimo zakończenia projektu „Kobieca Moc Liderska”, będą one prowadzone w ramach
działań Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo.
Patrycja Nowicka
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Informacje

Barczewscy licealiści na 14. Olsztyńskich Dniach Nauki i Sztuki
23 września 2016 r. uczniowie kl. I i II
Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie,
z wychowawczyniami – Iwoną Rudź i Lidią
Zelman, odwiedzili Centrum Humanistyczne
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w ramach 14. Olsztyńskich Dni
Nauki i Sztuki.
Licealiści uczestniczyli w dwóch wykładach prowadzonych przez pracownika
naukowego Instytutu Filozofii UWM, panią
dr Agnieszkę Biegalską.
Pierwszy z wykładów poświęcony był
miłości – jej literackim, filozoficznym,
psychologicznym i neurobiologicznym
uwarunkowaniom. Był próbą odpowiedzi na
pytania: czy miłość jest jak narkotyk? Czy
świadomość kocha? Czy miłość odbiera

rozum? Co wspólnego z miłością mają
dopamina, adrenalina, kortyzol?
Drugi wykład pt. „Strach ma wielkie
oczy” zmusił słuchaczy do zastanowienia się
nad istotą strachu, różnicą między strachem
a lękiem. Prowadząca przystępnym językiem

Uczniowie z Hagen w Barczewie
Od kilku lat Gimnazjum nr 1 w Barczewie, a obecnie Zespół Szkół, realizuje
projekt wymiany młodzieży polskoniemieckiej. W tym roku, w dniach 23-28
września 2016 r., do Barczewa zawitało 22
uczniów z Hagen. Temat przewodni
tegorocznego spotkania to „Śladami Feliksa
Nowowiejskiego”, z okazji, jak wszystkim
wiadomo, obchodzonego Roku naszego
kompozytora. W ramach tej wizyty odbyło
się wiele ciekawych wydarzeń, m.in.
zwiedzanie i gra miejska „Tropiciele Feliksa”, przygotowana przez Salon Muzyczny
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
spotkanie pod pomnikiem kompozytora przy
Szkole Podstawowej w Barczewie, wycieczka szlakiem Feliksa, czyli wyjazdy do
Olsztyna, Świętej Lipki i Gdańska na
koncerty organowe i zwiedzanie. W ramach
tego projektu odbyły się zajęcia muzyczne,
plastyczne, taneczne, a także spływ łodziami
po rzece Krutyń. Uczniowie spędzili również
jeden dzień w rodzinach uczniów barczewskiego gimnazjum.

Projekt wymiany, którego koordynatorem jest nauczyciel barczewskiego
Zespołu Szkół, Katarzyna Matyjas, jest
niezwykle ważnym elementem edukacyjnym
w życiu szkoły. Daje możliwość rozmowy
w języku niemieckim, poznawania nowych
osób i uczy umiejętności wspólnego
spędzania czasu. Jest okazją do wykony-

wania rozmaitych zadań i zwiedzania
nieznanych dotąd miejsc, nawiązania
przyjaźni i współpracy pomiędzy naszym
miastem a Hagen. Tego typu spotkania to
jedna z najprzyjemniejszych zapewne metod
edukacyjnych w szkołach, w których
integrują się nie tylko uczniowie ale również
nauczyciele. Podobna wizyta już za rok!
Magda Łowkiel-Klimek
Fot. Arch. autora

przedstawiła trudne filozoficzne problemy,
odwołując się do poglądów A. Schopenhauera, M. Heideggera, Z. Baumana.
Licealiści dowiedzieli się, w jaki sposób
radzono sobie ze strachem na przestrzeni
wieków.
W przerwie wykładów uczniowie mogli
podziwiać wystawę prac pokonkursowych
III edycji Bazaru Idei – „Obrazy ze świata
wartości”, usytuowaną w foyer auli teatralnej. Wystawa wzbudziła wiele emocji,
zwłaszcza że w międzyszkolnym fotograficznym konkursie wzięła udział uczennica
kl. II LO w Barczewie – Magdalena Kowalewska (jej prace również wyeksponowane
były w foyer auli).
Udział licealistów w 14. Olsztyńskich
Dniach Nauki i Sztuki był doskonałą okazją
do pogłębienia wiedzy na temat zagadnień
natury filozoficznej, jak również integracji
młodzieży.
W tym miejscu warto nadmienić, że dwie
uczennice II klasy liceum Ogólnokształcącego w Barczewie – Klaudia Makowska
i Andżelika Hasiak – otrzymały w tym roku
stypendium Fundacji „Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej”. Stypendystkom serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Iwona Rudź, Lidia Zelman
Fot. Arch. autora

Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie z nowymi oknami!
W środę, 26 października br., Galeria
Sztuki „Synagoga” im. Barbary Hulanickiej
w Barczewie była miejscem wyjątkowego
spotkania. Prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”,
oddział w Barczewie – Krystyna Szter –
serdecznie powitała zaproszonych gości:
Małgorzatę Chyziak – starostę Powiatu
Olsztyńskiego, Lecha Jana Nitkowskiego,
burmistrza Barczewa, Marka Sztera
– radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Marynę
Skurpską – prezesa Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie, Andrzeja Maciejewskiego – przewodniczącego oraz Halinę Bronkę
– wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej
w Barczewie, Jerzego Borowika – sekretarza
SSK „Pojezierze” w Olsztynie, Waldemara
Mackiewicza – wiceprezesa SSK „Pojezierze” w Olsztynie, Wojciecha Ogrodzińskiego – skarbnika SSK „Pojezierze”
w Olsztynie, Ewę Hopfer – prezesa I
Oddziału SSK „Pojezierze” w Olsztynie,
Roberta Tokarskiego – dyrektora Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie,
Artura Chwałę – dyrektora Zespołu Pieśni
i Tańca Warmia w Olsztynie, Mariana
Sawickiego – zastępcę prezesa SSK „Pojezierze”, oddział w Barczewie, a także Barbarę
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Poleszak – skarbnika SSK „Pojezierze”,
oddział w Barczewie. Prezes Krystyna Szter
podziękowała wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania projektu związanego z wymianą
na nowe pierwszej partii okien w barczewskiej Synagodze. Szczególne podziękowania złożyła na ręce Starosty
Powiatu Olsztyńskiego, władzom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Olsztynie oraz władzom samorządowym Barczewa. Dobry projekt i jego
realizacja jest wielkim sukcesem – podkreśliła starosta Małgorzata Chyziak, dziękując
za jego zrealizowanie. Podsumowując
wysiłek, wręczyła upominek na ręce prezes
Krystyny Szter, dziękując za ogromną pracę i
serce, jakim darzy barczewską Galerię
Sztuki. Do życzeń dołączyła prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” w Olsztynie, Maryna Skurpska.
W szerokiej dyskusji, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie,
Halina Bronka, opisała zebranym stan
budynku, jaki był na początku działalności
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego.
Przybliżyła wysiłek członków tegoż
Stowarzyszenia w przywróceniu budynku do
pełnej używalności. Dodała, że dalsze jego
Ciąg dalszy na str. 15

7

Wydarzenia
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI

CMENTARZE TEŻ UMIERAJĄ
Listopad, Wszystkich Świętych i Zaduszki to czas zadumy nad naszymi
bliskimi, znajomymi, a także i nieznanymi,
którzy odeszli drogą bez powrotu. Po nich
często pozostały na cmentarzach, obok
nowych, zatarte epitafia na nagrobkach,
opuszczone groby, a w nas – wieczna o nich
pamięć.
Z historii Barczewa wiemy, że w średniowieczu na terenie miasta z początku
było kilka przykościelnych cmentarzy.
Pierwszy cmentarz, na którym dokonywano pochówków zmarłych, znajdował
się przy kościele pw. św. Anny
i św. Szczepana. Widoczny
neogotycki mur z bramami
z XIX wieku stanowi resztki
zachowanego ogrodzenia dawnego cmentarza przykościelnego. Obecnie na jego
miejscu znajduje się wikarówka,
a po drugiej stronie kościoła
– dzisiejsza plebania. Jak
odnotowały kościelne kroniki,
jedynie dwóch pochówków
dokonano przed ołtarzem pw.
Trójcy Świętej. Drugim miejscem pochówków zmarłych był
cmentarzyk przyległy do klasztornego kościoła pw. św.
Andrzeja Apostoła. Tylko
zmarłych zakonników składano
w kryptach grobowych znajdujących się pod posadzką kościoła. Trzecim miejscem pochówków zmarłych był, znajdujący się dawniej na Jeziorańskim
Przedmieściu (dzisiejsza pętla
autobusowa), szpitalny cmentarzyk, który został założony przed
rokiem 1614. Cmentarzyk
znajdował się obok kościoła pw.
Świętej Trójcy, który to kościół
w 1798 roku spłonął i nie został
odbudowany. Na szpitalnym
cmentarzyku, obok zmarłych
w przytułku, pogrzebano kilku
żołnierzy poległych na terenie miasta
w wojnie polsko-szwedzkiej w latach 16261629.
Poza murami były jeszcze dwa
miejsca, gdzie grzebano tych, którzy
w mieście, w latach 1709-17011, zmarli na
dżumę. Po latach wspomniane miejsca
pochówków zostały zapomniane, a ślad po
nich zaginął. Należy podkreślić, że nie było
pochówków zmarłych przy kościele
ewangelickim i przy kościele pw. Dobrego
Łotra (św. Dyzmy) znajdującego się na
terenie Zakładu Karnego.
W 1773 roku król Fryderyk II Wielki
wydał dekret nakazujący likwidację
wszystkich cmentarzy istniejących na
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terenie miasta i zakładanie ich poza
granicami aglomeracji. W Barczewie
pochówki zmarłych przeniesiono poza
mury miasta, na nowo założony cmentarz
katolicki znajdujący się przy Jeziorańskim
Przedmieściu. Jego historia sięga początków XVIII wieku. Początkowo
zajmował kilka kwater na gruntach
kościelnych, przylegających do szpitalnego
cmentarzyka. Potem został powiększony do
4 ha. Od strony ul. Armii Krajowej
ogrodzony jest murem z bramą i furtą kutą
z żelaza z początku XIX wieku. Jak

opisywał ks. Walenty Barczewski, nowy
cmentarz katolicki znajdujący się na
wzgórzu mieszkańcy nazwali „Świętą
Górą”. Po wybudowaniu cmentarnej
kaplicy i jej wyświęceniu, w jej szczycie
usytuowana została kapliczka zbudowana
w 1912 roku. Przy niej znajduje się grób ks.
Johannesa Hellera – proboszcza, zmarłego
we Fromborku 29 listopada 1939 roku.
Druga kapliczka cmentarna znajduje się
w części środkowej cmentarza i pochodzi
sprzed 1900 roku. Na cmentarzu spoczywają zmarli różnych narodowości
i wyznań, m.in. Albrecht Wawrzyniec –
kapłan zmarły 2 czerwca 1803 roku,
Leonharda Pingel – siostra zakonna zmarła
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28 marca 1931 roku, oraz mieszkańcy,
w tym godne osobistości grodu, burmistrzowie, rajcy, kupcy, fabrykanci, poeci
i artyści. Na cmentarzu spoczywają
również polegli w wojnie napoleońskiej
(1806-1807) oraz żołnierze rosyjscy
i niemieccy polegli w pierwszej wojnie
w latach 1915-1917. Na początku 1945
roku cmentarz stał się miejscem
pochówków poległych w wyniku działań
wojennych mieszkańców, żołnierzy
niemieckich i radzieckich. Tych ostatnich
w 1951 roku ekshumowano. Obecnie
dawną radziecką kwaterę przypomina zdewastowany obelisk.
Nie ma śladu po grobach Jana
Nowowiejskiego, zmarłego 31
grudnia 1730 roku i Jana Nowowiejskiego, zmarłego 15 lutego
1845 roku. Podobnie jak Anny z d.
Behrendt, która zmarła 25 sierpnia
1852 roku, czy mało znanego
Pawła Pompeckiego, działacza
polskiego zmarłego w 1905 roku.
Do dziś tylko nieliczne groby
zachowały się w stanie pierwotnym. Zaliczyć do nich można:
grób rodziny Anny i Józefa
Liszewskich, Klemensa Koitki
– pierwszego zastępcy burmistrza
Barczewa, dr. Gustawa Millera
– dyrektora przedwojennego
Szpitala św. Antoniego, zmarłego
7 grudnia 1930 roku, czy grób
Żyda Karla Kogana – dyrektora
przedwojennego banku, który
przyjął wiarę katolicką, a przed
dojściem do władzy Hitlera
popełnił samobójstwo i pochowany został na cmentarzu
katolickim. Cmentarz katolicki
czynny był do 1964 roku. Z tą
chwilą miejscowi cmentarz nazywają „starym cmentarzem katolickim”, gdzie obecnie w jego
północnej, najstarszej części groby
stały się niewidoczne.
Do nieistniejących należy cmentarz
więzienny przy ul. Kościuszki. Założony
został w roku 1812 na obszarze 0,76 ha, na
gruntach należących dawniej do klasztoru
oo. Franciszkanów. Mieścił się na wzgórzu
zwanym przez ks. Walentego Barczewskiego „Szubienicą”, gdzie w średniowieczu miano wieszać skazańców. Od
początku cmentarz był pod jurysdykcją
kierownictwa więzienia. W roku 1964
Zakład Karny przekazał cmentarz dla
Zarządu Miasta w Barczewie. Potem,
z dawnej kwatery więziennej, z ocalałych
kilku nagrobków sprzed 1945 roku
utworzono małą nekropolię. Jego granice
Ciąg dalszy na str. 11

Historia
Historia sprzed 400 lat
Organy kościoła pw. św. Anny i św. Szczepana
Już wcześniej historią barczewskich
organów kościoła parafialnego i klasztornego zajmowali się niemieccy historycy.
Wówczas i oni mieli trudności ze znalezieniem pełnej dokumentacji i informacji
na temat wspomnianych organów.
Spowodowane było tym, że w 1798 roku
pożar miasta strawił także kościół pw. św.
Anny i św. Szczepana i w dużej części
organy oraz zgromadzone dokumenty.
O istnieniu organów w Barczewie
dowiadujemy się z prowadzonej w 1624
roku korespondencji między Adrianem
Zickermannem młodszym a organistą
katedralnym Trötleinem z Kneiphof
(dzielnica Królewca), który zarzucał
Adrianowi Zickermannowi między innymi

Mieszkał w majątkach w Tharau i Gerdauen
w Prusach Wschodnich. Natomiast jego
ojciec, Dietrich Graf von Schlieben,
pochodził z Królewca. O pobycie Ernsta
von Schliebena w ówczesnym Wartenburgu
nic nie wiadomo.
Życiorys Adriana Zickermanna młodszego jest bogaty. Pochodził on z Królewca
i w latach 1595-1624 w byłych Prusach
Wschodnich zbudował czternaście organów. Z treści listu Adriana Zickermanna
młodszego dowiadujemy się, że już przed
1616 rokiem zbudował on w Barczewie
instrumenty organowe. Jeden, o 36
rejestrach, w kościele pw. św. Anny i św.
Szczepana i mniejsze, o 20 rejestrach,
w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła.

niedostateczne umiejętności w intonowaniu
oraz strojeniu organów. Adrian Zickermann
młodszy, broniąc się przed zarzutami,
1 sierpnia 1624 roku wystosował list do
Elektora oczekując, że zajmie on stanowisko w jego sprawie. Autor pisał w nim
m.in., „że w tych 9 latach wykonałem
następujące dzieła: u szlachetnego i czcigodnego Ernsta von Schliebena o 30
głosach, w Barczewie w biskupstwie
w kościele farnym (św. Anny i św.
Szczepana) o 36 głosach oraz w klasztorze
(św. Andrzeja Apostoła) o 20 głosach”.
Po czterystu latach, list Adriana
Zickermanna młodszego do Elektora jest
mało czytelny. Z listu wynika, że Ernst von
Schlieben nie mieszkał w Wartenburgu.
Dodajmy, że urodził się on w Estonii
w 1580 roku, gdzie zmarł w 1630 roku.

Około 1700 roku organy w kościele pw.
św. Anny i św. Szczepana zostały przebudowane. Niektóre szczegóły wskazują,
że przebudowy organów mógł dokonać
Johann Mosengel. Prawdopodobnie po
roku 1700 organy zostały powtórnie
przebudowane.
W roku 1798 miasto, w tym kościół pw.
św. Anny i św. Szczepana, zniszczył pożar.
W dużym stopniu przez wysoką temperaturę uszkodzeniu uległy kościelne organy
oraz dokumenty. W tym czasie, po kasacie
zakonu franciszkańskiego, kościół klasztorny pw. św. Andrzeja Apostoła nie
służył już celom liturgicznym. Postanowiono więc ok. 1842 roku klasztorne
organy, które zostały w 1680 roku
przebudowane, wstawić do kościoła pw. św.

Barczewskie Kalendarium
Październik
1466.10.19 – Warmia, na którym to obszarze leży Barczewo, została wcielona do
Królestwa Polskiego na mocy II Traktatu
Toruńskiego.
1494.10.07 – wieś Bogdany otrzymały
przywilej lokacyjny.
1770.10.22 – w Szynowie urodził się
Kajetan Joachim Łączyński, ksiądz katolicki, matematyk, fizyk, prof. Liceum Hosianum w Braniewie. Był synem polskiego
szlachcica, właściciela dóbr w Szynowie.
1830.10.04 – w Barczewie urodził się
Franciszek Nowowiejski, ojciec Feliksa
Nowowiejskiego, znany działacz oświatowy na Warmii.
1856.10.16 – w Lesznie urodził się Michał
Wajsner (Weisner), działacz warmiński.
1865.10.01 – uruchomiono telegraf
łączący Biskupiec z Barczewem.
1890.10.03 – w Barczewie ukazał się
pierwszy numer „Nowin Warmińskich”
redagowanych przez Eugeniusza
Buchholza.
1906.10.11 – w Chełmie urodziła się
Tycjana Kasatkin. W Barczewie w
pierwszych powojennych latach pracowała
jako bibliotekarka.
1946.10.01 – w Zakładzie Karnym w Barczewie przebywało 66 więźniarek i 1110
więźniów.
1946.10.03 – ks. Anastazy Szudziński
został administratorem parafii w Barczewku.
1946.10.12 – Miejska Rada Narodowa
w Barczewie jako deputat przyznała
leśniczemu lasów miejskich 25 kg,
a gajowemu po 15 kg żyta miesięcznie.
1946.10.12 – Miejska Rada Narodowa
w Barczewie przyznała nauczycielom
szkół powszechnych po 10 metrów sześciennych drzewa opałowego po cenie
zniżonej o 75%.
1946.10.15 – Miejska Rada Narodowa
w Barczewie powierzyła Romanowi
Kisielewskiemu stanowisko lekarza
weterynarii w mieście.
1946.10.26 – ustalono nowe ceny na
artykuły pierwszej potrzeby: 1 kg chleba
żytniego kosztował 20 zł, sadło 380 zł,
smalec topiony 400 zł, kiełbasa 360 zł,
kaszanka 120 zł.
1946.10.27 – w odbywającym się w Olsztynie zjeździe byłych członków Związku Polaków w Niemczech uczestniczyli
autochtoni z Barczewa.
1956.10.01 – w Wipsowie został utworzony Zespół ds. Likwidacji Odłogów.
1956.10.01 – w Barczewie, przy ul.
Olsztyńskiej, w budynku po rzeźni drobiu,
otwarto Spółdzielnię Pracy „Mewa”
– wytwórnię konserw.
Ciąg dalszy na str. 10

Ciąg dalszy na str. 11
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Wydarzenia

REKORD W SŁUSZNEJ SPRAWIE
Już po raz drugi mieszkańcy Barczewa
dołączyli do akcji prowadzonej przez
Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, polegającej na biciu rekordu
w prowadzeniu resuscytacji krążeniowooddechowej przez jak największą ilość osób,
w różnych miejscach jednocześnie.
Wydarzenie organizowane jest w ramach
Europejskiego Dnia Przywracania Czynności
Serca. W roku ubiegłym do udziału
w projekcie przystąpiło 92049 osób, z czego
około 70 w Barczewie.
Nasi mieszkańcy mieli okazję wziąć
udział w biciu rekordu z inicjatywy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie,
która zgłosiła się do fundacji Jurka Owsiaka.
Przy organizacji przedsięwzięcia strażaków
wsparło Olsztyńskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Zespół Szkół
w Barczewie.
Główni organizatorzy postanowili
podjąć próbę zakwalifikowania tegorocznego wyniku do wpisania na listę
rekordów Guinnessa, co oznaczało spełnienie
dodatkowych warunków wymaganych przez
Guinness World Record.
Na miejsce próby bicia rekordu wybrano
halę sportową przy barczewskim gimnazjum.
Główne wydarzenie poprzedziła prezentacja
działalności Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Przybyli na spotkanie
operatorzy numeru alarmowego 112
opowiedzieli o swojej codziennej pracy
i wyjaśnili uczestnikom, jak poprawnie
zgłosić zdarzenie alarmowe. Umiejętne
wezwanie pomocy może uratować czyjeś
życie i sprawić, że odpowiednie służby
zdołają dotrzeć do miejsca, gdzie potrzebne
jest ich działanie. Uświadomiono słuchaczom, jak ważne jest podanie odpowiedniej lokalizacji. Informacja o miejscu
zdarzenia jest kluczowa, by móc podjąć
jakiekolwiek działania i operator powinien
uzyskać ją na początku rozmowy. Wtedy
nawet w przypadku zerwania połączenia jest
w stanie poinformować miejscowe jednostki.
Na hali wyznaczono strefę bicia rekordu.
Znajdować mogli się w niej uczestnicy,
którzy uprzednio pobrali bilet przygotowany
przez organizatorów. Całą akcję przeprowadzono w formie lekcji, w której udział
wzięli m.in. uczniowie Zespołu Szkół
w Barczewie, wychowankowie i pracownicy
Zakładu Poprawczego w Barczewie oraz
członkowie barczewskiej grupy Krav Maga.
Wprowadzenie i instruktaż poprawnego
wykonania resuscytacji krążeniowo-oddechowej poprowadził Adam Dowgiałło,
będący jednocześnie ratownikiem medycznym, operatorem numerów alarmowych
i członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie. Wyświetlono także pilotażowy
film, przygotowany przez fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawiający co i w jakiej kolejności należy
czynić, udzielając pierwszej pomocy.
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Materiał emitowany był przez cały czas
trwania wydarzenia.
Po wstępie został włączony zegar
odmierzający 35 minut, za który odpowiedzialne były dwie dodatkowe osoby.
Bicie rekordu odbywało się przez reanimację
fantoma, przy czym przy jednym fantomie
mogło na zmianę ćwiczyć co najwyżej 10
osób. Uczestnicy musieli zachować ciągłość
i zmieniać się tak by przez ponad pół godziny
nie przerwać reanimacji. Pierwsza z dziesięciu osób znajdujących przy manekinie
postępowała zgodnie z instruktażem filmowym, tzn. zorientowała się, czy w określonej
sytuacji sama jest bezpieczna, podeszła do
poszkodowanego, wołając, czy potrzebuje
pomocy, klęknęła przy nim i lekko potrząsając go za ramię, w dalszym ciągu
dopytywała o konieczność pomocy. Przy
braku reakcji należało pochylić się nad
manekinem i przytykając swój policzek do
jego ust, jednocześnie obserwując klatkę
piersiową przez 10 sekund, spróbować
wyczuć oddech. Po czynności sprawdzającej
przytomność, w przypadku jej braku,
należało zadzwonić pod numer alarmowy
112, by wezwać pomoc, a następnie
przystąpić do resuscytacji krążeniowooddechowej według zasady: 30 uciśnięć
klatki piersiowej na 2 oddechy. Kolejne
osoby zobligowane były tylko do wykonywania uciśnięć i wdechów.
By rekord mógł zostać uznany, na sali
musiało znajdować się także dwóch
niezależnych świadków oraz trzech stewardów, których rolą było nadzorowanie
mniejszych grup nie przekraczających 50
osób. Całość wydarzenia musiała zostać
uwieczniona na materiale filmowym, który
należało do weryfikacji przesłać organizatorom. W tej kwestii lokalnych inicjatorów wsparła Telewizja Macrosat.
W barczewskiej próbie wzięło udział 140
osób, co oznacza, że nasz miejski rekord
z pewnością został pobity. Jednak najbardziej
istotne jest to, że tak duża liczba osób
dowiedziała się, jak w poprawny i skuteczny
sposób udzielać pomocy. Była to doskonała
okazja, by móc w praktyce zastosować
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wiedzę teoretyczną. Co najważniejsze,
większość uczniów biorących udział
w wydarzeniu potraktowała tę lekcję bardzo
poważnie, zdając sobie sprawę z tego, jak
istotne umiejętności właśnie nabywa.
Dotychczasowy rekord w tej dziedzinie
ustanowiło 11 840 osób. Z danych fundacji
WOŚP wynika, że uczestnictwo w polskiej
próbie zadeklarowało około 80 000 osób, co
daje nadzieję na to, że wspólnie udało nam się
ustanowić jeszcze lepszy wynik. Jednak
ostateczny werdykt zostanie ogłoszony
dopiero po weryfikacji całego materiału
przez Guinness World Record. Nie pozostaje
nam nic innego jak trzymać kciuki i pamiętać,
że 30 uciśnięć i 2 wdechy może uratować
czyjeś życie.
Patrycja Nowicka
Fot. Arch. UM/IT

Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 9

1956.10.25 – na terenie gminy Barczewo
rozpoczęto rozwiązywanie rolniczych
spółdzielni produkcyjnych.
1986.10.08 – w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Barczewie odbyła się
inauguracja Roku Szkolenia Partyjnego.
1986.10.12 – w Dniu Wojska Polskiego
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Barczewie odbyło się spotkanie członków Związku Bojowników o Wolność
i Demokrację.
1986.10.13 – w Barczewie, przy ulicy
Mostowej, oddano do użytku nową
Bibliotekę Publiczną.
1986.10.15 – w kościele św. Anny w Barczewie muzykę Feliksa Nowowiejskiego
prezentował prof. Kulka z Akademii
Muzycznej w Krakowie.
1996.10.01 – w Barczewie zakończyła
działalność „Florentyna” – zakład
gastronomiczny..
1996.10.21 – w Barczewie otwarto
Rozlewnię Gazu Płynnego „Saga”.
W. Zenderowski

Historia/Wydarzenia
Organy kościoła pw. św. Anny i św. Szczepana
Ciąg dalszy ze str. 9

CMENTARZE TEŻ UMIERAJĄ
Ciąg dalszy ze str. 8

Anny i św. Szczepana. Było to jeszcze
przed pożarem więzienia, który miał
miejsce 27 maja 1846 roku. Przyjąć można,
że organy z fary, a raczej to, co pozostało po
36 rejestrach, „połączono” z 20 rejestrami
organów z klasztornego kościoła. W ten
sposób po modernizacji powstały obecne
organy o 27 rejestrach. Prace przy organach
powierzono organmistrzowi z Królewca,
Johannowi Scherweitowi.
W 1850 roku w mieście wybuchł
kolejny pożar, podczas którego miał
ucierpieć także kościół pw. św. Anny i św.
Szczepana. Brak jest informacji co do
ewentualnych uszkodzeń znajdujących się
w nim organów. Dodajmy, że od 1842 roku
kościelne organy nie były przebudowane
i modernizowane. Obecnie są bez wątpienia
wyjątkowym w skali europejskiej
zabytkiem sztuki budowy organów.
Na temat barczewskich organów
dowiadujemy się m.in. z listu administratora Frenzela z dnia 21 listopada 1842
roku. Pisze on, że jednym z powodów
przeniesienia organów z kościoła klasztornego do fary był zamiar przekształcenia zabudowań klasztornych na
potrzeby więzienia. Dlatego organy
musiały zostać usunięte. Natomiast Walter
Koppenhagen w książce „Geschichte der
Stadt Wartenburg”, wydanej w Królewcu w
1939 r. pisze, że nie pożar kościoła, tylko
przebudowa klasztoru na więzienie była
powodem przeniesienia organów. Podobnie
Andreas Galenskeg w artykule „Die Orgel
der Wartenburger Pfarrkirche St. Anna”
udowadnia, że stare organy kościoła
parafialnego, które spłonęły w 1798 roku
oraz organy kościoła klasztornego, które
obecnie znajdują się w kościele św. Anny
zostały wykonane przez Adriana Zicker-

manna młodszego. List Adriana
Zickermanna z dnia 1 sierpnia 1624 roku
jest tego dowodem.
Powróćmy do czasów współczesnych.
Krzysztof Urbaniak w sporządzonej opinii
z 2009 roku dotyczącej historycznych
organów kościoła farnego św. Anny
w Barczewie pisze, że według dostępnych
informacji historycznych organy te zostały
pierwotnie zbudowane dla kościoła
franciszkańskiego pw. św. Andrzeja
w Barczewie. Zaś po kasacie klasztoru
i datowanym na 1798 roku pożarze kościoła
św. Anny przeniesione do niego. Zarówno
organy kościoła farnego, jak i kościoła
klasztornego, zostały zbudowane przez
Adriana Zickermanna młodszego. Ponadto
Urbaniak pisze, „że godny uwagi jest
przede wszystkim fakt, że dawne piszczałki
są pod względem brzmieniowym niemal
niezmienione od czasu ich wykonania.
Organy nie zostały przez Scherweita
przeintonowane w duchu romantycznym.
Historyczne piszczałki muszą podczas
renowacji jedynie zostać naprawione na ich
uszkodzonych końcach. Zachowany
materiał może więc w całości zostać
przekazany następnym pokoleniom jako
niezwykłe rzadki przykład najwyższej
kultury brzmieniowej organmistrzowskiej
sztuki XVII w.
Organy w Barczewie są bez wątpienia
wyjątkowym w skali europejskiej zabytkiem sztuki budowy organów, którego
odpowiedzialna renowacja jest niezwykle
ważnym zadaniem”.
Wojciech Zenderowski
Foto. Rok 1936. Organy kościoła św. Anny
i św. Szczepana. Z archiwum autora

KRONIKA POLICYJNA
Z 14 na 15 września - na ul. Grottgera w Barczewie skradziono koła
z samochodu osobowego o wartości 1 tys. zł. Sprawca nieznany.
Z 15 na 16 września - W Barczewie uszkodzono samochód typu bus,
poprzez wybicie szyby czołowej i zniszczenie powłoki lakierniczej.
Straty wyliczono na 10 tys. zł. Sprawca nieznany.
16 września - w miejscowości Wójtowo skradziono samochód osobowy
o wartości 130 tyś zł. Sprawca nieznany.
25 września - w Barczewie zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierowców.
W omawianym miesiącu barczewscy funkcjonariusze zatrzymali
7 osób poszukiwanych i 17 dowodów rejestracyjnych.
Na podstawie danych Komisariatu Policji w Barczewie
opracowała Patrycja Nowicka
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zatarły się. Pozostały jedynie na starych
mapach.
Kolejnym nieistniejącym jest cmentarz
ewangelicki. W 1823 roku gmina
ewangelicka wykupiła od władz miasta
teren przy ul. Niepodległości, który dawniej
należał do zamku biskupiego. Na cmentarzu tym grzebano zmarłych wyznania
ewangelickiego. W 1975 roku cmentarz
został zlikwidowany. Usunięto z jego
terenu wszystkie nagrobki, drewniane
i metalowe krzyże oraz tablice nagrobne, po
których nie ma śladu. Ostatnio postawiona
została tablica o treści:
„W TYM MIEJSCU ISTNIAŁ W LATACH 1823-1975 CMENTARZ EWANGELICKI”.
Było to na prośbę mieszkańców wyznania
ewangelickiego, którzy zwrócili się do
radnej Haliny Bronki o upamiętnienie tego
miejsca. Inicjatywę poparł burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski.
Ostatnim z nieistniejących jest cmentarz żydowski, zwany kirkutem. Założony
został w 1862 roku na działce o pow. 0,10 ha
przy ul. Warmińskiej, którą to działkę pod
cmentarz gmina żydowska wykupiła od
miasta. W tym samym roku cmentarz został
ogrodzony wysokim, drewnianym płotem.
Na jego terenie została zbudowana
drewniana kostnica, tzw. dom przedpogrzebowy. Cmentarz żydowski został
zlikwidowany w 1975 roku. Pod koniec
1995 roku, w jego małej części, ustawiony
został głaz z wmurowaną tablicą i napisem:
„MIEJSCE DAWNEGO CMENTARZA
ŻYDOWSKIEGO”, który to kamień upamiętnia, że w tym miejscu dawniej był
kirkut.
Obecny cmentarz komunalny przy ul.
Kościuszki urządzony został w 1964 roku.
Położony jest na terenie przylegającym do
dawnego cmentarza więziennego. Pomimo
że cmentarz komunalny nie stanowi
własności parafii, ma on wybitnie katolicki
charakter. Przy bramie wjazdowej stoi
zbudowana przed rokiem 1978 kaplica.
W części centralnej cmentarza, przy
głównej alei, umieszczony został dębowy
krzyż z wyrytym na ramionach napisem
„JEZU UFAM TOBIE”. Uroczystość
poświęcenia odbyła się 1 listopada 1992
roku. Natomiast po lewej stronie, przy
głównej alei, na części dawnego cmentarza
więziennego, także 1 listopada 1992 roku
ks. Stanisław Bradtke poświęcił krzyż
z przymocowaną tablicą upamiętniającą
ofiary okresu stalinowskiego. Tablica na
krzyżu wytrwała dwa miesiące. Obecnie
cmentarz komunalny w Barczewie jest
jedynym miejscem pochówków zmarłych
i stanowi wyjątkową nekropolię.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Informacje

Inauguracja drugiego sezonu Kawiarni Naukowej
O kawiarni naukowej, która w Barczewie pierwszy raz odbyła się jesienią
ubiegłego roku, można powiedzieć z całą
pewnością, że zdała egzamin. Merytoryczne spotkania, na których przedstawiane są w przystępnym stylu tematy
naukowe dotyczące historii, kultury czy
przyrody, połączone są z koncertem,
a wszystko to przy kawie i słodkim
poczęstunku, w zaaranżowanych na kawiarnię wnętrzach Salonu Muzycznego im.
Feliksa Nowowiejskiego. Taka forma
spotkań zyskała grono stałych słuchaczy
i wciąż przyciąga nowych odbiorców, co
bardzo nas cieszy.
Pomysł kawiarni wyszedł od pana
Stanisława Czachorowskiego, profesora
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie. Spotkania odbywają się
średnio raz w miesiącu, pod patronatem
Centrum Badań nad Dziedzictwem
Kulturowym i Przyrodniczym UWM
w Olsztynie oraz nieformalnego klubu
profesorów Collegium Copernicanum.
Fundatorem słodkiego poczęstunku jest od
samego początku jest Sklep SpożywczoPrzemysłowy „Pszczółka” pani Sylwii
Wojtach. Dotychczas, ze względu na Rok
Feliksa Nowowiejskiego, większość tematów spotkań zostało zdominowanych przez
naszego kompozytora, jednak innych
ciekawych zagadnień i osób, które
chcielibyśmy zaprosić, nie brakuje.
Po wakacjach inauguracja kolejnego
sezonu kawiarni odbyła się 21 października. Pierwszy powakacyjny wykład
wygłosił prof. Stanisław Czachorowski.
Jak na inaugurację przystało, profesor

Fot. Arch. CK-B

wystąpił w todze. Tematem spotkania były
„Dzikie tulipany – trucizna, lekarstwo czy
deser. Odkrywanie zapomnianego lokalnego dziedzictwa”. Treść mówiona
poparta była interesują prezentacją multimedialną. Jak zawsze ciekawie przedstawiony temat wzbudził ożywione dyskusje.
Profesor Czachorowski, poza działalnością
naukową, jest prywatnie wielkim wielbicielem i propagatorem małych miasteczek
Cittaslow, aktywującym do działania ich
mieszkańców, i uważa, że nasze małe
miasteczko ma niesamowity potencjał.
W drugiej części spotkania wysłuchaliśmy występu wokalnego w wykonaniu
Basi Jakubiak, uzdolnionej barczewianki,
uczestniczki konkursów wokalnych,
uczennicy Powiatowej Szkoły Muzycznej
w Dywitach z filią w Barczewie.

Wokalistka zaprezentowała nastrojowe
utwory w języku angielskim.
Organizatorem cyklicznych kawiarni
jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie wraz z Salonem Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego. Niewątpliwie
cykl wykładów w istniejącej formie jest
niezwykle cennym nośnikiem wiedzy
o otaczającym nas świecie. To taka mała
akademia, w której każdy może uczestniczyć i czerpać wiadomości, ale
również jest to możliwość prezentowania
młodych talentów naszego miasta oraz
okazja do poznania nowych ludzi w bardzo
przyjaznych klimatach domu Feliksa
Nowowiejskiego. Na kolejny odcinek
kawiarni zapraszamy Państwa już w listopadzie.
Magda Łowkiel-Klimek

DANUTA ZIELONKA „PRZYJACIELEM WARMII”
W związku z obchodzonymi po raz dwudziesty czwarty
Wśród wyróżnionych osób, które otrzymały zaszczytny tytuł
Europejskimi Dniami Dziedzictwa, a także w rocznicę pięćset
Przyjaciela Warmii, nadawanego niezmiennie od 2006 r., znalazła
pięćdziesiątej rocznicy przyłączenia Warmii do Polski, 6
się Danuta Zielonka, osoba, której właściwie nie trzeba Państwu
października 2016 r. na zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku
przedstawiać. Warto podkreślić jednak, że na co dzień pani Danuta
Warmińskim odbyła się konferencja naukowa, zorganizowana
jest prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński” oraz
i dyrektorem organizacyjnym MiędzyStowarzyszenie gmin „Polskie zamki
narodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
gotyckie” w ramach projektu „Spotkania
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
z historią – 550-lecie II pokoju toruńskiego”,
odbywającego się od 15 lat. Jest także
wspieranego przez Samorząd Województwa
niepoddającą się społeczną działaczką,
Warmińsko-Mazurskiego”. W programie
inspiratorką wielu inicjatyw społecznokonferencji znalazły się wykłady dotyczące
kulturalnych, mieszkanką Barczewa od
Warmii, związane z okresem wojny
kilkudziesięciu lat działającą na rzecz
trzynastoletniej i drugiego pokoju toruńGminy Barczewo, niejednokrotnie nagraskiego, które zostały zaprezentowane przez
dzaną za swoje dokonania. Jest to dla nas,
wspaniałych historyków, warmińskich
barczewian, niesamowita radość, że
działaczy, przyjaciół naszej małej ojczyzny.
osoba, które tak wiele działa na rzecz nas
Podczas konferencji, prezes Stowawszystkich, została zauważona i doceFot. Arch. MUZEUM WAMIŃSKIE W L. WARMIŃSKIM
rzyszenia „Dom Warmiński” Jarosław Kogut,
niona nie tylko w naszej gminie, ale jest
w imieniu Kapituły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia, wręczył
o niej głośno w całym regionie.
statuetki Copernicusa i wyróżnił tytułem „Przyjaciel Warmii” osoby
Serdecznie gratulujemy!
i organizacje wnoszące wkład w rozwój Warmii.
Magda Łowkiel-Klimek
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NOWE OBLICZE ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ŁĘGAJNACH

Tegoroczny Dzień Edukacji obchodzony
był w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łęgajnach bardziej uroczyście niż zwykle.
14 października oficjalnie oddano do użytku
wyremontowane pomieszczenia placówki.
Koszt remontu wyniósł ponad pół miliona
złotych, pieniądze pozyskano z budżetu
Gminy Barczewo.
Dzięki przeprowadzonemu w przedszkolu remontowi udało się utworzyć dodatkową grupę. Obecnie do łęgajnowskiej
placówki uczęszcza 119 przedszkolaków,
z czego 23 w oddziale zamiejscowym
w Barczewku. Przedszkole zwiększyło swoją
powierzchnie o prawie 74 m², dzięki
pozyskaniu i wyremontowaniu byłego
mieszkania służbowego, co poskutkowało też
tym, że pozytywnie rozpatrzono wszystkie
podania o przyjęcie, jakie wpłynęły na rok
2016/2017.
Z nowej części wygospodarowano jedną
salę dydaktyczną, szatnię, łazienki dla dzieci
i personelu, pomieszczenie na zajęcia
z logopedii, oraz salkę na zajęcia dodatkowe
z języka angielskiego. Odnowione pomieszczenia przeznaczone zostały dla
najmłodszej grupy. To właśnie jej członkowie
wspierali burmistrza, Lecha Jana Nitkow-

skiego, w przecięciu wstęgi inaugurującym
oddanie do użytkowania nowych sal. Goście
przybyli na uroczystość mieli okazję
zwiedzić obiekt i wysłuchać przygotowanego

przez najmłodszych przedstawienia. Pracami
objęty został również budynek szkoły,
w którym wyremontowano wszystkie
pomieszczenia znajdujące się na poddaszu.
Powstała nowa sala komputerowa oraz
dydaktyczn, co bardzo wspomoże
działalność szkoły, która borykała się z

problemem braku miejsca na prowadzenie
zajęć. Na poddaszu znalazło się miejsce
również na nową świetlicę. Miejsce,
w którym dzieci czekają na zajęcia, lub
przychodzą po ich zakończeniu, na tyle
spodobało się uczniom, że korzystają z niego
osoby, które do tej pory go nie odwiedzały.
Dzięki remontowi szkoła zyskała także
zupełnie nowy wizerunek, gdyż w projekcie
ujęto odnowienie elewacji zewnętrznej.
Pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego starają się pozyskiwać również
środki zewnętrzne z funduszy unijnych.
Dzięki temu do tej pory udało się doposażyć
szkołę m.in. w tablice interaktywne, które są
w każdej sali, oraz laptopy dla nauczycieli
prowadzących zajęcia. Istotnym elementem
są również pozyskiwane z tych źródeł
fundusze na prowadzenie lekcji dodatkowych, np. z języka angielskiego, języka
polskiego, matematyki oraz organizowanie
zajęć wyjazdowych. Zdaniem tamtejszych
pedagogów miały one duży wpływ na to, że to
właśnie szkoła w Łęgajnach osiągnęła
w tamtym roku najlepszy wynik w naszej
gminie podczas sprawdzianu szóstoklasistów.
Z racji jednoczesnych obchodów Dnia
Edukacji nauczyciele, rodzice oraz goście
zostali zaproszeni przez uczniów szkoły
podstawowej do obejrzenia specjalnie
przygotowanego przez nich na tę okazję
programu artystycznego, zawierającego
m.in. występy skrzypaczek, wiolonczelistki,
recytacje, występy wokalne, i przedstawienia
satyryczne. Spotkanie było również okazją
do nagrodzenia najlepszych uczniów,
wręczenia listów gratulacyjnych ich
rodzicom, oraz wyróżnienia zasłużonych
pracowników.
Patrycja Nowicka
Fot. Arch.UM/IT

XVII Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2016
Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca przy Stowarzyszeniu
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, ogłasza kolejną, siedemnastą
edycję konkursu. Przypominamy, że w konkursie wybierać
będziemy najbardziej zasłużonego i godnego tego zaszczytu
mieszkańca ziemi barczewskiej.
Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasadnieniem) w sekretariacie
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie lub przesłanie
zgłoszenia na adres Centrum Kulturalno-Biblioteczne, 11-010
Barczewo, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem „Barczewianin Roku”, w
terminie do 31 grudnia 2016 roku.
Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”
§9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem uwzględniającym całokształt
pracy, z podkreśleniem pracy społecznej na rzecz środowiska
lokalnego, do Kapituły może zgłaszać osoba fizyczna lub prawna, w
tym organizacje pozarządowe w terminie do ostatniego dnia grudnia
każdego roku. Zgłoszenie osdoby do nominacji przysługuje także
członkowi Kapituły „Barczewianin Roku” podczas posiedzenia
Kapituły. Nie mogą być zgłaszane osoby: radni, z nominacji,

urzędnicy państwowi i samorządowcy oraz parlamentarzyści.
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może otrzymać osoba
zamieszkała nie mniej jak 20 lat i na stałe zameldowana na terenie
miasta lub gminy Barczewa, zasłuzona i godna tego zaszczytu.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest dwustopniowy.
Ze zgłoszonych do nominacji, Kapituła wybiera laureat większością
głosów.
§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia i tylko raz.
§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin Roku”
nastąpi do końca lutego następnego roku za pośrednictwem prasy
lokalnej lub innych środków przekazu.
§ 14
Wręczenie honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w imieniu
Kapituły dokonuje członek Kapituły - Burmistrz.
Barczewo, wrzesień 2016 roku.
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Informacje
Na przełomie września i października br.
Gmina Barczewo zrealizowała następujące
zadania i inwestycje:
1. Obsługa administracyjna targowiska
miejskiego w Barczewie (wartość umowy
z ZUK Sp. z o.o. – 12 000,00 zł).
2. Konserwacja urządzeń kanalizacji
deszczowej na terenie Barczewa (wartość
roczna umowy z ZWiK Sp. z o.o.
– 13 200,00 zł).
W ramach wykonania funduszu sołeckiego
(32 639,57 zł), zrealizowano następujące
zadania:
1. Projekt oświetlenia ulicznego
w Tumianach (wartość umowy z INKAR
– 9 666,57 zł).
2. Projekt oświetlenia ulicznego w Łęgajnach
(wartość umowy z INKAR – 17 000,00 zł).
3. Rozszerzenie zbiornika wodnego
w Lamkowie.
4. Doposażenie pomieszczeń kuchennych
świetlicy w Barczewku – zakup kuchni
gazowo-elektrycznej (1 469 zł).
5. Organizacja spotkania kulturalnoedukacyjnego w Barczewku, na temat
ekologii (koszt zadania 1000,00 zł).
6. Zakup donic na tereny zielone we
Wrócikowie (poprawa estetyki - 504,00 zł).
7. Zakup i montaż garażu blaszanego w
Skajbotach (koszt 3000,00 zł),
Zadania w zakresie remontów, utrzymania
i naprawy dróg gminnych.
1. Prace remontowe na ul. Bukowej i ul. Borowej w Wójtowie w zakresie ułożenia betonowych płyt. Kwota brutto: 110 130,00 zł.

INWESTYCJE GMINNE
2. Prace remontowe odcinka drogi gminnej
Nr 164032 N, (trasa od drogi powiatowej
Nr 1483 N do miejscowości Kierzbuń)
na długości ok 900 mb.
Kwota brutto: 49 350,00 zł.
3. Remont oraz bieżące utrzymanie dróg
gruntowych na terenie Gminy Barczewo
w roku 2016 - tj. w sołectwach w których do
chwili obecnej prace takie nie były
realizowane. Kwota brutto: 6 000,00 zł.
4. Awaryjne naprawy oświetlenia ulicznego
we wskazanych miejscowościach na terenie
Gminy Barczewo. Kwota brutto: 4 034,40 zł.
5. Montaż dodatkowej lampy oświetlenia
ulicznego na ulicy Cichej i Pomorskiej
w Barczewie. Kwota brutto: 3 981,50 zł.
6. Montaż dodatkowej lampy oświetlenia
ulicznego we miejscowości Próle.
Kwota brutto: 3 213,99 zł.
7. Koszenie poboczy drogi gminnej
Nr 164007 N od drogi krajowej Nr 16 do
miejscowości Bark, gm. Barczewo.
Kwota brutto: 1 200,00 zł.
Łączna wartość prac o charakterze drogowym:
231 909,89 zł (kwota brutto).
Drogi (informacje dodatkowe)
1. Kończony jest II etap przebudowy
ul. Orzeszkowej w Barczewie.
2. Przygotowywana jest procedura
przetargowa na budowę drogi gminnej
Wójtowo-Nikielkowo, na którą gmina
Barczewo pozyskała dotację w wysokości

ok.14 mln zł.
3. Rozpoczęte są prace przygotowawcze
przy ul. Warmińskiej w Barczewie – budowa
chodnika.
Trwa realizacja inwestycji wybranej
w 2015 roku przez mieszkańców w ramach
Budżetu Obywatelskiego.
Ponadto 14 października br. Gmina Barczewo
zawarła umowę z firmą Skanska SA, która za
kwotę 186.018,35 zł zrealizuje zadanie pn.
,,Budowa Jarzębinowego placu rekreacji
i sportu” przy ul. Targowej w Barczewie.
Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze
w tym roku.
Wyłoniono wykonawcę na realizację
zadania pod nazwą usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Barczewo. Przewidziane jest podpisanie umowy
trójstronnej między Gminą, wykonawcą
i mieszkańcem. Barczewo po raz pierwszy
w tym roku wystąpiło o dofinansowanie
takiego zadania ze środków zewnętrznych.
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotowane będzie 85% inwestycji,
natomiast 15% stanowić będzie koszt własny
mieszkańca.
Inicjatywa jest słuszna, gdyż powszechnie
wiadomo, że azbest jest bardzo szkodliwą
substancją chorobotwórczą, wdychany
w dużej ilości prowadzi nawet do zgonu.
Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna
(na podstawie informacji z wydziału BIOŚ)

Potyczki sąsiedzkie w formie rajdu rowerowego „Wójtowo na rowerowo”
Raz, dwa, trzy, cztery, zapraszamy na rowery...
W ramach akcji „Potyczki Sąsiedzkie”
na PZU Trasie zdrowia oraz akcji FAS-u
“Aktywne społeczności Warmii i Mazur“
1 października 2016 r. odbył się Rajd
rowerowy dla mieszkańców Wójtowa, przy
wspaniałej pogodzie i przyjaznej atmosferze.
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo
zorganizowało rajd rowerowy pod hasłem
“Wójtowo na rowerowo”. Wszyscy chętni
rowerzyści spotkali się pod kościołem
w Wójtowie o godz. 14.00, gdzie zlokalizowane było biuro rajdu. Każdy uczestnik
wpisał się na listę uczestników i otrzymał
mapkę trasy rajdu, wodę, jabłko i plecak
z logiem: “Wójtowo z charakterem” oraz
opaski odblaskowe.
Dwudziestu dwóch kolarzy w wieku od
2,5 roku do 60+, czyli nasi aktywni seniorzy,
po błogosławieństwie księdza proboszcza
i wspólnym zdjęciu wyruszyli zaplanowaną
trasą rajdu. Pogoda była wspaniała, typowo
wakacyjna, a wszyscy z ogromnym zapałem
i w sympatycznej atmosferze ruszyli w stronę
Nikielkowa – ulicą Krokusową dojechaliśmy
do skrzyżowania dróg na końcu ulicy Leszczynowej, gdzie pod krzyżem był pierwszy
przystanek z historią w tle.
Rys historyczny tak bardzo zaciekawił
uczestników rajdu, że z ochotą pojechaliśmy
zobaczyć rozlewisko na Kanale Św. Elżbiety
i grób pierwszego fundatora schowany daleko
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z ciekawą historią w tle, to był nasz kolejny
przystanek. Chwila przerwy była też na mostku w Bogdanach. Tam sołtys opowiedział
nam swoje przygody związane z wytyczaniem Szlaku „Warmińskiej niteczki”.
Kolejnym przystankiem były odwiedziny
w Domu Gościnnym Bogdany, gdzie czekał
na uczestników poczęstunek: ciepły bigos,
kawa, herbata, chleb ze smalcem i ogórkiem
kiszonym oraz ognisko. Wszyscy chętnie
skosztowali poczęstunku i spędzili czas
przy ognisku, piekąc jabłka i kiełbaski ze
swojego menu koszyczkowego. Czas mile
spędzony na rozmowach uatrakcyjniło
Fot. Arch. organizatorów również zwiedzanie gospodarstwa i wyw lesie.
stawy rzeczy z historią w tle, zgromadzonych
Malowniczą trasą Szlaku „Warmińskiej
przez właścicieli w Grathaus. Przedmioty tam
Niteczki” dotarliśmy na drugą stronę DK16
zgromadzone bardzo wszystkich uczestników
w pobliżu PZU Trasy Zdrowia, gdzie pod
zainteresowały i u niejednego wywołały
pierwszym wesołym witaczem naszego
wspomnienia.
„Wójtowa z charakterem”, zrobione zostało
Droga powrotna odbyła się już w późnych
kolejne wspólne zdjęcie dla wytrwałych
godzinach wieczornych. O tej porze roku już
uczestników. Następnie pagórkami i dolinami
w ciemną spokojną, cichą noc, niestety bez
trasą bardzo zróżnicowaną - ulicą Klonową
blasku gwiazd i księżyca, ale w kroplach delii Wierzbową, każdy w swoim, nie bardzo
katnego deszczu. Wyprawa była wspaniała,
spacerowym tempie, dotarliśmy do kolejnego
rajd udany, a uczestnicy wykazali się wzorową
przystanku w lesie, pod nowym metalowym
kondycją i zainteresowaniem kolejną
krzyżem na rogatkach ulic Wierzbowej i Serkrajoznawczą wyprawą rowerową na trasie
decznej, oczywiście z historią w tle. PiaszSzlaku „Warmińskiej niteczki”.
czystą, wyboistą i pagórkowatą trasą dotarDo zobaczenia wkrótce.
liśmy do warmińskiej kapliczki w stylu goMagda Czyż
tyckim, zlokalizowanej w polu, oczywiście

GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (268) październik 2016

KONKURS „WARMIŃSKIE BOŻE NARODZENIE”
Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie zaprasza
dzieci z przedszkoli oraz uczniów klas
1-3 szkoły podstawowej z gminy
Barczewo do wzięcia udziału
w konkursie plastycznym
"Warmińskie Boże Narodzenie".
REGULAMIN
I. Organizatorem konkursu jest
Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie,
ul. Wojska Polskiego 15, 11-010
Barczewo
Koordynatorka konkursu: mgr Justyna
Michałowska II.
Cel konkursu:
- rozbudzenie szeroko pojmowanych
zainteresowań plastycznych,
- przybliżenie tradycji związanych z
obchodami Świąt Bożego Narodzenia,
- rozwijanie i kształtowanie
wyobraźni plastycznej oraz poczucia
estetyki,
III. Zasady uczestnictwa:
1. konkurs plastyczny skierowany
jest do dzieci w wieku przedszkolnym
(4-6 lat) oraz dla dzieci z szkoły
podstawowej z klas I-III z gminy
Barczewo.
2. Technika i format prac dowolny.
3. Prace przesłane na konkurs muszą
być pracami samodzielnymi,
indywidualnym ( dotyczy dzieci ze
szkoły podstawowej , dzieciom ze
przedszkoli mogą pomóc nauczyciele,
rodzice) dotyczące świąt Bożego

Ciąg dalszy ze str. 7

Narodzenia,
4. Każda placówka może złożyć
maksymalnie 6 prac plastycznych
(tzn.; 6 prac z przedszkola i 6 praz
z szkoły podstawowej).
5. Każda praca powinna być na
odwrocie opisana w następujący
sposób: imię i nazwisko autora, wiek,
nazwa placówki do której uczęszcza
uczestnik konkursu, imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego oraz adres
e-meil a także oświadczenie rodzica
(wszystkie dane proszę zamieścić na
odwrocie pracy):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych (Dz.U.z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn zm.).Wyrażam
zgodę na wykorzystanie pracy dziecka
w celach określonych w regulaminie
konkursu.
6.Prace pozostają do dyspozycji
organizatora.
7. Prace bez pełnych danych oraz
nadesłane po terminie nie będą
oceniane.
8. Prace należy nadesłać do dnia
5.12.2016 r. na adres:
Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie,
ul. Wojska Polskiego 15,
11-010 Barczewo
9. Nadesłane prace zostaną ocenione
przez jury według następujących
kryteriów: zgodność z tematem,

walory artystyczne, zachowanie
zapisów regulaminowych.
10. Dla laureatów przeznaczone będą
nagrody i dyplomy.
IV. Sprawy organizacyjne:
1. Prace będą oceniane
w kategoriach wiekowych:
a) dzieci z przedszkola:
- gr. 4-latki
- gr. 5-latki
- gr. 6-latki
b) dzieci ze szkoły podstawowej:
- gr. 7-latki
- gr. 8-latki
- gr. 9-latki
2. Oceny prac dokona jury powołane
przez organizatora. Decyzje jury są
ostateczne.
3. W sprawach organizacyjnych należy
kontaktować się telefonicznie
Justyna Michałowska 505-157-081.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W KONKURSIE
Zadanie jest finansowane ze środków
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barczewie.
Organizatorzy

Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie z nowymi oknami!

funkcjonowanie dla naszej społeczności wymaga dalszych nakładów. Natomiast przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie, Andrzej
Maciejewski, dodał, że dla barczewskiego samorządu sprawa budynku Synagogi wymaga szczególnego potraktowania i są ku temu dobre
perspektywy. Prezes I Oddziału SSK „Pojezierze” w Olsztynie, Ewa Hopfer, przypomniała o pierwszych działaczach
olsztyńskiego „Pojezierza” – o Hieronimie Skurpskim,
Władysławie Ogrodzińskim. Ich dzieło kontynuują Maryna
Skurpska i Wojciech Ogrodziński. W dyskusji nad sprawami
związanymi z pozyskiwaniem środków w ramach projektów
wypowiadali się: starosta Powiatu Olsztyńskiego Małgorzata
Chyziak, radny Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Marek Szter, burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski, zastępca prezesa SSK „Pojezierze”
w Barczewie Marian Sawicki, skarbnik SSK „Pojezierze”
w Olsztynie Wojciech Ogrodziński.
Podsumowując dyskusję. prezes Krystyna Szter jeszcze
raz złożyła podziękowania i w imieniu wszystkich, którym
leży na sercu przyszłość Galerii Sztuki Synagoga
w Barczewie, wręczyła pani staroście obraz Ani Wojszel
– naszej lokalnej artystki.
Foto i tekst: W. Zenderowski

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma praw do przyszłości.”
Józef Piłsudski

Burmistrz Barczewa
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie
serdecznie zapraszają na uroczyste obchody

Narodowego Święta Niepodległości,
które odbędą się w dniu 11 listopada 2016 r.

Godz.11.00
UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA ZA OJCZYZNĘ
W KOŚCIELE ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W BARCZEWIE
OPRAWA MUZYCZNA CHÓR MODERATO
Godz. 12.30
II CZĘŚĆ UROCZYSTOŚĆI
KONCERT CHÓRU BEL CANTO
POD BATUTĄ JANA POŁOWIANIUKA
SKARBIEC KULTURY EUROPEJSKIEJ W BARCZEWIE,
UL. GRUNWALDZKA 15

CENTRUM KULTURALNO
-BIBLIOTECZNE
w Barczewie

Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna

