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Inauguracja Roku Feliksa Nowowiejskiego
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 22 grudnia 2015 r.
ustanowił rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego.
18 stycznia 2016 r., w 70 rocznicę śmierci kompozytora, zainaugurowano obchody
Roku Nowowiejskiego w Barczewie nadzwyczajną Sesją Rady Miejskiej.
Więcej na str. 6.

Książka na luty

Biblioteka Miejska w Barczewie

„Samolot bez niej”
Michel Bussi

Lyse-Rose czy Emilie? Kim jest jedyna
ocalała z katastrofy lotniczej osoba,
trzymiesięczne niemowlę? Dwie
rodziny - biedna i bogata - walczą
o opiekę nad dziewczynką, którą
media ochrzciły Ważką. Osiemnaście
lat po katastrofie pewnemu prywatnemu detektywowi wydaje się, że
znalazł rozwiązanie zagadki. Pada
jednak ofiarą morderstwa, zostawiając po sobie jedynie dziennik zawierający szczegóły przeprowadzonego śledztwa. Zostajemy wciągnięci
w zapierający dech w piersiach pościg prowadzący od paryskiej dzielnicy Butte-aux-Cailles aż po Dieppe,
od Val-de-Marne po zbocza jurajskiej
Mont Terrible, do chwili, aż wszystko
stanie się jasne.
Czyżby przypadki i zbiegi okoliczności
były tylko odpryskami przeznaczenia? A może od samego początku
ktoś manipuluje aktorami tego
dramatu?
WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE
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Z Urzędu Miejskiego

Realizacja inwestycji ze środków zewnętrznych w 2015 r.
W poprzednim numerze „Wiadomości
Barczewskich” informowaliśmy Państwa
o inwestycjach remontowych i budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej,
które wykonano w 2015 r. Teraz chcielibyśmy przybliżyć pozostałe, nie mniej
istotne działania, służące wszystkim
mieszkańcom gminy, na które zostały
pozyskane środki zewnętrzne
Jedną z najważniejszych inwestycji
zakończonych w 2015 r. był projekt pt.
„Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
Barczewo poprzez renowację kluczowych
obiektów dziedzictwa kulturowego”.
Projekt zrealizowano w ramach Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013. Całkowita wartość projektu
wyniosła 3.047.679,31 zł, dofinansowanie
2.402.091,05 zł, wkład własny zaś
423.898,44 zł.
W ramach projektu wykonano adaptację budynku byłego kościoła ewangelickiego na galerię sztuki i małą salę
koncertową. Obiekt wykorzystywany był
wcześniej jako magazyn rzeźb kamiennych
przez muzeum w Olsztynie. Obecnie, jako
Skarbiec Kultury Europejskiej, ze względu
na bardzo dobrą akustykę, umożliwia
przede wszystkim organizację kameralnych koncertów muzycznych, a także
wystaw i innych wydarzeń kulturalnych.
O zaletach tego miejsca będziecie mogli
przekonać się Państwo już 7 lutego,
podczas uroczystości z okazji urodzin
Feliksa Nowowiejskiego, na które już dziś
serdecznie zapraszamy.
Renowacja obiektów w ramach projektu objęła także remont pomieszczeń
muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego.
Salon Muzyczny zyskał nową odsłonę, co
jest istotne zwłaszcza w kontekście
ustanowienia roku 2016 Rokiem Feliksa
Nowowiejskiego. Jesteśmy przekonani, iż
odnowione wnętrza zachęcą mieszkańców
i turystów do odwiedzania tego obiektu.
Ostatnim zrewitalizowanym obiektem
jest budynek ratusza, w którym utworzono
punkt informacji turystycznej oraz
zaadaptowano nieużytkowane poddasze na
salę wystawową, gdzie odbywają się także
sesje Rady Miejskiej.
Co najciekawsze, zmodernizowano
zabytkową wieżę ratusza, z której widoki
na Barczewo i okolice mogą podziwiać
mieszkańcy i turyści.
W minionym roku zrealizowano także
projekt pt. „Rozbudowa systemu monitoringu w ramach rewitalizacji Starego
Miasta w Barczewie (etap I)”. Wartość
projektu: 159.029,00 zł, wartość dofinansowania: 129.037,56 zł, wkład własny zaś
wyniósł 22.771.34 zł. Dzięki realizacji

Fot.Arch. UM w Barczewie

projektu w Barczewie wybudowano system
monitoringu, obejmujący zrewitalizowaną
część Starego Miasta, dzięki czemu
wzrośnie poziom bezpieczeństwa publicznego.
W lipcu 2015 r. otwarto plażę miejską
w Zalesiu w ramach projektu pt. „Urządzenie plaży miejskiej w Zalesiu wraz z zakupem i montażem pomostów pływających”, zrealizowanego ze środków
Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013.
Łączna wartość projektu wyniosła
209.219,36 zł, z czego dofinansowanie
wyniosło 174.111,40 zł. Podejmujemy
kolejne działania, aby plaża stała się
miejscem nie tylko bezpiecznym, ale
również atrakcyjnym i przyjaznym dla
mieszkańców Barczewa. Także w tym roku
bezpieczeństwa plażowiczów strzec będzie
wykwalifikowana kadra ratowników.
Pojawi się dodatkowe wyposażenie, m.in.
stojaki rowerowe. Obecnie poszukujemy
możliwości, aby pozyskać środki utworzenie na terenie plaży boiska do siatkówki
plażowej.
W lipcu 2015 r. ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zrealizowano dwa projekty na terenie
gminy Barczewo: „Boisko wiejskie miejscem integracji i rekreacji mieszkańców
sołectwa Kronowo” (wartość projektu
9.800 zł) oraz „Remont zabytkowej
kapliczki warmińskiej w Ruszajnach”
(wsparcie w wysokości 7.000 zł). Oba
projekty zrealizowane zostały przy bardzo
dużym i aktywnym udziale społeczności
lokalnej, a w renowację kapliczki włączyło
się także stowarzyszenie SIO, które
pozyskało na ten cel dodatkowe środki ze
Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Kolejnymi zrealizowanymi inwestycjami są wykonane w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich: „WypoGAZETA SAMORZĄDOWA 1 (259) styczeń 2016

sażenie świetlicy wiejskiej w Szynowie”
(koszt inwestycji 22.365,00 zł, kwota
dotacji 14.624,39 zł), „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej w miejscowości
Kromerowo” (koszt inwestycji 25.092,95
zł, kwota dotacji: 16.500,00 zł), „Budowa
wiejskich boisk do piłki nożnej i siatkowej
w Jedzbarku” (koszt inwestycji 24.012,50
zł, kwota dotacji: 15.769,20 zł), „Remont
dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości
Kronowo” (koszt inwestycji 63.141,64 zł,
kwota dotacji: 25.000,00 zł).
W grudniu Grupy Odnowy Wsi z Ruszajn, Wójtowa i Kronowa, sołectwa
(Lamkowo, Szynowo, Odryty) oraz
stowarzyszenia z gminy Barczewo (Stowarzyszenie „Dwa Jeziora”, „Stowarzyszenie
Wędkarskie Jeziora Linowskiego” oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie)
złożyły 9 wniosków związanych z lokalnymi ekologicznymi inicjatywami obywatelskimi (łączna kwota zgłoszonych
inicjatyw wynosi ok. 200 tys. zł). Wszystkie
wnioski przeszły wstępną weryfikację.
Obecnie oczekujemy na ostateczne wyniki
konkursu.
Ubiegły rok był bogaty pod względem
inwestycji i różnorodnych inicjatyw. Także
w roku 2016 staramy się o pozyskanie
kolejnych środków zewnętrznych na
realizację ważnych dla mieszkańców
inwestycji (m. in. na budowę sieci wodnokanalizacyjnej i kanalizacji deszczowej na
terenie Osiedla Domków Jednorodzinnych
w Barczewie, budowę lub modernizację
dróg lokalnych, czy też działań sportowych
skierowanych do wszystkich mieszkańców
gminy. O kolejnych działaniach będziemy
informować Państwa w następnych
numerach „Wiadomości Barczewskich”.
Lech Jan Nitkowski
Burmistrz Barczewa
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Certyfikat SzPZ dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie otrzymała
zaszczytny Krajowy Certyfikat Szkoły
Promującej Zdrowie. Wielki to zaszczyt
i prestiż dla szkoły, a jednocześnie
zobowiązanie do tworzenia warunków,
które sprzyjają lepszemu samopoczuciu
członków społeczności szkolnej, podejmowaniu działań na rzecz zdrowia
własnego oraz innych ludzi oraz tworzeniu
zdrowego środowiska.
Minister Edukacji Narodowej, pani
Anna Zalewska, zgodnie z procedurą
nadania Certyfikatu, przyznała prestiżowe
wyróżnienia 33 szkołom należącym do
sieci Szkół Promujących Zdrowie w Polsce.
Krajowe Certyfikaty SzPZ wręczyła
szkołom pani Teresa Wardecka, Sekretarz
Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy Szkole Podstawowej, która już ma na koncie duże zasługi
w tworzeniu i upowszechnianiu działań
służących promocji zdrowia w swoim
regionie :)
Program Szkoła Promująca Zdrowie
(SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r.
Do wojewódzkich sieci SzPZ należą
obecnie, poza szkołami różnych typów,
inne placówki oświatowo-wychowawcze,
takie jak: przedszkola, bursy, domy
wczasów dziecięcych. Nadrzędnym celem
Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy
styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Opracowanie
Informacja Turystyczna Urzędu
Miejskiego w Barczewie
Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

Świąteczne renifery z Mikołajem na rykszy....
Wigilia Miejska w Barczewie była
ciekawym wydarzeniem kulturalnym.
Czuć było prawdziwą magię Świąt, a mottem przewodnim były słowa św. Jana Pawła
II: „Każdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym”.
Tego dnia Ania Broda, olsztyńska wokalistka, multiinstrumentalistka oraz
laureatka programu „Mam Talent”, zagrała
na czarodziejskich cymbałach. I choć
pogoda nie rozpieszczała, bo „mróz w policzki dotykał, a wiatr tańczył razem z nim”,
Ania nie przestawała śpiewać i grać.
Cóż to był za wieczór! Kolędy, pastorałki w wykonaniu m. in. młodzieży, chóru
„Pokolenia” i lokalnej wokalistki Magdaleny Łowkiel-Klimek, rozbrzmiewały

wśród pachnących choinek, ubranych w oryginalne ozdoby świąteczne. A wszystko
to dzięki powstałemu pierwszy raz w Barczewie „Lasowi choinek”, w tworzeniu którego udział wzięli lokalni przedsiębiorcy
i instytucje. Każdy, kto przygotował
świąteczne drzewko, otrzymał w podziękowaniu pamiątkowy certyfikat.
Efekt był olśniewający. Nie możemy
zapomnieć, jak św. Mikołaj przybył z orszakiem reniferów na rykszy. Radość dzieci
była nie do opisania, kiedy z worka świątecznego wysypywały się cukierki i czekoladowe mikołaje.
Wspomnieć trzeba, że wśród choinek
stał również stół wigilijny, gdzie rozdawano mieszkańcom wypieki świąteczne

Fot. W. Zdaniuk (2)

i gorące potrawy. Przy blasku świec i światełka betlejemskiego, które Lech Jan
Nitkowski, burmistrz Barczewa, odebrał od
harcerzy, mieszkańcy podzielili się opłatkiem.
Serdeczne podziękowania w tak urokliwy wieczór skierowano do wolontariuszy ze Szlachetnej Paczki, którzy
odebrali z rąk burmistrza dyplomy
wdzięczności za bezgraniczną pomoc.
Był to wyjątkowy wieczór z wyjątkowymi osobami, czyli Mieszkańcami Barczewa, bez których uroczystość nie miałaby
sensu.
Pomysłodawcą imprezy był wydział
Informacji Turystycznej Urzędu Miejskiego w Barczewie, przy współpracy
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego.
Agnieszka Markowicz
Informacja Turystyczna Urzędu
Miejskiego w Barczewie
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Port Lotniczy Olsztyn-Mazury gotowy!
Mieszkańcy Barczewa mają łatwiejszy
dostęp do zagranicznych wycieczek. Port
Lotniczy Mazury został otwarty.
Warmia i Mazury to region, który ze
względu na unikatowe walory przyrodnicze
nazywany jest „krainą tysiąca jezior”,
czasem także „zielonymi płucami Polski”.
W ostatnim czasie znalazł się w międzynarodowym zestawieniu regionów aspirujących do miana nowych „Cudów Natury”.
Warmia i Mazury to także niepowtarzalny charakter i udogodnienia służące
odwiedzającym region turystom. Bogata
historia, resortowe obiekty hotelowe oraz
szeroki wachlarz atrakcji z gatunku
rekreacji i przygody stanowią o turystycznej wartości tego regionu, natomiast
obecność Portu Lotniczego OlsztynMazury sprawiła, że drzwi „powietrznej
bramy” Mazur zostały otwarte.
Położone w sercu regionu lotnisko to
nowoczesny, międzynarodowy port z pełną
infrastrukturą przygotowaną do obsługi
samolotów pasażerskich poruszających się
zarówno w trybie rejsowym i czarterowym.
Potencjał portu w zakresie rocznej obsługi
pasażerów sięgać będzie 500 000 osób.
Długość i szerokość drogi startowej
wynoszą odpowiednio 2 500 i 45 m i umożliwią lądowania takich statków powietrznych, jak między innymi Boeing 737
i Airbus 320. System nawigacyjny

WSTĘPNY PLAN IMPREZ
NA ROK FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO
2016 GMINA BARCZEWO
LUTY
7.02.2016

dedykowany zostanie komfortowy terminal
z doskonałym zapleczem dla pasażerów,
uwzględniający strefy restauracyjne
i wypoczynkowe oraz kojącą architekturą
i wystrojem nawiązujący do lokalnej
stylistyki.
Port będzie łatwo dostępny. Pasażerowie poruszający się samochodami będą
mogli skorzystać z tzw. „szybkich pasów”
oraz terenów parkingowych przed terminalem z miejscem dla 150 pojazdów.
Dodatkowym udogodnieniem dla osób
korzystających z komunikacji publicznej
będzie stacja końcowa kolei „portowej”
położona na dystansie spaceru do wejścia
głównego. Podróż szynobusem z Olsztyna

139 Urodziny Feliksa
Nowowiejskiego

12.02.2016

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej,
Wieczornica z okazji 70-lecia pracy
szkoły im. Feliksa Nowowiejskiego

LUTY/MARZEC

„Tropiciele Feliksa” - II gra miejska

MAJ
7.05.2016

13.05.2016
CZERWIEC
2-4.06.2016

Święto Mostów:
Nazwanie mostu imieniem Rodziny
Nowowiejskich
Noc Muzeów

XV Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego;
Koncert organowy w wykonaniu
Bogny Nowowiejskiej

3 lub 4.06.2016 Bicie Rekordu Guinnessa w śpiewaniu Hymnu Warmii
LIPIEC
„Graj z Feliksem Nowowiejskim”:
Turniej piłkarski o puchar Feliksa
Nowowiejskiego
16.07.2016

55 rocznica powstania Salonu
Muzycznego im. Feliksa
Nowowiejskiego oraz 106 rocznica
skomponowania muzyki do wiersza
Marii Konopnickiej pt. „Rota”
„Feliksiada” - Rodzinna Gra Miejska

PAŹDZIERNIK
1.10.2016

LISTOPAD
11.11.2016

Fot. W. Zdaniuk

ILS/DME umożliwi lądowania w warunkach ograniczonej widoczności.
Lotnisko będzie miejscem przyjaznym
ruchowi General Aviation tj. posiadaczom
i użytkownikom prywatnych samolotów.
Wszyscy chętni będą mogli korzystać
z pasa startowego oraz pełnej obsługi
naziemnej i infrastruktury Portu.
Do dyspozycji wszystkich podróżnych

do stacji „terminal” potrwa około 45 minut.
Do dyspozycji podróżnych będą również
tzw. usługi transportu wahadłowego.
Opracowanie
Informacja Turystyczna Urzędu
Miejskiego w Barczewie
(materiały prasowe
Port Lotniczy Olsztyn-Mazury)
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GRUDZIEŃ
10.12.2016

Międzynarodowy Dzień Muzyki:
Koncert “Feliks Nowowiejski i jego
inspiracje”

Koncert pieśni patriotycznych Feliksa
Nowowiejskiego

„Choinka z Rodziną Nowowiejskich”,
Zlot Feliksów Nowowiejskich.
Feliks na wybiegu.
Świąteczny Jarmark Feliksowy

Głównym imprezom towarzyszyć będą liczne
konkursy oraz wydarzenia cykliczne, o czym będziemy
Państwa na bieżąco informować.
Oprac. Informacja Turystyczna Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Centrum Kulturalno-Biblioteczne,
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego,
Szkoła Podstawowa nr 1
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Informacje
Inauguracja Roku Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Ten rok jest bardzo ważny dla Polski,
ale w szczególności dla naszego regionu
i Gminy Barczewo. Prawie 140 lat temu,
jako piąte dziecko w domu krawca,
przyszedł na świat Feliks Nowowiejski.
Nikt wtedy nie pomyślał, że skromny
chłopiec z rodziny katolickiej może stać się
wielkim muzykiem, kompozytorem,
organistą i patriotą walczącym o polskość.
Patriotyzm krzewił w sposób wyjątkowy,
poprzez twórczość podniosłą, ambitną
i pełną miłości do ojczyzny i kultury. Za
życia był wielokrotnie nagradzany,
natomiast po śmierci to my musimy zadbać
o jego pamięć. Dokładamy starań, aby
w naszej niewielkiej gminie najstarsi
i najmłodsi mieli coraz większą świadomość, kim był i co tworzył. Swoją
twórczością i postawą życiową Feliks
Nowowiejski udowodnił, że jest osobą
godną naśladowania, przykładem dla
młodych ludzi.
W 2010 roku obchodziliśmy Rok
Feliksa Nowowiejskiego w naszym powiecie olsztyńskim, za sprawą setnej
rocznicy skomponowania „Roty” i 90 lat od
stworzenia „Hymnu Warmii”. Dziś
przyszedł czas świętować okrągłe rocznice
- 70 rocznicę śmierci i 140. urodzin
Nowowiejskiego. Osoby piastujące najwyższe stanowiska w rządzie również
zwróciły uwagę na kompozytora z Barczewa. Dzięki staraniom połączonych sił
władz i działaczy z Barczewa, Olsztyna,
Poznania, Krakowa, Bydgoszczy oraz przy
wsparciu posłanek z Warmii i Mazur - pań
Anny Wasilewskiej i Urszuli Pasławskiej,
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą
z dnia 22 grudnia 2015 r. ustanowił rok
2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego. Za
uchwałą głosowało 411 posłów. Nikt nie
był przeciw, nikt nie wstrzymał się od
głosu. To wyjątkowa jedność w obecnych
czasach.
Czytamy w uchwale: „Sejm ustanawia
Feliksa Nowowiejskiego patronem 2016 r.
w przekonaniu o szczególnym znaczeniu
dorobku tego wybitnego kompozytora,
dyrygenta, pedagoga, organisty wirtuoza,
organizatora życia muzycznego i szambelana papieskiego (…) Artysta był autorem
wielu pieśni patriotycznych, które umacniały tożsamość narodową Polaków.
W niepodległej Polsce brał czynny udział
w tworzeniu i organizowaniu życia artystycznego. (...) Jego dorobek wywarł wpływ
na kulturę muzyczną całego świata,
a w szczególności Polski. Artysta zawsze
stał po stronie polskości i polskiej kultury”.
Dla naszego regionu to wielkie wyróżnienie, a fakt, że w naszym mieście
urodził się tak niezwykły i wybitny
człowiek, jest powodem do dumy. Od 15 lat
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Fot. W. Zdaniuk

to Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego,
organizowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, na
ogólnopolską i światową skalę promuje
twórczość Feliksa Nowowiejskiego i nasz
cały region. W roku 2016 będzie organizowanych wiele inicjatyw, aby przypomnieć światowej opinii publicznej wybitną
postać polskiej kultury muzycznej, jaką był
kompozytor. Planowane koncerty Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Rzymie, Berlinie, Krakowie, w Carnegie Hall w Nowym
Jorku, będą okazją do powrotu do muzycznych miejsc pamięci o kompozytorze
i promowania polskiej kultury. Odbędą się
liczne imprezy w Poznaniu, gdzie Jan, syn
Feliksa Nowowiejskiego, wraz z rodziną
wiele zrobił dla ocalenia twórczości
swojego ojca. Również w Olsztynie oraz
w gminie Barczewo proponujemy Państwu
wiele wydarzeń, które mają na celu
przypomnienie o kompozytorze. Jest to

także okazja do zrobienia kolejnego kroku –
sprawienia, aby postać Feliksa stała się
symbolem, patronem najwyższej wartości
i kultury utożsamianym z naszym miastem.
W poniedziałek 18 stycznia 2016 r.,
w 70 rocznicę śmierci Feliksa Nowowiejskiego, nadzwyczajną Sesją Rady
Miejskiej zainaugurowano obchody Roku,
któremu patronuje Feliks Nowowiejski.
Całość uroczystości poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej - Andrzej Maciejewski. Wysłuchaliśmy bardzo ciekawego wykładu prof. Krzysztofa D.
Szatrawskiego pt. „Feliks Nowowiejski
- życie, dzieło, tradycja”. Prof. Krzysztof D.
Szatrawski od dwudziestu lat bada i propaguje twórczość Feliksa Nowowiejskiego,
a jego prace naukowe o Nowowiejskim
były publikowane w Polsce i za granicą,
m.in. w Niemczech i USA. Jest od wielu lat
członkiem Rady Artystyczno-Programowej
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, organizatorem i kierowniCiąg dalszy na str. 7

Fot. A. Jędraszek
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Informacje

Pobiliśmy kwotę z roku 2015 o 4.003,19 zł. !!!
Zebrana kwota w mieście i gminie Barczewo: 24.468,54 zł.
Sztab WOŚP przy Centrum Kulturalno –
Bibliotecznym w Barczewie składa
serdeczne podziękowania:
- barczewskim wolontariuszom: Julii Berg,
Marcie Bergolc, Andrzejowi Bojarskiemu,
Karinie Chrzon, Agacie Michniewicz,
Magdalenie Paprockiej, Paulinie Sowie,
Julii Szewczyk, Nikoli Szwarc i ich opiekunom: Mai Cygan, Mateuszowi Matysek,
Bartoszowi Chojnowskiemu, Danielowi
Nagrabie i Bartoszowi Orzołowi za

- pani Alicji Sawickiej, dyrektorowi
Zespołu Szkół w Barczewie, za udostępnienie hali na przeprowadzenie imprez towarzyszących Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
- Szkole Tańca BTB, klasie II c i Panu
Tomaszowi Sarwińskiemu, Taekwondo –
KS Egida, Aikido – Agatsu za przygotowanie pokazów;
- Barczewskim Morsom i grupie Barczewo
Biega za wsparcie finansowe kwestarskich

przeprowadzenie kwesty ulicznej w Barczewie;
- wolontariuszom i ich opiekunom za przeprowadzenie kwesty ulicznej w miejscowościach: Jedzbark, Bartołty Wielkie,
Ramsowo, Lamkowo, Barczewko,
Łęgajny, Nikielkowo, a w szczególności
serdeczne podziękowania kierujemy do
Wójtowa i Wipsowa;

puszek;
- Janinie Domurad, Joli Szwarc, Beacie
Szewczyk, Beacie Birkos i Jarkowi Chrzon
za upieczenie ciast na słodki stół:
- Piotrowi Mostkowi za prowadzenie imprezy i aukcji;
- Janowi Kudosz za sprzedaż gadżetów
w orkiestrowym sklepiku;
- osobom i firmom przekazującym gadżety

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski
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na aukcję, a byli to: Zespół Enej, Agroturystyka Leszno – Maryla Góralczyk i Rejnold
Human, Aneta Rymian, Szkoła Samoobrony Krav Maga – Barczewo, Zakład
Usług Komunalnych – Barczewo, Zalesie
Mazury Active SPA, Anna Rok, Jacek
Stepnowski – Jacks meble na zamówienie,
Ekwador Dąbrówka Mała, Kormoran – Tor
Kartingowy Olsztyn, Camping Tumiany –
Ewelina Storoniańska, Adam Dowgiałło,
Termy Warmińskie – Lidzbark Warmiński,
Dystrybutor Farb Flugger – Kami Katarzyna Latosz Olsztyn, Władysława Wrotek,
Zakład Karny Barczewo, Zakład Poprawczy Barczewo, Primavera Furniture Barczewski Dwór, Continnum Center Michał
Szymański &Kuczkowski Olsztyn, Studio
Tatuażu ALL Tatoo Olsztyn, Bodyperfect
Olsztyn, Katarzyna Dowgiałło, Salon
Urody Desire Beauty, Aeroklub Warmińsko-Mazurski Olsztyn, Stary Folwark
Tumiany Irena Szczepańska, Anna
Wojszel, Fotografka Anka Szklanka, Władysław Napierało, Tomasz Zahorski, Iwona
Mróz, Wioletta Czubkowska, Producent
Kosmetyków Ziaja, Gospodarstwo Sadownicze Henryk Kołtusz, Gospodarstwo nad
Arem Helena Wróblewska, Jacek Kalisz
Energa Operator, Zakład Fryzjerski
Krystyna Rechul, Zakład Fryzjerski
Monika Kasprzak, Zakład Fryzjerski
Emilia Wołonsewicz, Salon Kosmetyczny
Ada Jasińska, Zakład Fryzjerski Agnieszka
Jastrzębowska, Szkoła Tańca Be the Best.
Raz jeszcze dziękujemy i pozdrawiamy Owsiakowym SIEMA!
Komitet organizacyjny XXIV Finału
WOŚP w Barczewie

Inauguracja Roku Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

kiem festiwalowej konferencji naukowej,
natomiast na co dzień profesorem, wykładowcą na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie oraz poetą, prozaikiem, krytykiem muzycznym i literackim
oraz animatorem kultury. Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście,
wśród nich prof. Benedykt Błoński
– dziekan Wydziału Sztuki UWM w Olsztynie, który podkreślił ważność Feliksa
Nowowiejskiego w kulturze muzycznej nie
tylko Warmii i Mazur ale i całej Polski.
Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie, Barbara Guga, odczytała list
Starosty Olsztyńskiego Małgorzaty Chyziak i również podkreśliła słuszność
wyboru jako patrona Roku 2016 właśnie
Feliksa Nowowiejskiego, niosącego po-

przez swoją twórczość miłość do ojczyzny.
Następnie burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski przedstawił plan wydarzeń na
Rok Jubileuszowy zaplanowany przez
Centrum Kulturalno-Bibilioteczne - Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego,
Urząd Miejski - Informację Turystyczną,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie, Szkołę Podstawową nr 1 im.
F. Nowowiejkiego, Państwową Szkołę
Muzyczną w Dywitach z Filią w Barczewie, Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie. Podczas sesji podjęto uchwałę ustanawiającą „Hymn Warmiński” hymnem Barczewa.
W drugiej części uroczystości, która
odbyła się w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
odbył się piękny koncert kolęd Feliksa
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (259) styczeń 2016

Nowowiejskiego w wykonaniu Chóru
Moderato z dyrygent Danutą Nowakowską.
W koncercie zabrzmiały pastorałki i kolędy
kompozytora, m.in.: „My też pastuszkowie”, „Pośpieszcie pastuszki”, „Narodził
się Chrystus Pan”, „Północ już była”,
„Mizerna cicha, stajenka licha”, „Jezusek
czuwa”. Chór swoim wzruszającym śpiewem przedstawił fragment bogatej i pięknej
twórczości bożonarodzeniowej kompozytora.
To pierwsze z wydarzeń w ramach
Roku Feliksa Nowowiejskiego, a kolejne
najbliższe wydarzenie, na które pragniemy
serdecznie Państwa zaprosić, to 139
rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego,
która odbędzie się 7 lutego 2016 r.
O kolejnych będziemy Państwa na bieżąco
informować.
Magdalena Łowkiel-Klimek
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70. rocznica śmierci Feliksa Nowowiejskiego
18 stycznia 1946 roku w Poznaniu
zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor,
wirtuoz organowy, pedagog i działacz
narodowościowy. Urodził się 7 lutego 1877
roku w dzisiejszym Barczewie, gdzie
uczęszczał do miejscowej szkoły powszechnej (Elementarschule). Edukację
kontynuował w klasztornej szkole muzycznej w Świętej Lipce. W wieku
dziesięciu lat komponował już i pisał małe
salonowe utwory na fortepian. W 1893 roku
w Olsztynie rozpoczął pracę w orkiestrze
wojskowej, w drugim pułku grenadierów,
a w 1898 roku został organistą w kościele
św. Jakuba. Za marsz „Pod sztandarem
pokoju” w 1898 roku zdobył pierwszą
nagrodę The British Musician. Uczył się
w konserwatorium Sterna u profesorów
Busslera, Tauberta i Belermana, w Ko-

działalności kompozytorskiej.
Liczne dzieła Feliksa Nowowiejskiego,
w tym oratoria, zyskały rozgłos międzynarodowy i były na estradach całego świata.
Wśród nich znajdują się: „Quo vadis”,
„Powrót syna marnotrawnego”, „Znalezienie Świętego Krzyża”, a także dziewięć
oper (np. „Legenda Bałtyku”), pięć
symfonii, poematy symfoniczne, liczne
uwertury, koncerty fortepianowe, wiolonczelowe, dzieła sceniczne, kompozycje
orkiestrowe, fortepianowe, msze, offertoria
oraz liczne pieśni. Za swoją twórczość
otrzymał wiele nagród, w tym tytuł
Szambelana Papieskiego.
Najsławniejszym jego dziełem jest
muzyka do „Roty”, którą skomponował
w styczniu 1910 roku. Jej pierwsze
publiczne wykonanie miało miejsce pod-

ścielnej Szkole Muzycznej w Ratyzbonie.
Dał się poznać jako zdolny kompozytor. Za
utwór pt. „Korial przed Rzymem” przyjęty
został do Królewskiej Akademii Sztuki
w Berlinie. Potem odbył kolejne studia,
skomponował nowe utwory, w tym na
motywach folkloru warmińskiego „Swaty
polskie” i otrzymał liczne nagrody.
Nagroda za oratorium pt. „Powrót syna
marnotrawnego” pozwoliła Nowowiejskiemu na podróże zagraniczne.
Występował także jako dyrygent
w wielu miastach Europy, a nawet Azji
i Afryki. Działał również jako pedagog
w Berlinie. W 1909 roku wrócił do Polski.
Został dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Krakowie i pełnił tę funkcję do roku
1914. W latach 1919-1926 był profesorem
konserwatorium w Poznaniu, a w latach
1931-1932 dyrygentem poznańskiej orkiestry symfonicznej oraz dyrygentem chóru
„Echo”. Potem poświęcił się wyłącznie

czas obchodów 500-lecia bitwy pod
Grunwaldem. Utwór do słów Marii Konopnickiej wkrótce stał się pieśnią patriotyczną. Obok „Roty” Feliks Nowowiejski
skomponował kilka innych patriotycznych
utworów, m.in. „Hymn do Bałtyku”,
„Hymn warmiński”, „Hymn kaszubski”.
W roku 1935 otrzymał Państwową
Nagrodę Muzyczną i tytuł szambelana
papieskiego, a w 1936 roku Krzyż Komandorski Orderu Polonia Restituta. Z chwilą
wybuchu drugiej wojny światowej znalazł
schronienie w Krakowie, gdzie tworzył
i komponował. Po zakończeniu wojny
wrócił do Poznania. Był wówczas prawie
zapomniany, chociaż jego „Rotę” śpiewano
równie często jak hymn narodowy.
Zmarł 18 stycznia 1946 roku w Poznaniu. Został pochowany na Skałce Poznańskiej w Krypcie Zasłużonych kościoła św.
Wojciecha.
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Dla upamiętnienia jego osoby 31
sierpnia 1946 roku nazwę miasta Wartembork zmieniono na Nowowiejsk, jednak ta
nazwa się nie przyjęła. Ponadto 15 lipca
1961 roku przy ul. Mickiewicza 13 w Barczewie zostało otwarte Muzeum Feliksa
Nowowiejskiego.
W. Zenderowski
Fot. Poznań. Ostatnie zdjęcie Feliksa
Nowowiejskiego

Barczewskie Kalendarium
Styczeń
1406 – Rada Miejska Barczewa odkupiła
dziedziczne sołectwo miejskie.
1586 – Barczewko liczyło 67 włók
czynszowych. We wsi była karczma i młyn.
1656 – po raz pierwszy w dokumentach
wymieniono wieś Klucznik.
1656 – w Barczewku urzędowało 3 sołtysów i 26 chłopów.
1696.01.13 – zmarł Jan Linder, w 1651
roku był kapłanem, a od 1661 komendariuszem w parafii Barczewo.
1746 – zmarł Ignacy Radigk, od 1743 roku
proboszcz parafii w Barczewie.
1856 – w Barczewie utworzono Katolicką
Szkołę dla Dziewcząt, powierzając pieczę
nad nią siostrom Katarzynkom.
1856.01.01 – w Barczewie zamieszkiwało
3791 mieszkańców.
1856.01.16 – urodził się Carl von der Groeben, były właściciel Marun, znany w Prusach z prapolskich postaw.
1876.01.30 – według statystyk ludność Barczewa pod koniec 1875 roku liczyła 4055
mieszkańców.
1886.01.26 – Ministerstwo Szkolnictwa
Medycyny i Duchowieństwa w Berlinie,
zezwoliło Siostrom św. Katarzyny w Braniewie na założenie w Barczewie przedszkola (ochronki) jako działalności dodatkowej.
1896.01.04 – w miejscowej księgarni
ukazał się pierwszy numer „Gazety
Ludowej”.
1936.01.04 – w Barczewie, w kaplicy szpitalnej, do Komunii św. przystąpili członkowie Stowarzyszenia Czeladników.
1936.01.12 – w kościele św. Anny odbyło
się zebranie członków Towarzystwa Robotniczego.
1936.01.18 – w Barczewie zorganizowano
szkolną uroczystość związaną z Niemieckim Świętem Narodowym.
1946 – przy ul. Armii Krajowej w Barczewie uruchomiono Wytwórnię Octu.
1946.01.01 – Zarząd Miejski w Barczewie
sporządził wykaz 96 fachowców.
Ciąg dalszy na str. 9

Historia
170 lat temu

Wieża ratuszowa z krzyżem

Informacje o miejscowym ratuszu wraz
z otaczającymi go kamieniczkami i słupem
ogłoszeniowym zamieszczone zostały
w książce “Historia Barczewa cz.1”.
Możemy m.in. przeczytać, że podczas
odbudowy ratusza po pożarze, jaki miał
miejsce w 1798 roku, zmieniono jego
architekturę przez dodanie ośmiobocznej
wieży. Wówczas naroża budynku ratusza
otrzymały inny kształt. Wykonano także
piękną elewację podkreślającą ówczesny
styl neogotycki. Wspomniana wieża
ratuszowa, a ściślej jej zwieńczenie, które
jest inne od późniejszych, widoczne jest na
jedynej rycinie przedstawiającej klasztor
franciszkański, po prawej stronie kościoła
św. Andrzeja Apostoła. Rycina zamieszczona została w wyżej wymienionej
książce na str. 42.

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 8

1946.01.04 – za chleb żytni pytlowy w Barczewie żądano 31 zł, za mąkę pszenną 70
zł, masło kosztowało 293 zł, sól biała 21 zł,
za jedno pudełko zapałek żądano 1 zł.
1946.01.10 – na podstawie spisu w Barczewie zamieszkiwało 1520 osób.
1946.01.13 – na terenie Barczewa rozpoczęła działalność olsztyńska Delegatura
Komisji Specjalnej do walki z Nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym.
1946.01.18 – w Poznaniu zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor, wirtuoz organowy,
pedagog i działacz narodowościowy.
1946.01.22 – państwowe władze aprowizacyjne i rybackie ustaliły, że poza okręg mazurski mogą być wyekspediowane jedynie
tylko nadwyżki ryb.
1946.01.22 – w audycji Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie, poświęconej pierwszej rocznicy wyzwolenia miasta, nadano
felieton Alojzego Śliwy ze Skajbot.
1946.01.25 – Zarząd Miejski Barczewa
wprowadził opodatkowanie od konsumpcji
trunków i jedzenia w stołówkach pracowniczych.
1956.01.03 – przekazano księgi USC z Łęgajn do Barczewa.
1976 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie odnotowano 59 zgonów, do Sakramentu chrztu przystąpiło 200 osób, zawarto
85 związków małżeńskich.
1986.01.17 – w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Barczewie odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej.
1996.01.25 – w ramach Fundacji „Muzyka
na Warmii” zbierano pieniądze na renowację zabytkowych organów w kościele
pw. św. Anny w Barczewie.
W. Zenderowski

Tak wyglądająca wieża ratuszowa
przetrwała do kolejnego pożaru, który miał
miejsce w roku 1846. Na podstawie
zachowanej dokumentacji, szkiców
technicznych i rysunków odtworzono
sylwetkę ratusza, odbudowując od podstaw
ośmioboczną wieżę wspartą na ośmiu
kolumnach. Całość pokryto cynkową
blachą w kształcie prostokąta. W wieży
zamontowano mechanizm zegara z czterema czarnymi tarczami wykonanymi
w znanej pracowni zegarmistrzowskiej
w Królewcu. Ponadto wieżyczki na
narożach otrzymały ostre zakończenie. Na
ścianie szczytowej przywrócono poprzednie rozmieszczenie otworów okiennych.
Na koniec budowy, na iglicy wieżyczki
ratusza umieszczono kulę i metalową
chorągiewkę „1859” (rok odbudowy).
Pod koniec XIX wieku dokonano
ponownej przebudowy miejscowego
ratusza. Od strony frontowej dobudowano
balkon. Natomiast na ścianach szczytowych ratusza umieszczono duże herby
miasta (siedzące w obłokach dwa anioły
trzymające infułę biskupią), oplecione
dużym, ozdobnym ornamentem autorstwa
olsztyńskiego malarza Binnebesela.
Wówczas do iglicy nad kulą i chorągiewką
z datą „1859” przymocowano metalowy
krzyż.
Liczący wówczas 27 metrów ratusz
otrzymał nową sylwetkę o ciemnej fasadzie, pokrytą bogato zdobionymi ornamentami na wieży ratuszowej i jej zwieńczeniu
z kwadratowymi narożami oraz poziomym
białym pasem dzielącym kondygnacje.
W roku 1935 ratusz przeszedł kolejny
remont. Zmieniono fasadę budynku. Ze
ścian szczytowych usunięto herby wraz
z ornamentami. Nowy herb ze stojącymi
aniołami i infułą biskupią bez ornamentu
umieszczono od frontu nad balkonem,
w miejscu zamurowanych okien. Usunięto
daszki z naroży budynku oraz liczne
ornamenty ze zwieńczenia wieży ratuszowej. Podczas wspomnianego remontu
zdjęto także metalowy krzyż znad chorągiewki. Po remoncie ratusz uzyskał
dzisiejszy wygląd, zbliżony do tego sprzed
pożaru, jaki miał miejsce w roku 1846.
Ratusz w 1945 roku przetrwał styczniowe działania wojenne. Został jednak
uszkodzony dach i wieża ratusza. 9 maja
1945 roku na wiwat zwycięstwa nad
faszyzmem radzieccy żołnierze wystrzelili
kilka pocisków, m.in. do ratuszowych tarcz
zegarowych, uszkadzając w ten sposób jego
mechanizm. W 1945 roku naprawiono
uszkodzony dach ratusza, wieżę i zegar,
przy okazji usuwając liczne ornamenty
zadaszenia wieży. W 1950 roku z wieży
ratusza usunięto oryginalne pokrycie
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (259) styczeń 2016

Rok 1930. Wieża ratusza z chorągiewką i krzyżem
Zdjęcie z archiwum autora

cynkowe w kształcie prostokąta, zastępując
nowym w kształcie rombu. Z zadaszenia
wieży usunięto iglicę z kulą i chorągiewką,
zastępując długą cienką metalową iglicą.
Z dachu ratusza zdjęto anteny radiowe.
14 lipca 1980 roku miał miejsce kolejny
pożar ratusza. Po głównych pracach
remontowych na zwieńczeniu wieży,
w miejsce długiej cienkiej iglicy umieszczono iglicę z kulą i chorągiewką, wzorując
się na sylwetce ratusza z 1859 roku.
Metalowa chorągiewka zawierała napis:
„ODBUDOWA A.D. 1984”. Nieco później
wieża otrzymała tarcze zegara ozdobione
zielonym obramowaniem w kształcie liści
dębu.
W latach 2013-2015 podczas prac
remontowych ratusza położono nowy dach,
a wewnątrz po zmianach zagospodarowano
poddasze na salę wystawienniczą, powstały
pomieszczenia na informację turystyczną
oraz zainstalowano windę. Ratusz otrzymał
nową wieżę ratuszową z tarasem widokowym. Natomiast nowe pokrycie z blachy
tytanowo-cynkowej stanowi dokładną
kopię poprzedniego pokrycia wieży,
wykonanego po 1950 roku z zachowaniem
tych samych ornamentów pokrywających
jej zadaszenia.
Wojciech Zenderowski
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Wsie gminy Barczewo

ZAPYTALIŚMY SOŁTYSÓW O...
Z nowym rokiem rodzą się nowe
oczekiwania, pomysły, powstają plany
związane z potrzebami społeczności
sołeckiej. Czego będą dotyczyły
najważniejsze w 2016 ? Z takim pytaniem
zwróciliśmy się do sołtysów naszej gminy.
Kazimierz Czaplicki (Bartołty Wielkie)
Marzeniem numer 1 jest dokończenie
w tym roku budowy chodników, natomiast
z funduszu sołeckiego pieniądze chcemy
wykorzystać na dokończenie inwestycji
w świetlicy.
Przemysław Bonk (Bogdany)
Celem, marzeniem do zrealizowania
w Bogdanach jest sieć kanalizacyjna
i utrzymanie w stanie dobrym drogi
dojazdowej do naszej wsi, naszych domów.
Mieszkańcom Bogdan życzę sukcesów
zawodowych, ale również aktywności
w życiu naszej społeczności.
Krystyna Szter (Kaplityny)
Sołectwo Kaplityny obejmuje wieś Kaplityny i Sapunki nad jeziorem Umląg.
Ponieważ znaczą część sołectwa zajmują
lasy sosnowe, a mieszkańcy są niezwykle
przyjaźni i gościnni, wspólnie z naszą Radą
Sołecką postanowiliśmy utworzyć wieś
tematyczną lub miejsce z duszą pod nazwą
KAPLITYNY – WIOSKA SOSNOWYCH
ANIOŁÓW. Naszym kolorem przewodnim
jest oczywiście kolor zielony. Fundusz
sołecki jest wspaniałym rozwiązaniem dla
naszej wioski. Jego wysokość zależy od
liczby zameldowanych mieszkańców,
dlatego też cieszę się, gdy nas przybywa.
Od trzech lat jestem sołtysem i staram się
wspólnie z mieszkańcami wybierać to, co
naszym zdaniem jest najważniejsze –
integrację. W ostatnią sobotę czerwca
każdego roku obchodzimy Święto naszej
Zielonej Wioski. Z procentu za zbierany
podatek zamawiam zespół, gospodynie
robią warmińskie przysmaki, panowie
przygotowują teren i… bawimy się do rana.
Nie jestem zwolennikiem wykorzystywania funduszu sołeckiego na naprawę
dróg wiejskich czy wywóz śmieci, bo jest to
zadanie własne gminy. Nasi mieszkańcy
zdecydowali, że w 2016 roku nasz fundusz
sołecki zostanie przeznaczony na Plan
Kaplityn z numerami domów, dużą tablicę
ogłoszeń z zadaszeniem oraz dokończenie
wiat na placu zabaw w Kaplitynach. Słabą
stroną naszego sołectwa są przede
wszystkim niektóre drogi, brak ich odwodnienia i brak klubu lub świetlicy wiejskiej.
Mocną stroną naszego sołectwa są ludzie,
i ci starsi, którzy dzielą się doświadczeniem, i ci młodzi, którzy mimo zapracowania chętnie ze mną współpracują.
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Roman Mikołajczyk (Kierzliny)
Zagospodarujemy nasz fundusz sołecki na
wykonanie placu zabaw dla dzieci, w tym
zakup wyposażenia, m.in. dodatkowych
urządzeń. Drugim istotnym zadaniem
postawionym przed nami jest utrzymanie
w porządku boiska. Planujemy również
zorganizowanie festynu rodzinnego,
integrującego społeczeństwo naszego
sołectwa z sąsiadującymi miejscowościami, m.in. Krupolinami, Jedzbarkiem.
Danuta Janikowska (Kronowo)
Rok 2016 będzie dla nas, mieszkańców
Sołectwa Kronowo, kolejnym rokiem pracy
na rzecz poprawy estetyki naszych
miejscowości. Złożyliśmy wnioski i mamy
nadzieję na otrzymanie dotacji na stworzenie niewielkiego parku w Kronówku
oraz ekologicznej ścieżki edukacyjnej przy
szkole i świetlicy w Kronowie. Z kolei na
30 lipca zaplanowaliśmy II Festiwal
Drożdżówki Kronelli, na który już teraz
zapraszamy wszystkich mieszkańców
naszej gminy, przyjaciół, znajomych
i sympatyków sołectwa. Ponadto chcielibyśmy, żeby znalazły się środki na budowę
wodociągu, by żadnemu mieszkańcowi
naszego sołectwa nigdy nie zabrakło wody.
Naszym marzeniem jest także chodnik
łączący obie miejscowości, co pozwoli na
bezpieczne przemieszczanie się przede
wszystkim dzieci uczęszczających do
szkoły oraz mieszkańców korzystających
ze świetlicy i wyremontowanego w 2015 r.
boiska wiejskiego.
Rejnold Human (Leszno)
Mamy jedną z najgorszych dróg powiatowych w gminie Barczewo i zależy nam na
tym, żeby była jak najszybciej zrobiona.
Mielibyśmy wtedy większe szanse, że
któryś z przewoźników zdecydowałby się
przejeżdżać naszą trasą. Wykonaliśmy
częściowo boisko wiejskie, lecz nie
możemy starać się o środki unijne na jego
dokończenie i rozwój, ponieważ stoi na nim
słup energetyczny. Naszym pragnieniem
jest, by został przeniesiony w inne miejsce,
a zgłaszane przez nas prośby były
traktowane poważnie, a nie po macoszemu.

będzie 650-lecie założenia wsi. Z tej okazji
planujemy między innymi: zorganizować
uroczyste obchody (sierpień), których
punktem kulminacyjnym będzie odsłonięcie obelisku z tablicą upamiętniającą rok
założenia wsi oraz festyn, zadbać o estetykę
wsi (miejsc publicznych oraz posesji
prywatnych) przez cały rok, zorganizować
rajd rowerowy (maj, wrzesień), Dzień
Dziecka (czerwiec) a także choinkę dla
wszystkich dzieci z naszej wsi (grudzień),
organizować inne imprezy kulturalne
i sportowe wspólnie ze Stowarzyszeniem
„Nasze Nikielkowo”. Nasze oczekiwania
na 2016 r. to: wybudowanie ze środków
Unii Europejskiej, w ramach ZIT, drogi
Wójtowo – Nikielkowo, łączącej obie wsie
od drogi krajowej nr 16 do drogi powiatowej w Nikielkowie, utwardzenie nawierzchni ulicy Krokusowej, zakończenie
projektowania sieci kanalizacji sanitarnej
dla Nikielkowa oraz uzyskanie pozwolenia
na jej budowę, uchwalenie przez Radę
Miejską w Barczewie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla
Nikielkowa. Realizacja powyższych oczekiwań stworzy warunki do dalszego rozwoju Nikielkowa, wpłynie też korzystnie na
rozwój całej naszej barczewskiej gminy.
Bartosz Pontus (Odryty)

Fot. Arch. Sołectwo Odryty (2)

W dniu 16.01.2016 z inicjatywy sołtysa
i rady sołeckiej zorganizowany został
rodzinny kulig sołecki, w którym udział
brali mieszkańcy sołectwa, goście zaproszeni przez mieszkańców ze wsi sąsiednich

Zdzisław Nysztal ( Mokiny)
Dla nas poprawa drogi na odcinku Silice
-Barczewo jest najistotniejszą potrzebą.
Z funduszu sołeckiego planujemy część
przeznaczyć na urządzenie klubu fitness
w ogródku jordanowskim, na świeżym
powietrzu. Resztę przeznaczymy na
integrację.
Edward Maciejewski (Nikielkowo)
W bieżącym roku Nikielkowo obchodzić
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (259) styczeń 2016
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oraz mieszkańcy innych gmin. Pogoda
dopisała, ludzi było bardzo dużo. Po
zakończonej przejażdżce każdy mógł
ogrzać się przy ognisku oraz usmażyć sobie
kiełbaskę. Organizatorzy obiecują, że jeżeli
tylko aura dopisze, zorganizowany zostanie
ponownie kulig. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do wspólnej zabawy w naszym
sołectwie. Zapraszamy też do polubienia
naszego fanpage`a na facebooku oraz
śledzenia na bieżąco wydarzeń w naszym
sołectwie.
Łukasz Wasilewski (Ramsówko)
Przy dobrej opinii władz miasta Barczewo
udało nam się przenieść środki na wodociąg
i przyłącza do domostw, które w XXI wieku
nie miały wody. Cały czas w ramach
własnych nakładów pracy i pomocy ze
strony Urzędu Miasta (materiały) naprawiamy niepubliczne gruntowe drogi,
których jest w naszym sołectwie bardzo
dużo.
Barbara Kosowska (Skajboty)
Sprawą priorytetową na ten rok jest dla nas
poprawienie estetyki stawu i terenu wokół
niego, aby mógł służyć jako atrakcja
turystyczna. Chcemy wykonać zadaszenie
sceny, którą zrobiliśmy własnym sumptem,
przystępując w ubiegłym roku do konkursu
„Najaktywniejsza społeczność wiejska
-poprawa estetyki wsi”. Z funduszu sołeckiego planujemy kupić kontener na
artykuły i narzędzia, m.in. na kosiarkę,
kanistry.
Barbara Barwińska (Szynowo)
Bardzo zależy mi na rozwoju sołectwa
i integracji społeczności lokalnej. Chcę, aby
nasze sołectwo było coraz piękniejsze
i łatwiej się w nim żyło mieszkańcom.
W 2016 roku z funduszu sołeckiego
zrealizowane zostaną dwa zadania: budowa
chodnika (pierwszy etap), czyszczenie
i konserwacja stawu. Staram się również
pozyskać środki zewnętrzne z Lokalnych
Ekologicznych Inicjatyw Obywatelskich
na zagospodarowanie stawu, który stanowi
centralną część wiejskiego placu integracyjnego. Jest to miejsce, w którym całe
rodziny chętnie spędzają wolny czas.
W tym miejscu cyklicznie (w tym roku po
raz czwarty) organizujemy Wędkarski
Piknik Rodzinny "Razem na ryby". Ponownie postaram się pozyskać z GKRPA
środki na prowadzenie zajęć w świetlicy
wiejskiej. Mam nadzieję, że w 2016 roku
uda się zamontować latarnie oświetlające
trakt komunikacyjny prowadzący przez
plac zabaw na przystanek gimbusa oraz
dojdzie do skutku budowa nowej sieci
wodociągowej. Na chwilę obecną w sferze

marzeń pozostaje... piękna i nowa droga
powiatowa oraz kolejna, bardzo ważna dla
mieszkańców sprawa, w znacznej części
uzależniona od stanu nawierzchni wspomnianej drogi, tj. transport zbiorowy.
Małgorzata Kreft
z up. Kazimierza Biegackiego (Wipsowo)
Sołectwo Wipsowo zamierza w 2016 roku
uporządkować i zagospodarować miejsce
po wyburzonym przystanku autobusowym
poprzez wyrównanie terenu i uzupełnienie
roślin, sporządzić inwentaryzację dotychczas zagospodarowanych terenów zielonych i ewentualnie uzupełnić nasadzenia,
dokończyć prace związane z uporządkowaniem plaży i pomostu, spróbować
odnowić boisko do piłki siatkowej (sprawdzić grunt, przygotować podłoże,
wbudować słupki, zakupić siatkę, piłki
– zorganizować zbiórkę środków na ten
cel), dokończyć prace związane z budową
chodnika poprzez utwardzenie terenu
wzdłuż ogrodzenia kościelnego, przeprowadzić ponowną akcję sprzątania naszej
miejscowości, posiłkując się środkami
z funduszu sołeckiego zorganizować
spotkania artystyczne - decoupage oraz
imprezę kulturalno-edukacyjną dla
mieszkańców.

Adam Perczyński (Wójtowo)
Główne zadania zaplanowane do przeprowadzenia w 2016 obejmą: około 1 czerwca
potyczki sąsiedzkie na PZU Trasie Zdrowia
połączone z Dniem Rodziny, następnie
również w czerwcu Festyn Parafialny, na
przełomie lipca i sierpnia V Turniej
o Puchar Przechodni Sołtysa Wójtowa
w piłkę siatkową oraz sierpniową II NOC
NA MIEDZY (disco pod chmurką
pomiędzy Wójtowem a Nikielkowem może wypromujemy jakiś młody zespół
rockowy). W październiku planujemy
Ogólnopolski Tydzień Ruchu na PZU
Trasie Zdrowia - zawody rodzinne.
Andrzej Piętka (Zalesie)
W ubiegłym roku uruchomiona została
plaża. Dużym powodzeniem cieszy się
siłownia. W tym roku planujemy utworzenie boiska do siatkówki plażowej. Nasz
fundusz sołecki przeznaczymy na remont
drogi do Barczewa, aby nasi barczewianie
mogli bezpiecznie dojechać do Zalesia, a po
skorzystaniu z jego atrakcji bezpiecznie
wrócić do domu. Myślimy też o przywróceniu do użytku jako turystycznego
szlaku rowerowo-pieszego starej drogi,
biegnącej koło Krzyżowej Góry.
Wypowiedzi w imieniu redakcji
zebrała Anna Rok

Mieszkańcy piszą....
Mój hymn dla Barczewa
Pośród lasów wieńczących
wzniesienia,
Łąk w dolinach, jezior i rzek,
Moje miasto spełniające marzenia
Trwa niezłomnie już siódmy wiek.
Tu urodził się Nowowiejski.
Biskup Batory z bratem
Chętnie widział swój spoczynek
wieczny
W przyklasztornym kościele nad
Kiermasem.
Jedną z licznych lokat biskupich
Katolickiej Warmii – zwanej świętą,
tu się żywioł polskości skupił
Kiedy Prusy sekularyzacją objęto.
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Trzy kościoły, zbór ewangelicki,
Synagoga – z galerią sztuki,
średniowieczne wąziutkie uliczki,
W środku ratusz i odkryte bruki.
Wokół miasta w uroczych ostępach
Funkcjonują ośrodki wczasowe
I rolnicy dotrzymują im tempa
Skalą usług i kuchnią domową.
Ludzie mili, gościnni, otwarci
zamieszkują kolorowe domy,
Że oceny wysokiej są warci
Każdej władzy to nakaz wiadomy.

M. Sawicki
16 stycznia 2016
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Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego !
W tym roku po raz drugi w Gminie
Barczewo zawiązał się rejon projektu
„Szlachetna Paczka”, koordynowanego
przez stowarzyszenie „Wiosna” z siedzibą
w Krakowie. W roku 2014 barczewskim
wolontariuszom udało się zorganizować
pomoc dla 23 rodzin, zaś w tegorocznej
akcji dzięki większej liczbie wolontariuszy
pomoc otrzymało aż 40. Działania
wolontariuszy odbywały się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Barczewo, Lecha Jana Nitkowskiego.
Barczewski rejon zawiązał się już
w maju, kiedy zrekrutowano lidera, zaś po
jego wdrożeniu rozpoczął się nabór
wolontariuszy. W tym roku nasz rejon
tworzyło aż 19 SuperW (tak określa się
wolontariuszy Szlachetnej Paczki). Byli to:
Kamila Bruździak, Ewa Arnista, Justyna
Arnista, Marcela Wolińska, Tomasz Śrek,
Magdalena Szymańska, Maciej Piejdak,
Ewelina Ulążka, Adam Dowgiałło, Karina
Niewiero-Wojciechowska, Karolina Senkbejl, Mirosława Senkbejl, Paulina Cynta,
Aleksandra Ciechanowicz-Czarnecka, Aleksandra Grabowska, Bogumiła Silska,
Joanna Silska, Patrycja Nowicka oraz
wolontariusz wspomagający Mateusz
Matysek.

sytuacji. W tym etapie wolontariuszy
wsparł: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie, Zakład Budynków
Komunalnych w Barczewie, pedagodzy
szkolni z Zespołu Szkół w Barczewie oraz
Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego, Ochotnicza Straż Pożarna
w Barczewie, Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie oraz osoby
prywatne. Każdy wolontariusz miał przypi-

Wolontariusze rozpoczęli swoją przygodę z Paczką od rozmowy rekrutacyjnej,
po czym musieli przejść wdrożenie zorganizowane dzięki uprzejmości Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie.
Na barczewskie szkolenie przybyli również
wolontariusze z olsztyńskich oddziałów. Po
szkoleniu SuperW są także zobowiązani do
zdawania testów, udziału w spotkaniach
rejonu, jak i wspierania akcji wojewódzkich.
Praca wolontariuszy rozpoczęła się od
pozyskiwania historii, czyli zdobycia
adresów rodzin będących w trudnej

sane do siebie rodziny, które odwiedzał,
i jeżeli spełniały paczkowe kryteria, kwalifikował je do projektu. Idea Szlachetnej
Paczki opiera się na niesieniu mądrej
pomocy, co oznacza pomoc trafiającą
w konkretne potrzeby konkretnej rodziny.
Osoby kwalifikowane do projektu nie mogą
przekraczać określonego progu dochodowego i muszą na miarę swoich możliwości próbować samodzielnie poprawić
swoją sytuacje. Szlachetna Paczka to
projekt, który nie działa jak instytucje
pomocowe, tutaj nic nikomu z góry się nie
należy. Najważniejsza jest motywacja

Fot. B. Silska(2)

rodziny i ocena wolontariusza. Kryteria, na
które w pierwszej kolejności zwracają
uwagę wolontariusze, to m. in. rodzina
wielodzietna, samotny rodzic, osoba niepełnosprawna bądź dziecko niepełnosprawne w rodzinie, choroba, starość
i samotność.
Po podpisaniu zgody wstępnej przez
rodzinę wolontariusz udaje się na wizytę
polegającą na ustaleniu w jakiej sytuacji
znajduje się rodzina i ocenieniu jak na co
dzień żyją i funkcjonują jej członkowie.
Jeśli wizyta wypadnie pomyślnie, SuperW
daje tzw. zielone światło i decyduje się na
kolejne spotkanie. Następny etap to
ustalanie potrzeb rodziny i szukanie tego,
co pomoże w jej funkcjonowaniu.
W tym roku w rejonie Barczewo odwiedzono około 70 rodzin. Nasz sztab
skorzystał także z możliwości utworzenia
tzw. „rejonu przygody”, czyli dotarcia do
rodzin zamieszkałych poza Gminą Barczewo, a na terenie w którym nie powstał
żaden oddział Szlachetnej Paczki. Tym
sposobem pomoc dotarła również do 8
rodzin zamieszkałych w Gminie Jeziorany.
Było to możliwe dzięki pomocy Agnieszki oraz Michała Witek, przyjaciół
barczewskiego rejonu, którzy przyczynili
się do powstania paczkowych struktur
w sąsiedniej gminie.
Jeśli po zakończonych wizytach wolontariusz jest pewien, że rodzina zasługuje na
to, by znaleźć się w projekcie, przygotowuje opis, który zostanie opublikowany.
Opis musi zyskać akceptację lidera rejonu,
następnie koordynatora regionalnego i ogólnopolskiego. Opisy, które przeszły
potrójną akceptację, zostały opublikowane
22 listopada w ogólnopolskiej internetowej
bazie rodzin Szlachetnej Paczki i od tego
też momentu rozpoczęto poszukiwania
darczyńców.
Ciąg dalszy na str. 13
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W barczewskiej bazie znalazło się aż
czterdzieści opisów, a tym samym nasi
wolontariusze stanęli przed ogromnym
wyzwaniem znalezienia tylu darczyńców.
Osób chcących podjąć wyzwanie i zorganizować paczkę nasi wolontariusze
szukali dosłownie wszędzie. Na efekty
długo nie trzeba było czekać, bo już po paru
pierwszych dniach od otwarcia bazy spora
liczba rodzin miała zdeklarowanych darczyńców. SuperW był również odpowiedzialny za koordynowanie powstawania
paczki i ciągłą pracę z darczyńcą.
Wśród naszych głównych darczyńców
znaleźli się: Mieszkańcy Wipsowa,
Kaplityn, Wójtowa, Nikielkowa, Łęgajn,
pracownicy ANROT w Olsztynie, Paweł
Świegoda, MOTOBRACIA, Janusz
Korpusik, Sołtysi i przewodniczący rad
osiedlowych, ZHP Barczewo, Bartosz
Rzepa, Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, Natalia Rogowska, TV Macrosat,
Metalex, Monika Kocimska, Aleksandra
Konicz, Urząd Miasta i Gminy Barczewo,
Przedszkole Miejskie w Barczewie, Anita
Butajło, Seminarium Hosianum w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Barczewie,
pracownicy RDLP w Olsztynie, Radni
Gminy Barczewo, Agnieszka Jagodzińska,
Aleksandra Czarnecka, Aneta Czerwińska,

wał swoich przyjaciół, rodzinę, czy np.
znajomych z pracy. Niektóre paczki
przygotowywało nawet ok. 50 osób.
Czas po otwarciu bazy to nie tylko
szukanie darczyńców, ale też pełne napięcia
przygotowania do paczkowego finału. Już
dwa tygodnie przed finałem w Barczewie,
dzięki Stowarzyszeniu Pojezierze i Galerii
Sztuki Synagoga, działał magazyn zastępczy. Darczyńcy i wolontariusze mogli
go wykorzystywać do przechowywania już
zrobionych paczek czy spotkań.
Magazyn centralny, czyli miejsce, skąd
12 i 13 grudnia rozwożone były wszystkie
paczki, mieścił się w Skarbcu Kultury
Europejskiej - dawnym kościele ewangelickim przy ul. Grunwaldzkiej.
Już dzień przed finałem wolontariusze
z Ochotnikami ze Straży Pożarnej w Barczewie i przyjaciółmi do późnych godzin
nocnych przygotowywali magazyn na
przybycie darczyńców. By finał przebiegał
sprawnie, magazyn podzielono na odpowiednie strefy: biurową gdzie wolontariusze wypisywali certyfikaty i podziękowania, jak i przesyłali dane statystyczne do
sztabu głównego, magazynową gdzie
składowano paczki, jak i miejsce, w którym
odbywały się spotkania wolontariuszy
z darczyńcami. Finał to nie tylko moment

Szkoła Podstawowa w Jezioranach,
Krystyna Felicka-Zych, Paweł Bankiewicz,
Tech-Bet, Klub Maluszka w Jezioranach,
Patrycja Dybiec, Magdalena Kołodziej,
Elżbieta Lasota, Body Perfect, Zespół
Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Olsztynie oraz Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski – kierunek Logopedia I rok. Dodajmy, że każdy z darczyńców w przygotowanie paczki angażo-

dostarczania paczki, to przede wszystkim
spotkanie z drugim człowiekiem. Przy
magazynowym stole można było usłyszeć
niejedną wzruszającą historię o tym, jak
paczki powstawały, czy relacje z ich
wręczenia, kiedy darczyńca decydował się
zrobić to osobiście.
Jak to jest być SuperW, czy jak to jest
dostarczać taką pomoc, jaką daje
Szlachetna Paczka? Można by było tu

Fot. B. Silska
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przytaczać wiele znamienitych słów,
jednak emocje i przeżycia z tym związane
są nie do opisania. Paczkowy finał to czas
cudów, tysiąca uścisków i łez szczęścia.
Kiedy widzimy radość naszego podopiecznego, który po amputacji nóg po raz
pierwszy dzięki swojemu darczyńcy
i podarowanemu wózkowi elektrycznemu
dla osób niepełnosprawnych może samodzielnie opuszczać dom, czy kiedy
docieramy do dzieci, które po raz pierwszy
dostają swoje własne łóżka i jest to
spełnienie największego marzenia, nawet
większego niż najnowsze klocki Lego, to
nie mamy wątpliwości, że było warto.
Kiedy widzimy, jak obcy sobie ludzie nagle
poznają swoje historię, padają sobie
w ramiona i razem cieszą się ze wspólnego
spotkania, to jest największa radość, jaka
może spotkać wolontariusza. Dowodem na
to, że Szlachetna Paczka jest jednym
z najlepszych projektów społecznych
w kraju, jest m.in. chęć i deklaracja
darczyńców o dalszej współpracy, zarówno
z rejonem jak, i rodzinami. Jeden
z darczyńców zdecydował się na generalny
remont domu rodziny, której przygotowywał paczkę, innej paczkowej rodzinie
tuż po finale spłonęła instalacja elektryczna, którą od nowa także położyli nasi
darczyńcy.
Oprócz wyżej wymienionych osób
i instytucji pragniemy także serdecznie
podziękować:
Firmie „JAWI” Jacek Żelazny, Jarmot,
Agencji Reklamowej Agraf Olsztyn,
Zalesie Mazury Active Spa, Barczewskim
Harcerzom, Sołectwu Ruszajny,
Mariuszowi Paprockiemu, Beacie
Jakubiak, Krzysztofowi Matysek,
Katarzynie Białeckiej, Zbigniewowi
Derwis, Krzysztofowi Kacprowiczowi,
Piotrowi Mostek, Krystynie Szter,
Łukaszowi Wasilewskiemu, Pawłowi
Obremskiemu, Szymonowi
Jankowskiemu , Państwu Smieszek, MP
GROUP Piotr Dzierzgowski, Mazur-tom
i wszystkim pozostałym osobom, które
w jakikolwiek sposób przyłączyły się do
naszej akcji.
W rejonie Barczewo pomoc otrzymało
40 rodzin, łączna deklarowana wartość
przygotowanych paczek to ponad 80
tysięcy złotych. W całej Polsce wartość
paczek wyniosła
ok. 54 miliony zł.
i połączyła ze sobą milion Polaków.
Możemy śmiało uznać, że XV finał
Szlachetnej Paczki wygraliśmy razem.
Wielu z nas nie wyobraża już sobie świąt
bez Szlachetnej Paczki, ale z całego serca
życzymy jej, by nie była nikomu potrzebna.
Patrycja Nowicka
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Sport

WIADOMOŚCI SPORTOWE
Piłka nożna króluje w Barczewie
W weekend 16-17 stycznia w hali Zespołu Szkół w Barczewie rozegrano dwa
turnieje piłki nożnej halowej.
W sobotę rywalizowali zawodnicy z rocznika 2003 i młodsi. Bezkonkurencyjni
okazali się piłkarze BUKS-u Barczewo.

wszystkim wartość szkoleniowa takiego
grania. W Barczewie jest „klimat” do
uprawiania piłki nożnej. Młodzież chętnie
trenuje w barczewskich klubach, osiągając
coraz lepsze wyniki w ligach.
Brawa należą się trenerom BUKS-u
oraz PISY za zaangażowanie włożone

Najlepszym strzelcem turnieju został Sebastian Bazylewicz z Barczewa.
W niedzielę rywalizowano o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
(rocznik 2007). Tym razem BUKS Barczewo uplasował się na czwartym miejscu.
Wyniki w tego typu turniejach mają
znaczenie drugorzędne. Liczy się przede

w szkolenie młodzieży. Bez zaplecza nie da
się budować „dorosłego” sportu.

Fot. BUKS Barczewo
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„Barczewo Biega” przez cały rok
Zdrowy styl życia to pojęcie bardzo
popularne w ostatnich latach. Hasło to
towarzyszy nam na co dzień, ponieważ
zapanowała moda na zdrowie.
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Zdrowy styl życia opiera się na pięciu
zasadach: świadome odżywianie, wybieranie zdrowej żywności, zmiana nastawienia psychicznego, regularne ćwiczenia
fizyczne oraz ćwiczenia relaksacyjne,
dbanie o właściwą ilość snu.
Realizacja powyższych założeń wymaga wielkiej samodyscypliny. W grupie
łatwiej jest skoncentrować się na określonych celach.
W Barczewie coraz prężniej działa nieformalna grupa „Barczewo Biega”, która
prowadzi treningi biegowe, bierze udział
w biegach ulicznych, włącza się w akcje
charytatywne oraz organizuje dużą imprezę
biegową w Barczewie.
W sobotę 23 stycznia reprezentanci
gminy Barczewo mimo trudnych warunków atmosferycznych (termometr wskazywał -15) pokazali się z bardzo dobrej
strony. W GP Biskupca na trasie o długości
5 km. Przemysław Menziński z czasem
18:33 uplasował się na trzeciej pozycji.
Czasy pozostałych zawodników:
Radosław Kord 19:56
Krzysztof Adamiak 20:37
Bartosz Zając 21:35
Jarosław Kostrzewa 24:31
Zachęcamy do wspólnych treningów
z „Barczewo Biega”.
Informacje o najbliższych spotkaniach
znajdziecie Państwo na oficjalnym profilu
grupy na facebooku.
Bartosz Idzikowski
Informacja Turystyczna Urzędu
Miejskiego
w Barczewie

Fot. W. Zdaniuk

Wszechstronne kształtowanie ciała to właśnie gimnastyka, z którą rozpoczyna się
kontakt w wieku dziecięcym i która całkiem słusznie uważana jest za fundament
sprawności fizycznej.
W wieku dziecięcym ciało nabiera
prawidłowych nawyków ruchowych, zyskuje je niemal w sposób
naturalny, co jest ogromną korzyścią dla mającego nastąpić
w przyszłoścu wyboru ulubionej
aktywności fizycznej tudzież wybranej dyscypliny sportowej.
Centrum Zajęć Ogólnorozwojowych jest firmą działającą na
olsztyńskim rynku od 2001 r. pod
nadzorem wykwalifikowanej i certyfikowanej kadry trenerskiej z odpowiednim podejściem pedagogicznym, której priorytetem jest
zadbanie o wszechstronny rozwój
fizyczny i psychiczny Państwa
dzieci.

DLACZEGO GIMNASTYKA?
Zajęcia gimnastyczne dostarczą
Państwa dziecku liczne korzyści
fizyczne: zwiększą siłę, gibkość,
wytrzymałość, poprawią koordynację ruchową, nauczą pracy
w grupie, rywalizacji w przyjaznej
zespołowej atmosferze oraz nauczą dyscypliny i szacunku względem siebie. Ponadto osoby uczęszczające na zajęcia nauczą się podstawowych elementów gimnastycznych takich jak: stanie na
rękach, przewroty w przód i w tył,
gwiazdy, mostki i wiele innych.
ZAPRASZAMY

GRAFIK ZAJĘĆ
CENTRUM ZAJĘĆ OGÓLNOROZWOJOWYCH
ANETA RYMIAN, tel.508594644,
email: biuro@gimnastyka.eu
www.gimnastyka.eu, fb.com/GimnastykaOlsztyn

BARCZEWO GIMNAZJUM NR. 1 ul. Północna 14
(sala korekcyjna)
WTOREK / CZWARTEK
16:15-16:45 -> grupa 3-4latków (TRWA NABÓR)
17:00-17:45 -> grupa starsza 5+

"Ogarnij Sieć projektem z Warmii i Mazur”
Tysiące studentów i uczniów z całej Polski mobilizuje się w swym gronie i niczym zawodowcy biorą się za
bary z przeróżnymi projektami społecznymi własnego pomysłu. Wszystko to w ramach ogólnopolskiej
olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, organizowanej przez Social Wolves. Młodzi uczestnicy uczą się od zera, jak
prowadzić i realizować swój własny projekt społeczny. Olimpiada ma na celu szkolenie przyszłej
odpowiedzialnej i kompetentnej kadry zarządzającej. Oczywiście nie zabrakło także młodych i ambitnych
z Warmii i Mazur.
Jednymi z uczestników konkursu jest piątka studentów z Olsztyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski),
którzy wyszli z inicjatywą zwiększenia samoświadomości internautów oraz sprawniejszego poruszania się
w przestrzeni Internetu, pod postacią projektu „Ogarnij Sieć”.
Realizując swój zamysł, chcą oni dotrzeć do osób w podeszłym wieku jak i pokolenia 40-latków. Dla każdej
z tych grup nieznajomość e-realiów stanowi problem, choćby przy tworzeniu lub podtrzymywaniu relacji,
poszukiwaniu pracy lub wyrażaniu opinii w Internecie.
Zamierzają również uczulić na pewne zachowania młodzież, prezentując negatywne skutki nadmiernego
eksponowania swojej prywatności, zanim młodzi doświadczą ich na własnym przykładzie.
Głównym źródłem przekazu projektu „Ogarnij Sieć” będzie publikacja na własnym kanale krótkich filmów
wideo, podzielonych tematycznie na cztery serie. Każda seria zbudowana będzie z czterech odcinków,
w których studenci poruszać będą różne przykłady dotyczące tematu przewodniego, m.in. bezpieczeństwa
dzieci w Internecie, sposobów na powszechny spam, sprawy uzależnienia od sieci czy kreowania e-wizerunku
w poszukiwaniu pracy.
Dodatkowo planują zorganizować 3 spotkania tematyczne, na których będą poruszane i rozwiązywane
problemy, dzięki czemu uczestnik będzie w stanie uniknąć wielu przykrych konsekwencji związanych
z lekkomyślnym udostępnianiem treści w serwisach społecznościowych. Skierowane one będą kolejno do:
mieszkańców wsi, małego miasteczka do 15 tys. osób oraz do mieszkańców miasta wojewódzkiego.
Podczas spotkań studenci chcą wykorzystać wcześniej przygotowane materiały video, opowiedzieć
o konkretnych zagrożeniach spowodowanych przez niewłaściwe korzystanie z sieci, ale też wspólnie
z uczestnikami postarają się znaleźć najbardziej twórcze metody korzystania z możliwości oferowanych przez
Internet.
Spotkania będą organizowane przy współpracy z Sołectwem Ruszajny, CKB w Barczewie oraz z UWM
w Olsztynie. Skład zespołu: Joanna Szajba, Tomasz Loewnau, Zuzanna Smulska, Sławomira Szczepańska
i Mikołaj Ratyński.
Przesyłamy też przykładowy film tworzony w ramach naszego projektu:
https://www.youtube.com/watch?v=8_nYyaK_esE

Pozdrawiamy,
zespół Ogarnij Sieć

