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KTO DAŁ IM SKRZYDŁA?
Z przyjemnością informujemy Czytelników, że nasz redakcyjny kolega
został uhonorowany tytułem „Barczewianina Roku 2009”.
Statuetki wraz z tytułem „Anioł Sukcesu” trafiły w tym roku
do dziewięciu laureatów, w tym trzech organizacji.
Uroczystość odbyła się w pięknie udekorowanej,
aranżacyjnie nawiązującej do charakteru imprezy
sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie....więcej na str. 4

Kapliczki w Powiecie Olsztyńskim
Kapliczki warmińskie i krzyże przydrożne stanowią jeden
z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu
kulturowego naszej Świętej Warmii.
Stoją one przy drogach, dróżkach, w lasach i na polach.
Podobne obiekty można też znaleźć w innych częściach Polski,
ale nigdzie nie ma ich w takiej ilości, nigdzie nie są one
otoczone takim kultem, szacunkiem i opieką.... więcej na str. 11

Feliks Nowowiejski. W pierwszą rocznicę śmierci... str. 9

Informacje
UWAGA – DOWODY OSOBISTE

Telewizja Internet Telefon
www.macrosat.pl

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wchodzi w życie ustawa z dnia
9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodów osobistych (Dz. U. z 2009 Nr 39, poz. 306). Przepis art. 1 powołanej ustawy uchyla
art. 36 a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010 roku wszystkie wnioski o wydanie
dowodów osobistych są przyjmowane i realizowane bez opłat.

Kto pamięta tamte lata?
W dzisiejszym numerze
„Wiadomości Barczewskich” publikujemy
ko l e j n ą fo t o g ra f i ę . Z i n fo r m a c j i
umieszczonej na odwrocie dowiadujemy
się, że zdjęcie, przedstawiające grupę
przedszkolaków przy świątecznej choince,
zostało wykonane na początku lat
pięćdziesiątych.
Zwracamy się do naszych Czytelników z
prośbą o pomoc w ustaleniu nazwisk osób
upamiętnionych na fotografii i
okoliczności w jakich została ona
wykonana.
W. Zenderowski

Podziękowanie

W SPRAWACH
SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW
PRZYJMUJĄ:

„Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje
ani nie kupuje, ale które się ofiarowuje”
Gustaw Flaubert

BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI
W GODZINACH
11.00 – 16.00

Nasz synek Michał jest dotknięty ciężką chorobą
mukopolisacharydozą. Wymaga on stałej opieki. Jego
leczenie, rehabilitacja, to z kolei bardzo duży wydatek
finansowy, który naszej rodzinie trudno udźwignąć.
Chcemy więc bardzo podziękować Akademickiemu
Chórowi „Bel Canto” z Olsztyna, a szczególnie jego
dyrygentowi Janowi Połowianiukowi za okazane dobre
serce – zorganizowanie cyklu koncertów kolęd, z których
cały dochód został przekazany na leczenie i rehabilitację Michałka. Dziękujemy wszystkim
za ofiarność, za wsparcie nas w codziennej walce o zdrowie synka. Dzięki pomocy ludzi
dobrej woli i serca jesteśmy pełni wiary w pomyślność terapii Michałka.

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

Lidia, Karol i Michałek Łukaszuk
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Wydarzenia
Feliks Nowowiejski olsztyński, poznański czy barczewski?

Inauguracja Roku Feliksa Nowowiejskiego
W niedzielę, 7 lutego 2010 roku, w
133. rocznicę urodzin Feliksa Nowowiejskiego,
w kościele św. Anny i św. Szczepana w
Barczewie, mszą świętą zainaugurowano
obchody Roku Feliksa Nowowiejskiego w
gminie Barczewo. Mszę celebrował ks. kan.
Marek Paszkowski, proboszcz parafii, który w
słowie do wiernych nadmienił, że kompozytor
otrzymał powołanie do komponowania muzyki,
która od początku w większości jego twórczości
nacechowana została elementami religii. To
rzadki dar, który docenił papież Pius
XI nadając kompozytorowi tytuł
szambelana papieskiego. Ponadto
przypomniano życiorys
kompozytora, wymieniając
znaczące tytuły skomponowanych
przez niego utworów.
C z ę ś ć d r u g a ,
inauguracyjna odbyła się w sali
widowiskowej Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie.
Gospodarz uroczystości burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski
otwierając Rok Feliksa
Nowowiejskiego powiedział, że jest
to najważniejszy dzień dla
mieszkańców gminy Barczewo.
Przypomniał, że dla Barczewa,
niewielkiego miasta na Warmii, jest
to szczególny jubileusz, ponieważ to właśnie
stąd wywodzi się Feliks Nowowiejski i to tutaj
po raz pierwszy zetknął się z muzyką. Ten 10letni chłopiec w Świętej Lipce nauczył się tak
wiele, że dzisiaj choć nie żyje, jego twórczość
sławi miasto Barczewo i naszą Warmię.
Mariola Łukowska dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy przedstawiła
program uroczystości. Przypomniała, że w
bieżącym roku przypada 100. rocznica
skomponowania i wykonania „Roty” oraz 90.
rocznica skomponowania i pierwszego

wicemarszałek Urszula Pasławska, prezydent
Olsztyna Piotr Grzymowicz i wicestarosta
Powiatu Olsztyńskiego Arkadiusz Paturej.
Magdalena Łowkiel, podczas
prezentacji multimedialnej i odczytania
referatu, przypomniała postać kompozytora
Feliksa Nowowiejskiego i jego twórczość.
Po przemowach i prezentacjach, w
scenerii wprowadzającej w klimat epoki, w
której żył i pracował kompozytor odbył się
koncert muzyczny. W tej przepięknej
scenografii, przy ustawionym starym
pianinie, starych meblach i świecach,
Małgorzata Godlewska, znana
śpiewaczka, solistka operowa,
obdarzona niezwykle rzadkim głosem
(kontralt), wykonała pieśni nie tylko
Feliksa Nowowiejskiego. W
repertuarze znalazły się również
kompozycje Fryderyka Chopina.
Akompaniował jej pianista Tomasz
Pawłowski. Pierwszym utworem była
oczywiście „Rota”, skomponowana do
słów Marii Konopnickiej. Koncert
zamykał „Hymn warmiński” do słów
Marii Paruszewskiej.
W holu Centrum Kultury i
Promocji Gminy zorganizowano
wystawę pamiątek związanych z
fot. Zb. Kozłowski Feliksem Nowowiejskim. Uwagę
wystąpieniu nawiązała do pierwszych i zwracały oryginalne kompozycje wydawnicze i
kolejnych organizowanych w rodzinnym fotokopie znanych dzieł kompozytora
mieście kompozytora Międzynarodowych udostępnione na czas inauguracji z Salonu
Festiwali Muzyki Chóralnej im. Feliksa Muzycznego. Nie zabrakło też innych pamiątek,
Nowowiejskiego. Powróciła do historii ich użyczonych na ten czas przez osoby prywatne.
powstawania, które dziś cieszą się coraz
Na uroczystości przybyli m.in.:
większym powodzeniem, gdzie głównym celem wicemarszałek Urszula Pasławska, senator RP
każdego Festiwalu jest nie tylko upamiętnienie Ryszard Górecki, prezydent Olsztyna Piotr
twórczości Feliksa Nowowiejskiego.
Grzymowicz i wicestarosta Powiatu
P o d c z a s u r o c z y s t o ś c i Olsztyńskiego Arkadiusz Paturej.
inauguracyjnych Roku Feliksa Nowowiejskiego
wystąpili zaproszeni goście, w kolejności:
Wojciech Zenderowski, Anna Rok
wykonania „Hymnu warmińskiego”, a
uroczystość jest pierwszą, inaugurującą Rok
Feliksa Nowowiejskiego w gminie Barczewo.
Urząd Miejski, Centrum Kultury i Promocji
Gminy, Miejska Biblioteka Publiczna oraz
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie przygotowały z tego powodu
program obchodów i szereg wydarzeń, także o
zasięgu powiatowym.
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich Danuta Zielonka w swoim

Dookoła kompozytora. Marek Turkowski w Barczewie
11 lutego br., za sprawą autora
artykułu, pan Marek Turkowski, syn Leonarda –
znanego poety i pisarza, gościł w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 13 w
Barczewie. Nie była to kurtuazyjna wizyta. Do
Barczewa pana Turkowskiego przywiodła nie
tylko chęć obejrzenia eksponatów związanych z
postacią Nowowiejskiego, znajdujących się w
Salonie Muzycznym. Przyjechał, aby przekazać
dla Salonu część pamiątek po swoim ojcu, a
mianowicie korespondencję prowadzoną
pomiędzy Leonardem Turkowskim a Feliksem
Marią Nowowiejskim oraz publikację
tematycznie związaną z postacią kompozytora.
W rozmowie przy kawie, pan Marek Turkowski
opowiadał o stosunkach łączących jego ojca z
synem kompozytora. Pojawiły się również
wątki nawiązujące do publikacji „Dookoła
kompozytora” oraz do wiersza, autorstwa
Leonarda Turkowskiego, który miał być
włączony do organizowanej w Poznaniu
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wieczornicy poświęconej Nowowiejskiemu.
P r z y p o m n i j m y, ż e F e l i k s
Nowowiejski mieszkający w latach
międzywojennych w Poznaniu był powszechnie
znany nie tylko za sprawą prowadzenia chórów i
pracy kompozytorskiej. W tamtych czasach nie
było telewizji, a wolny czas wypełniało życie
towarzyskie. Kompozytor cieszył się
ogromnym szacunkiem i był rozpoznawalny do
tego stopnia, że gdy jechał tramwajem,
tramwajarze wzbraniali się przed
przyjmowaniem od niego pieniędzy za bilet.
Pisarz Leonard Turkowski, którego ojciec był
poznańskim konduktorem, wspominał, że
„gdyby konduktor zażądał od Nowowiejskiego
opłaty za przejazd, skompromitowałby się w
środowisku tramwajarskim raz na zawsze”.
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie dziękuje panu Markowi
Turkowskiemu za przekazanie pamiątek.
Tekst i foto W. Zenderowski
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Wydarzenia
Znamy laureatów tytułu „Barczewianin Roku” oraz „Anioł Sukcesu”

KTO DAŁ IM SKRZYDŁA?
Z przyjemnością informujemy
Czytelników, że nasz redakcyjny kolega
Wojciech Zenderowski został uhonorowany
tytułem „Barczewianina Roku 2009”.
– To jest dla mnie ogromny zaszczyt. Jestem
dziesiątym laureatem nagrody „Barczewianina
Roku”. Ta nagroda mobilizuje do dalszej pracy –
zadeklarował wzruszony, ale dumny,
odbierając: statuetkę, dyplom, upominek i
kwiaty. Te ostatnie podarował małżonce
Jadwidze, która wspiera jego działalność i
cierpliwie znosi jego częste nieobecności.
Statuetki wraz z tytułem „Anioł
Sukcesu” trafiły w tym roku do dziewięciu
laureatów, w tym trzech organizacji. W
dziedzinie przedsiębiorczości otrzymali je
Janusz Skowroński – prezes Zarządu „TEWESBIS” Sp. z o. o. w Barczewie oraz Krzysztof
Kacprowicz – właściciel Telewizji Kablowej
MACROSAT w Barczewie. W dziedzinie sportu
uhonorowano Gminny Klub Sportowy PisaTEWES-BIS. Dość liczne grono stanowiły
Anioły w dziedzinie wolontariatu, ponieważ
statuetki otrzymało Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, Zbigniew Stodolnik –
współzałożyciel SIO oraz Ochotnicza Straż
Pożarna w Barczewie. Na Aniołów Sukcesu w
dziedzinie filantropii
kapituła wybrała
Edwarda Stygę – prezesa Stowarzyszenia
„Nasza Rodzina”, mieszkańca Kronowa i ks.
Krzysztofa Bumbula – proboszcza parafii w
Wójtowie. W dziedzinie oświaty Anioła
Sukcesu otrzymał Marek Rybczyński –
menadżer Niepublicznego Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Kronowie.
Uroczystość odbyła się w pięknie
udekorowanej, aranżacyjnie nawiązującej do
charakteru imprezy sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Miłym
akcentem, były podziękowania uczniów
Gimnazjum nr 1 w Barczewie skierowane do
Marka Rybczyńskiego i ks. Krzysztofa
Bumbula. Niepowtarzalny nastrój podkreślił
zadedykowany laureatom koncert w wykonaniu
duetu „Masurien Duo” reprezentowany przez
grającą na harfie Małgorzatę Dziadzio i na flecie
poprzecznym Annę Kłosowską-Gryc.
A kto dał laureatom skrzydła? Prawie wszyscy
oddawali w tym miejscu laur pierwszeństwa
żonom. Tylko w przypadku ks. Krzysztofa, z
przyczyn oczywistych, była to pani Teresa
Jezierska-Rogowska – przewodnicząca Rady
Parafialnej.
Anna Rok
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pracował w Przedsiębiorstwie Obróbki Drewna
nr 1 przy Zakładzie Karnym w Barczewie. W
1980 zmienił profesję, został funkcjonariuszem
Zakładu Karnego w Barczewie, skąd przeszedł
na emeryturę.
Warmiak z głębokiego wyboru, z
wykształcenia leśnik, z zamiłowania historyk. W
lokalnym środowisku określany mianem
miejscowego kronikarza, historyka, tematycznie
związanego z ziemią barczewską. Dostrzega
ludzkie problemy, przeszłość i miejscową
kulturę. Pomysłodawca Kapituły „Barczewianin
Roku”. Współzałożyciel Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Barczewska”.
Współorganizator pierwszych trzech edycji
Ogólnopolskiego, a później Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, za co został
wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi
Dokonań Miasta Barczewa.
W latach 2001-2009 Przewodniczący Koła
Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym
w Barczewie oraz sekretarz Rady Seniorów przy
Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w
Olsztynie. Inicjator akcji ufundowania sztandaru
dla Zakładu Karnego w Barczewie. W roku 1998
otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Od roku 1991 współpracował z „Nowinami
Barczewskimi”, a od 1999 roku do chwili
obecnej redaktor „Wiadomości Barczewskich”.
Członek Stowarzyszenia „Każdemu Dać
Szansę”. W jego dorobku pisarskim istotne

- To jeszcze nie koniec! Ta nagroda mobilizuje mnie
do dalszej pracy.

miejsce zajmują opracowania historyczne oraz
biogramy ludzi ziemi barczewskiej, które
możemy zobaczyć na jego stronie internetowej.
Napisał: „Róże dla Wiewiórzanki”, „Ludzie
Ziemi Barczewskiej. Słownik Biograficzny”,
„Dwudziestolecie”, „Osobowości Barczewa.
Tadeusz Rynkiewicz”, „Barczewo. Nie tylko
historia Związku”. Jest współautorem folderu
„Barczewo”, publikacji „Ruś nad Łyną” pod
redakcją dr Jana Chłosty, a także dwóch
barczewskich opracowań – „Barczewo. Miasto
wielu kultur” oraz pozycji bardzo poszukiwanej
nie tylko na barczewskim rynku – „Barczewo w
baśniach i legendach”.

Janusz Skowroński - Anioł Sukcesu w kategorii przedsiębiorczość

fot. Zb. Kozłowski

Urodził się 11 kwietnia 1947 roku, w
Byczynie. W 1966 roku ukończył Technikum
Leśne w Białowieży. Pierwszą swoją pracę
podjął w leśnictwie Borek, nadleśnictwo
Wipsowo. Od roku 1970 był kierownikiem
tartaku w Wipsowie. W latach 1974-1980

fot. Zb. Kozłowski

Wojciech Zenderowski - Barczewianin Roku 2009

- Ja już tak się przyzwyczaiłem,…że będzie mi przykro,
jeśli w przyszłym roku takiej statuetki nie dostanę .

Mieszkaniec Wójtowa w gminie
Barczewo. Absolwent Wydziału MechanicznoEnergetycznego Politechniki Śląskiej. Po
studiach pracował w Zakładach PomiarowoBadawczych Energetyki „Energopomiar” w
Gliwicach, następnie był kierownikiem zakładu
WPEC w Olsztynie, prezesem Zarządu PSP
„Unipral” Sp. z o.o. w Olsztynie, dyrektorem
„TEWES” Sp. z o.o. w Olsztynie, a od roku 1991
jest prezesem Zarządu „TEWES-BIS” Sp. z o.o.
w Barczewie.
O dznaczony m. in. Złotym i
Brązowym Krzyżem Zasługi, wyróżniony m. in.
Menadżer Warmii i Mazur za 2004 i 2005 rok,
tytułem Agrobiznesmen 2004 roku oraz Srebrny
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Agrobiznesmen 15-lecia. Posiada medal
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie. W 2009 r. otrzymał tytuł Wybitnego
Agroprzedsiębiorcy RP 2009.
W Barczewie oraz regionie znany jest z
działalności społecznej i charytatywnej. Od wielu
lat wspiera: Gminny Klub Sportowy PISA w
Barczewie, kościół parafialny w Wójtowie,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie, za co w
2008 r. wyróżniony został statuetką „Anioł
Sukcesu” w dziedzinie filantropii, natomiast w
2009 r. otrzymał tytuł „Barczewianina Roku”.
14 grudnia 2009 r. w Galerii
Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta
Gala Agroprzedsiębiorca 2009, zorganizowana
przez Redakcję AGRO pod honorowym
patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
podczas której uhonorowano laureatów
ogólnopolskich konkursów:
Wzorowy
Agroprzedsiębiorca RP 2009, Wybitny
Agroprzedsiębiorca RP 2009 i Promotor
Agrobiznesu RP 2009.
Celem konkursów było wyróżnianie
przedsiębiorców rolnych, którzy mają znaczące
dokonania w prowadzonych przez siebie
a g r o f i r m a c h . W k a t e g o r i i Wy b i t n y
Agroprzedsiębiorca RP 2009 laureatem został
m.in. Janusz Skowroński - prezes Zarządu
Tewes-Bis Barczewo. Laureaci otrzymali także
imienne listy gratulacyjne Władysława Stasiaka –
szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Wydarzenia

„Anioł Sukcesu”

fot. Zb. Kozłowski

Krzysztof Kacprowicz - Anioł Sukcesu w kategorii przedsiębiorczość

- Chciałbym dedykować swoją nagrodę żonie,
która jest moją muzą. Prawdą jest powiedzenie, że
mężczyźni, jeśli już coś robią, to robią dla kobiet.

Chociaż urodził się w 1967 w Gdyni, to
od pierwszych tygodni swojego życia do dzisiaj
jest mieszkańcem Barczewa. Edukację rozpoczął
od nieistniejącego już przedszkola przy ul. Armii

Krajowej. Naukę kontynuował od 1974 w
barczewskiej podstawówce. Początki były
standardowe. Czasami jednak uroczystości
szkolne miały szczególny charakter. Kolejne
etapy edukacji to IV Liceum Ogólnokształcące w
Olsztynie i studia na Wydziale Elektroniki i
Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej.
Jako student piątego roku, pod koniec
1990 roku zarejestrował działalność gospodarczą
w barczewskim ratuszu. Przez pierwsze 2 lata
zajmował się głównie instalacją anten
satelitarnych, natomiast pierwszą własnoręcznie
zaprojektowaną sieć kablową zaczął budować 24
czerwca 1991r. Pomysł budowy miejskiej sieci
kablowej w Barczewie zrodził się w 1992 roku.
Budowa ruszyła wiosną 1993 roku i 30 lipca do
pierwszych mieszkań przy ul. Wojska Polskiego 5
popłynął sygnał składający się z 8 programów
telewizyjnych. Luty 1995 to data emisji
pierwszego w historii Barczewa lokalnego
programu telewizyjnego. Było to sprawozdanie z
balu karnawałowego, który odbywał się w
przedszkolu. Od tego dnia przez 15 lat ukazało się

ponad 600 wydań programu lokalnego. Od 2006
roku Krzysztof Kacprowicz jest zastępcą prezesa
ogólnopolskiej Izby Gospodarczej – Związku
Telewizji Kablowych w Łodzi.
Działając na trudnym i dynamicznym
rynku usług telekomunikacyjnych pan Krzysztof
stara się wdrażać najnowsze światowe
technologie. Dzięki dofinansowaniu ze środków
unijnych modernizuje i rozbudowuje sieci.
Aktualnie w ramach działąnia 1.1.7 Regionalnego
Programu Operacyjnego realizuje projekt
„Wielousługowa sieć szerokopasmowa
wykorzystująca innowacyjne technologie VIP
oraz IP TV”.
Dzięki jego staraniom MACROSAT
łączy ze światem
mieszkańców Barczewa,
Jezioran, Górowa Iławeckiego, Korsz, Bisztynka,
Rynu i kilkunastu mniejszych miejscowości.
Urzędy Miejskie, szkoły, sklepy, restauracje i
hotele korzystają nie tylko z usług telewizyjnych,
ale przede wszystkim z szybkiego Internetu,
telefonu i monitoringu. W firmie pracuje i
współpracuje z nią obecnie ponad 20 osób.

GKS Pisa Tewes-Bis - Anioł Sukcesu w kategorii sport
Pan Janusz Sturlis jest prezesem Klubu
od listopada 2003 roku. Klub Sportowy Pisa w
czasie przejęcia funkcji prezesa przez pana
Janusza Sturlisa grał w klasie okręgowej.
Zarówno obiekt szatni jak i zaplecza technicznego
oraz samo boisko do gry były w opłakanym stanie.
Determinacja pana prezesa oraz jego
zaangażowanie spowodowały pozyskanie grona
przyjaciół i sponsorów Klubu PISA. Dzięki
działaniom prezesa, działaczy, zawodników i
przyjaciołom Klubu oraz osiąganym wynikom
zmienił się wygląd zaplecza i nie tylko.
Osiągnięcia Klubu spowodowały, że trybuny
zapełniły się widzami, mieszkańcami miasta i
gminy.
Gminny Klub Sportowy PISA to Klub z
tradycjami, a jego historia sięga lat 40-tych XX
wieku. Klub zrzesza i prowadzi prace z około 120
zawodnikami w sześciu grupach wiekowych, tj.:
senior, junior, junior młodszy, młodzik, trampkarz
i żak. Drużyna seniorów w roku 2009 rozegrała

około 50 spotkań piłkarskich, w
grupach młodzieżowych rozegrano
około 130 spotkań. W organizacji
pracy klubu i organizacji zawodów
piłkarskich uczestniczyło
każdorazowo około 10 działaczy.
W 2009 roku GKS PISA
TEWES -BIS odniosła wiele
sukcesów: drużyna seniorów
awansowała do finału edycji
Wojewódzkiego Pucharu Polski,
jednak największym sukcesem tej
drużyny był awans do IV ligi.
Doskonałe wyniki osiągały także
drużyny młodzieżowe, w grupie
junior młodszy drużyna z Barczewa
zajęła pierwsze miejsce w swojej
grupie i w barażach awansowała do ligi
wojewódzkiej, po przesunięciu do grupy juniora
starszego znakomicie radzi sobie zajmując IV
miejsce. W grupie trampkarz młodzi zawodnicy

fot. Zb. Kozłowski

zajęli trzecie miejsce w grupie, walcząc o awans
do ligi wojewódzkiej. Występy sportowe
pozostałych grup młodzieżowych również
doskonale promują gminę Barczewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie - Anioł Sukcesu w kategorii wolontariat
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
jest jedną z największych i najprężniej
działających straży pożarnych w województwie
warmińsko-mazurskim. W stowarzyszeniu tym
działa czynnie ponad 30 druhów. Do zadań
barczewskich strażaków należy przede
wszystkim ochrona przeciwpożarowa i
bezpieczeństwo ludzi. Mimo wielu obowiązków
znaleźli czas na przeprowadzenie szeregu
szkoleń dla dzieci i młodzieży z zakresu
ratownictwa medycznego, sukcesywnie
monitorowali i utrzymywali w czystości szlak
kajakowy na rzece Pisa, zabezpieczali oraz
organizowali i współorganizowali wiele
znaczących dla miasta i gminy imprez. Od kilku
lat społecznie zabezpieczają pod względem
medycznym mecze piłkarskie IV-ligowego klubu
piłkarskiego PISA TEWES-BIS w Barczewie.
Od 2005 roku wspólnie z Centrum Kultury i

fot. Zb. Kozłowski

Promocji Gminy organizują letnie i zimowe
spływy kajakowe, które dzięki dużemu
zainteresowaniu turystów z różnych regionów
naszego kraju stały się imprezami
ogólnopolskimi. Ponadto od wielu lat włączają
się w organizację punktu Honorowego
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Oddawania Krwi i czynnie biorą udział w
Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
Dzięki ich wyszkoleniu i doświadczeniu jakie
nabyli przez kilkaset godzin szkoleń i udziałów w
akcjach, postrzegani są przez strażaków
Państwowej Straży Pożarnej jako profesjonaliści.
Tylko w 2009 roku brali udział w 230 akcjach
ratowniczo-gaśniczych z czego 126 to wypadki i
inne miejscowe zagrożenia, 101 to pożary, a 3 –
alarmy fałszywe w dobrej wierze. Dzięki szybko i
sprawnie przeprowadzonym akcjom uratowali 52
osoby i mienie o wartości ponad 3,5 mln złotych,
gdzie straty wyniosły niecałe 137 tys. złotych.
Dwukrotnie zdobyli mistrzostwo regionu w
Zawodach Ratownictwa Medycznego i
Drogowego.
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie postępują zgodnie z mottem: „Bogu
na chwałę, ludziom na pożytek”.
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Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich - Anioł Sukcesu w kategorii wolontariat

- Organizując te zbiórki, by święta w rodzinach były nieco
bardziej radosne, nie podołalibyśmy bez wolontariuszy.

Od sierpnia 2000 roku SIO organizuje w
Barczewie bezinteresowną pomoc potrzebującym
rodzinom w postaci zbiórek żywności. Do 31
grudnia 2004 roku działało jako oddział
olsztyńskiego stowarzyszenia. Od 1 stycznia
2005 r. jest już samodzielną jednostką.
Łącznie przez te lata Stowarzyszenie
zorganizowało w barczewskich sklepach 7
zbiórek, pozyskując do pomocy 509
wolontariuszy. Zebrano łącznie 10.295,64 kg
żywności, którą w postaci 2.055 szt. paczek
ofiarowano potrzebującym. Ze Stowarzyszeniem

Inicjatyw Obywatelskich kojarzone są:
“Wielkanocna Zbiórka Żywności” w Barczewie,
jesienna „Podziel się posiłkiem”, „Świąteczna
Zbiórka Żywności” organizowana na przełomie
listopada i grudnia.
Dzięki postawie członków
Stowarzyszenia, szlachetnym pobudkom i
nieprzejednanej chęci niesienia pomocy innym,
w wielu ubogich domach gminy Barczewo wraz z
paczkami gości radość i poczucie wdzięczności.
W 2010 roku, na potrzeby świetlic szkolnych –
dożywianie zbiorowe dzieci – Stowarzyszenie
przekazało takie artykuły jak: mąka, cukier,
makaron, kasze, ryż, w łącznej ilości 532,08 kg.
Od kilku lat SIO jest inicjatorem i
animatorem Gminnego Forum Organizacji
Pozarządowych. Obsługuje sekretariat Gminnej
Rady Organizacji Pozarządowych. Jest jednym z
organizatorów Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Organizowało lub współuczestniczyło w
organizacji: odczytów, prelekcji, sesji
naukowych, wystaw, kursów, konkursów, m.in. w
2004 roku międzynarodowego pleneru
malarskiego, wystawy malarstwa pt. „Artysta
chwilowo nieobecny”, gminnego konkursu

rękodzieła artystycznego, a w 2007 r. konkursu
plastycznego i literackiego „ks. Walenty
Barczewski patron naszego Miasta” w 150-tą
rocznicę jego urodzin.
Z innych zadań, które realizowało SIO
we współpracy z instytucjami i organizacjami
należy wymienić:
- w 2005 r. wystąpienie do Marszałka Senatu o
uhonorowanie Szkoły Podstawowej nr 1 w
Barczewie Medalem Senatu;
- w 2006 r. współuczestniczenie w ufundowaniu
sztandaru dla Zakładu Karnego w Barczewie;
- w 2007 r. pomoc w przygotowaniu uroczystości
związanej z wręczeniem medalu „Senat
Odrodzony 1989-1999” przyznanego Szkole
Podstawowej im. Augustyny Wiewiorry w
Wipsowie.
- złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w
Barczewie przy współpracy ze Szkołą
Podstawową w Barczewie na realizację zadania Dni Rodziny pn. „Z rodziną po zdrowie”;
- złożenie wniosku do Powiatu Olsztyńskiego
Ziemskiego na realizację w partnerstwie z
Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki
w Barczewie, projektu – Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Kaczka”.

Urodził się 27 maja 1954 r. w
Barczewie. Od 1955 r. do 22 grudnia 1975 r.
mieszkał w Szczecinie, gdzie ukończył
Technikum Samochodowe. Następnie wrócił do
Barczewa i mieszka tu do chwili obecnej.
Od 1 lutego 1988 r. do 31 marca 1999 r.
był prezesem i kierownikiem miejscowej
Spółdzielni Mieszkaniowej „Rodło”. W latach
1990-1996 pełnił funkcję ławnika Sądu
Wojewódzkiego w Olsztynie. Od 1997 r. –
członek Stowarzyszenia Miłośników Historii
Organizacji Młodzieżowych w Barczewie, a od
lipca 2001 r. – prezes koła tego stowarzyszenia.
Współtworzył w Barczewie Oddział
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w
Olsztynie. Od kwietnia 2004 r. członek władz
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie. Bierze czynny udział w organizacji

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
w Barczewie oraz współuczestniczy w
działalności Gminnej Rady Organizacji
Pozarządowych Miasta i Gminy Barczewo. Jest
członkiem Kapituły plebiscytu „Barczewianin
Roku”.
Czynnie uczestniczy w życiu
społeczno-gospodarczym gminy Barczewo. Od
lat związany jest z wolontariatem. Świadomie i
dobrowolnie działa na rzecz innych ludzi. Jak sam
mówi – „jeśli nie my pomożemy potrzebującym,
to kto pomoże nam, kiedy zajdzie taka potrzeba”.
Nigdy nie odmówił pomocy w
działaniach na rzecz społeczności gminy
Barczewo. Od czterech lat bierze czynny udział w
zbiórkach żywności organizowanych na naszym
terenie przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich. Żyje i postępuje zgodnie z

fot. Zb. Kozłowski

Zbigniew Stodolnik - Anioł Sukcesu w kategorii wolontariat

- Jeśli my nie pomożemy, to kto? „ Człowiek jest tyle wart,
ile jest w stanie dać innym.”

maksymą: „człowiek jest tyle wart, ile może
pomóc drugiemu człowiekowi”.

Edward Styga - Anioł Sukcesu w kategorii filantropia

Urodził się 15 lutego 1953 roku w
Lewinie Brzeskim w województwie opolskim.
Tam ukończył szkołę podstawową i technikum
leśne. Wychowywał się w wielodzietnej rodzinie.
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Ze względu na trudną sytuację rodzinną od
najmłodszych lat ciężko pracował, aby pomóc w
utrzymaniu i wychowaniu młodszego
rodzeństwa.
W latach siedemdziesiątych wraz z
matką przeniósł się na Warmię do Butryn, gdzie
poznał swoją żonę Zofię, z którą ma trzy córki. W
tym samym czasie odbył dwuletnią służbę
wojskową. W latach osiemdziesiątych wraz z
rodziną przeniósł się na stałe do Kronowa. Tutaj
założył gospodarstwo rolne, otworzył firmę
remontowo-budowlaną i żwirownię.
W latach 1999-2002 pełnił funkcję
radnego w gminie Barczewo. Od ośmiu lat jest
prezesem Stowarzyszenia „Rodzina”, które
powstało w związku z koniecznością
przekształcenia szkoły w Kronowie w placówkę
niepubliczną. Od tej chwili nieustająco wspiera
jej funkcjonowanie i rozwój. Jego pomoc
materialna sięga kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Organizuje i współuczestniczy w organizacji
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imprez kulturalnych, z których dochód
przeznacza się na potrzeby szkoły. Od wielu lat
wspomaga finansowo także Fundację Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą” oraz ludzi poszkodowanych
przez powódź w województwie śląskim.
Jest człowiekiem, który charakteryzuje
się ogromnym poczuciem odpowiedzialności i
solidarności z innymi. Uparcie dąży do
wyznaczonych przez siebie celów. Wszelkie
przeciwności losu nie są w stanie zburzyć jego
optymistycznego podejścia do życia. Ma wielkie
serce i uwielbia dzieci. Jest wspaniałym mężem,
ojcem i dziadkiem. Można o nim powiedzieć, że
przekroczył granicę pewnej przeciętności.
Większość swojego życia poświęcił
innym ludziom, wspierając ich w dążeniu do
realizacji wyznaczonych zadań. A kiedy
wyczerpują się w nim pokłady pozytywnej energii
ofiarowanej innym, idzie nad staw, by
zregenerować siły oddając się swojej wędkarskiej
pasji.

Wydarzenia
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ks. Krzysztof Bumbul - Anioł Sukcesu w kategorii filantropia

- Chciałbym podziękować pani Teresie Jezierskiej-Rogowskiej
i wszystkim mieszkańcom oraz przeprosić za to,
że czasem też mam gorsze dni.

Przyszedł na świat 4 marca
1969 r. Był uczniem SP nr 3 i Technikum
Kolejowego oraz studentem w Wyższym
Seminarium Duchownym „Hosianum” w
Olsztynie.
W swoim życiu był ministrantem,
lektorem, organistą. 27 maja 1995 r. przyjął
święcenia kapłańskie w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Jego pierwszą
parafią był Lidzbark Warmiński, w którym
służył 4 lata.
Od 1 lipca 1999 r. jest proboszczem w
Rzymskokatolickiej Parafii pw. Najświętszej
Maryi Panny Królowej Męczenników w
Wójtowie.
Jest człowiekiem wyjątkowym,
bezinteresownym, empatycznym. Ma
świadomość, że najpierw jest człowiek, a
następnie jego funkcja i stanowisko.
Niezależnie od środowiska potrafi jednać
bliźnich i budować solidarność międzyludzką:
- z okazji wszelkich świąt wspomaga i

organizuje pomoc materialną rodzinom
wielodzietnym i samotnym matkom
- z własnych oszczędności zakupił samochód
marki Zastawa, aby pełnoletni ministranci z
prawem jazdy mogli w każdą niedzielę i
wszystkie uroczystości kościelne przywozić
osoby starsze, chore i niepełnosprawne
- organizuje i finansuje pomoc w domach ludzi
starszych, samotnych i potrzebujących
- organizuje i finansuje czas wolny dzieci i
młodzieży, w roku szkolnym są to zajęcia
sportowe, plastyczne, fotograficzne, a w okresie
wakacji rajdy rowerowe po Warmii, wycieczki
krajoznawcze, pobyty w klasztorach w
Pieniężnie i Redykajnach
- w przypadku wszelkich klęsk żywiołowych
mobilizuje społeczność do niesienia pomocy
Budowany od 11 lat kościół jest jednocześnie
centrum kultury, szkołą, teatrem, świetlicą
wiejską, przychodnią zdrowia i pomocą
społeczną, jest tym, co w danym czasie
potrzebne jest mieszkańcom Wójtowa i okolic.

Marek Rybczyński - Anioł sukcesu w kategorii oświaty
Urodził się 15 kwietnia 1956 r. w
Grudziądzu. Po rodzicach odziedziczył
pedagogiczne zdolności, które uzupełnił
ukończeniem szkoły podstawowej i średniej w
Grudziądzu, a następnie w WSP w Olsztynie na
kierunku Wychowanie Techniczne.
W Olsztynie też poznał swoją
przyszłą żonę Ewę i tutaj przyszły na świat
dzieci Marcin i Martyna. Od siedmiu lat mieszka
w naszej gminie, w Ruszajnach, a od 17 lat
związany jest ze szkołą w Kronowie. Przeżył i
przetrwał wspólnie ze społecznością lokalną
Kronowa zawirowania wokół szkoły,
prowadzące do przekształcenia jej w
niepubliczną placówkę i jako jej dyrektor, a
następnie menadżer utrzymuje ją w randze
bardzo dobrze zarządzanych. Wkłada wiele
serca w jej funkcjonowanie. Jest jednym z
założycieli Stowarzyszenia „Nasza Rodzina” w
Kronowie, które
wspiera jej działalność
finansowo i rzeczowo.
Nieustająco dba, by uczące się tu
dzieci czuły się bezpiecznie i komfortowo.
Wykazuje się inicjatywą twórczą w zakresie jej
rozwoju, stwarza możliwości wymiany
najlepszych doświadczeń i upowszechniania
dorobku kronowskiej szkoły, wspomaga
twórcze rozwiązania pedagogiczne, popiera
przedsięwzięcia w zakresie wypracowania
indywidualnego oblicza i charakteru placówki.

Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, szuka
sponsorów i pozyskuje środki unijne na rozwój
szkoły. Zmodernizował i unowocześnił sale
lekcyjne, toalety, kotłownię.
W ostatnich latach przyczynił się do
realizacji w szkole takich programów jak:
„Uczenie się przez całe życie” Program
Międzynarodowy „Comenius”, „Mamo! nie
tucz mnie”, Telewizyjny Program TVP1 pod
redakcją Barbary Markowskiej „Kwadrans na
kawę”, „Mleko z klasą”, „Owoce w szkole”. W
bieżącym roku ogromnym sukcesem było
pozyskanie przez pana Rybczyńskiego
środków finansowych w wysokości około 450
tysięcy złotych z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki „Zmniejszenie nierówności w
stopniu upowszechnienia edukacji
przedszkolnej”, na rozwój bazy lokalowej i
dydaktycznej tutejszego przedszkola.
Złożył wniosek na „Pomoce
dydaktyczne do miejsca zabaw” w ramach
rządowego programu wspierania organów
prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w
klasach I-III szkół podstawowych – Radosna
szkoła oraz drugi wniosek na Program
Grantowy Danone „Masz pomysł? Podziel się
posiłkiem!”. Ale pan Marek Rybczyński
pomaga również innym potrzebującym, m.in.
zubożałym rodzinom ofiarowując dary

fot. Zb. Kozłowski
- Podstawą, fundamentem tego anioła jest mój przyjaciel
Edward Styga, skrzydłami nauczyciele i dzieci. Ja jestem
tą małą główką, którą kręci szyja.

rzeczowe.
Jest osobą wytrwale zmierzającą do
realizacji wyznaczonych przez siebie celów,
otwartą, wyrozumiałą i bezinteresowną.
Charakteryzuje się wytrwałością i ogromnym
entuzjazmem.

Konkurs literacki rozstrzygnięty…
Redakcja „Wiadomości Barczewskich” dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu literackiego „100 rocznica
skomponowania Roty”. Zdajemy sobie sprawę z obawy jaka może towarzyszyć poddaniu ocenie innych własnej
twórczości, tym bardziej gratulujemy odwagi. Z przyjemnością informujemy, że postanowiliśmy wyróżnić panią
Stanisławę Więckowską za wiersz pt. „Feliksowi Nowowiejskiemu”.

Gratulujemy!
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W komunikacie z 30 stycznia 1945 roku

1.02.1970 – w Barczewie, przy Miejskim
Domu Kultury powstał Ośrodek Metodyczny
dla powiatu olsztyńskiego.
2.02.1937 – święto Matki Boskiej
Gromnicznej w kościele farnym w
Wartemborku odprawiono w dwu językach –
msza św. była z kazaniem w języku
niemieckim, a suma – w polskim.
3.02.1980 – w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie gościli artyści sceny warszawskiej.
5.02.1890 – w Olsztynie, na przedwyborczym
wiecu, na reprezentanta w parlamencie Rzeszy
wybrano Franciszka Nowowiejskiego z
Lamkowa.
6.02.1910 – w Nowogrodzie Łomżyńskim
urodził się Józef Lutrzykowski, muzyk i
współzałożyciel Orkiestry Symfonicznej i
Orkiestry Kolejowej w Olsztynie.
6.02.2000 – przy kościołach parafialnych
dekanatu barczewskiego przeprowadzono
zbiórkę datków pieniężnych dla powodzian w
Górowie Iławeckim.
12.02.2000 – dochód z balu karnawałowego
przeznaczono na wzbogacenie księgozbioru
biblioteki Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
14.02.1905 – urodziła się Helena Zwolińska,
jeden z pierwszych nauczycieli w powojennej
historii Szkoły Podstawowej w Barczewie.
15.02.2000 – Rada Miejska podjęła decyzję o
budowie Gimnazjum w Barczewie.
16.02.1970 – w czytelni Miejskiego Domu
Kultury w Barczewie w 100. rocznicę urodzin
W. I. Lenina odbyła się prelekcja połączona z
wieczornicą.
17.02.1702 – komornictwo w Wartemborku
liczyło 34 miejscowości w tym 13 dóbr
szlacheckich.
19.02.1970 – działający przy Miejskim Domu
Kultury w Barczewie klub „Srebrny Kłos”
wraz z kierownictwem ośrodka metodycznego
przygotował dla członków klubu i Ligi Kobiet
akademię z okazji 8 marca.
19.02.1970 – w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie odbyło się wyjazdowe posiedzenie
Prezydium Zarządu Miasta i Powiatu Związku
Młodzieży Socjalistycznej.
20.02.1890 – w Wartemborku wybierano
posłów do parlamentu niemieckiego.
20.02.1901 – „Gazeta Olsztyńska”
informowała, że „opryszek Wietrin próbował
zbiec z więzienia w Wartemborku. Teraz siedzi
w celi ze szkła, aby widziano wszelkie jego
ruchy.”
21.02.1930 – w Biłgoraju urodził się Ryszard
Sobolewski, zasłużony lekarz i działacz
społeczny.
21.02.2000 – w ramach porozumienia
uniwersytetów w Olsztynie i Osnabrück
zorganizowano miesięczną praktykę dla
seminarzystów germanistyki. Wśród
uczestników była Alicja Marzewska,
nauczycielka z Barczewa.
23.02.1950 – w Szkole Podstawowej w
Barczewie uroczyście obchodzono rocznicę
powołania Armii Czerwonej.
24.02.1920 – w Olsztynie odbył się zjazd
polskich towarzystw ludowych z Prus
Wschodnich, nazwany Sejmikiem ludu
warmińskiego.
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65. rocznica wyzwolenia Barczewa

31 stycznia 2010 roku minęła 65.
rocznica wyzwolenia Barczewa. To okazja do
zapoznania się z nieznanymi powszechnie
szczegółami tego wydarzenia.
Jeszcze na początku stycznia 1945 roku
większość mieszkańców Barczewa żyła
niesłabnącym mitem rycerskości niemieckich
żołnierzy, a za sprawą Ericha Kocha, gauleitera i
komisarza obrony Prus Wschodnich, który
niejednokrotnie wychwalał waleczność
żołnierzy, mieszkańcy mieli fałszywe
wyobrażenie o toczącej się wojnie i nie
podejrzewali, że pewnego dnia, w sposób
nieunikniony, dosięgnie ich krwawa zemsta. Z
chwilą kiedy radziecki front przekroczył granice
Prus Wschodnich, rozpoczął się największy
dramat mieszkańców tych ziem. Władze
niemieckie zarządziły natychmiastową i
przymusową ewakuację ludności cywilnej.
Wcześniejszą, z jesieni 1944 roku, decyzję o
ewakuacji wstrzymał właśnie Erich Koch. O
zbliżających się do miasta jednostkach
radzieckich mieszkańcy Barczewa dowiedzieli
się w niedzielę 21 stycznia, podczas porannej
mszy. Rozpoczął się exodus, który miał trwać do
końca miesiąca. Tego dnia, przy temperaturze
poniżej minus 20 stopni, z bagażem w ręku,
mieszkańcy do wieczora oczekiwali na obiecane
samochody. Niektórzy, własnym zaprzęgiem
konnym, wozami, saniami, pieszo z bagażem na
plecach, ciągnąc sanki i wózki obładowane
dobytkiem, po zaśnieżonej drodze podążali w
kierunku Jezioran. Inni udali się na dworzec
kolejowy w Barczewie.
21 stycznia 1945 roku transportem kolejowym
przybył do Barczewa jeden z pułków korpusu
pancernego „Grossdeutschland”. Dowódca 9
Kompanii I Pułku Strzelców, płk Rudolf Trittel i
jego adiutant Richard von Weizsäcker otrzymali
rozkaz wsparcia kilkoma czołgami z jednostki
pancernej „Grossdeutschland” i 24 Dywizji
Pancernej, odcinek na południe od Barczewa w
okolicach Mokin. Kpt. Richard von Weizsäcker
ze swoim oddziałem zajął odcinek pomiędzy
Mokinami a rogatkami od południowej strony
Barczewa, gdzie do 26 stycznia odpierał ataki
wojsk sowieckich.
26 stycznia jednostka 35KA dowodzona przez
gen. mjr N. Nikitina, przy wsparciu 29KA
dowodzonej przez gen. lejt. J. Fakanowa,
24.02.1940 – w obozie w Hohenbruch został
rozstrzelany Seweryn Pieniężny, autor
felietonów „Kuba spod Wartemborka gada”
zamieszczanych w „Gazecie Olsztyńskiej”.
25.02.1970 – kino „Legenda” w Barczewie
wyświetliło, dozwolony od lat 11, film pt.
„Stawka większa niż życie”
26.02.2009 – Rada Miejska w Barczewie
ogłosiła rok 2010 – Rokiem Feliksa
Nowowiejskiego.
27.02.1920 – w Olsztynie rozpoczął pracę
Konsulat Generalny RP, pod kierownictwem
Zenona Eugeniusza Lewandowskiego.
W roku 1980 – w parafii św. Anny w
Barczewie do sakramentu chrztu przystąpiło
236 osób.
Wojciech Zenderowski
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okrążyła Barczewo z trzech stron. Miasta bronił
zdziesiątkowany batalion pod dowództwem kpt.
Hermanna Ulrichsa. Broniącemu się
batalionowi, 30 stycznia przyszły z pomocą
resztki 24 Dywizji Pancernej, dowodzone przez
gen. Gustawa-Adolfa Nostiz-Wallwitza.
W nocy z 30 na 31 stycznia miasto opuścił
batalion kpt. Hermanna Ulrichsa, któremu udało
się przebić, przy pomocy jednego czołgu i 20
mm. „Zenitówki”, w kierunku Jezioran. 31
stycznia pod Lamkowem kpt. Hermann Ulrichs
oddał swój batalion pod dowództwo płk.
Rudolfa Triettela. Dopiero za dnia 31 stycznia
35 Korpus Armijny dowodzony przez gen. mjr.
N. Nikitina, wchodzący w skład 3 Armii gen.
Aleksandra Gorbatowa, przy wsparciu 29
Korpusu Armijnego dowodzonego przez gen.
lejt. J. Fakanowa, wkroczył do opuszczonego i
wyludnionego Barczewa.
Komunikat Radzieckiego Biura
Informacyjnego Kwatery Głównej Naczelnego
Dowództwa Radzieckich Sił Zbrojnych z dnia
30 stycznia 1945 roku brzmiał następująco:
„Wojska sowieckie, kontynuując działania
zaczepne, opanowały w Prusach Wschodnich
miasta Bischofstejn (Bisztynek),
WARTENBURG (Barczewo) oraz 150 innych
miejscowości, m.in. Tollack (Tuławki), Ramsau
(Ramsowo)…”
Data 30 stycznia 1945 roku, zawarta w
komunikacie, jest datą ostateczną. Na podstawie
innych komunikatów ustalono, że pozostałe
miejscowości z terenu gminy Barczewo zostały
wyzwolone w dniach: 24.01 – Łęgajny,
Skajboty, 25.01 – Barczewko, 26.01 – Jedzbark,
Odryty, 28.01 – Bartołty Wielkie, 30.01 –
Kronowo, Ramsowo, Szynowo, Wipsowo,
Zalesie, 31.01 – Lamkowo.
Wojciech Zenderowski

fot. archiwum
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Feliks Nowowiejski. W pierwszą rocznicę śmierci
W związku z tym, że rok 2010 został
ogłoszony m.in. w Barczewie Rokiem Feliksa
Nowowiejskiego, w mieście odbywają się liczne
uroczystości. W br. obchodzona jest 100.
rocznica skomponowania „Roty”, 90. rocznica
utworzenia „Hymnu warmińskiego”, 133. –
urodzin i 64. – śmierci kompozytora.
Kompozytor zmarł 18 stycznia 1946 roku w
Poznaniu, a pierwsze uroczystości rocznicowe
związane z jego osobą zaczęto przygotowywać
11 stycznia 1947 roku. Tego dnia, w sali
konferencyjnej ratusza, nowy burmistrz
Barczewa, Kazimierz Kowalewski, po
protokolarnym przejęciu urzędu z rąk
ustępującego burmistrza Władysława PacochyPuchowskiego, na koniec, poza protokołem,
przypomniał zebranym, że za tydzień mija
pierwsza rocznica śmierci Feliksa
Nowowiejskiego i należy się do niej
przygotować w sposób odpowiedni. Informacja
zaskoczyła zebranych. Oczekiwania były inne, a
tu...
Większość zebranych nazwisko
Nowowiejskiego usłyszała po raz pierwszy. Stąd
konsternacja. Po chwili zorientowano się, że
burmistrz miał na myśli zorganizowanie
akademii, w której udział mieli wziąć wszyscy,
nie tylko nauczyciele i uczniowie z miejscowej
szkoły. Burmistrz Barczewa Kazimierz
Kowalewski, jak na tamte lata, był człowiekiem
wykształconym. Zdobył wykształcenie średnie
maturalne i jednocześnie ukończył szkołę
muzyczną w Warszawie. Dnia 11 stycznia,
wykorzystując fakt, że podczas przejmowania
urzędu burmistrza obecny był Antoni Ratajski,
kierownik szkoły podstawowej, burmistrz
ustalił termin akademii na dzień 1 lutego, w
sobotę, tuż po zajęciach lekcyjnych w sali
teatralnej wspomnianej szkoły. Organizatorem
były władze miasta, a wykonawcą kierownictwo
szkoły. Na kilka dni przed 1 lutego pojawiły się
ogłoszenia, zapraszające mieszkańców na
akademię poświeconą pierwszej rocznicy
śmierci Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora
muzyki „Roty”.

fot. archiwum

W sobotę, 1 lutego 1947 roku sala teatralna
(dzisiejsza aula) Szkoły Powszechnej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie po brzegi
wypełniła się mieszkańcami. Większość stała,
gdyż szkoła nie posiadała tylu krzeseł, aby
zapewnić wszystkim miejsca siedzące. Na
scenie znajdował się kwadratowy stół przykryty
czerwonym suknem i jedno krzesło. W głębi
sceny dekoracja, którą wyróżniały wycięte z
białego papieru literki składające się na hasło
„Feliks Nowowiejski – 1 rocznica śmierci”, z
boku – godło i biały orzeł bez korony, w rogu
sceny – biało-czerwone szturmówki.
Miejsca w pierwszym rzędzie zajęli: kierownik
szkoły Antoni Ratajski, nauczyciele i goście.
Uroczystość prowadził burmistrz Barczewa
Kazimierz Kowalewski. Zebrani minutą ciszy
uczcili pamięć zmarłego 18 stycznia 1946 roku
w Poznaniu wielkiego kompozytora i patrioty.

Burmistrz Barczewa w żywych i bezpośrednich
słowach przedstawił walkę o polskość,
podkreślając bezkompromisowość Feliksa
Nowowiejskiego w okresie największego
natężenia brutalnej przemocy germańskiej,
natomiast Maria Kensbock, która urodziła się w
Purdzie Wielkiej na Warmii, a od jesieni 1945
roku związana była ze Szkołą Powszechną w
Barczewie z tytułu założenia i prowadzenia
jednej z pierwszych drużyn harcerskich im.
Stefana Batorego, przedstawiła życiorys
kompozytora na tle bogatej twórczości
muzycznej.
Po wystąpieniu Marii Kensbock, chór szkolny,
założony i prowadzony przez nauczycielkę
Natalię Kasatkin-Kruszewską, odśpiewał kilka
pieśni Feliksa Nowowiejskiego,
przygotowanych specjalnie na tę okazję.
Następnie śpiewacy zaintonowali „Rotę”.
Ciąg dalszy ze str.11

Ku czci Feliksa Nowowiejskiego. Spotkanie kolędowe
20 stycznia br., w 64. rocznicę śmierci
Feliksa Nowowiejskiego chór Moderato
prowadzony przez Danutę Nowakowską a
działający przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, zaprosił mieszkańców
gminy Barczewo na wspólne śpiewanie kolęd.
Koncertem tym zespół uczcił, podobnie jak w
latach poprzednich, pamięć kompozytora.
Mogliśmy usłyszeć piękne kolędy, z bogatego
repertuaru chóru Moderato, opracowane przez
dyrygent Danutę Nowakowską, wśród nich
tradycyjne, jak: „Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się
Chrystus rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”,
„Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Lulajże
Jezuniu”, „Jezusa narodzonego” oraz
skomponowane przez Feliksa Nowowiejskiego:
„Jezu cichy”, „Narodził się Chrystus Pan”,
„Mizerna cicha”. W ostatniej części koncertu
chór zaśpiewał kolędy współczesne: „Jasna

kolęda”, „Maleńka przyszła miłość”, „Chwalcie
Dziecinę”, „Oj maluśki, maluśki”.
Tradycją imprezy stało się nie tylko wspólne
śpiewanie w nastrojowej scenerii, ale także
wspólne uczenie się nowego utworu. Tym razem
taką kolędą była pastorałka „Jezusa
narodzonego”.
Chór Moderato ma swoją historię:
piękną, wzniosłą, wielokrotnie nagradzaną. Na
stałe wpisał się w barczewskie środowisko
kulturalne. Ksiądz Marek Paszkowski,
proboszcz barczewskiej parafii, po jednym z
występów chóru Moderato powiedział, że „kto
śpiewa, ten dwa razy się modli”. A ja dodam, że
kiedy już śpiewa się kolędy, te nasze ulubione i
te z półki Feliksa Nowowiejskiego, zasługuje się
na wielkie uznanie i wyróżnienie.
fot. W. Zadaniuk
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W. Zenderowski
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Piękno w troistości

Wakacyjna uczta muzyczna

Letnie Koncerty w Ramsowie
W dniu 6 grudnia 2009 roku w
Świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu odbyło się
spotkanie komitetu organizacyjnego Letnich
Koncertów Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet
et Cantat” Ramsowo 2009, na którym dokonano
podsumowania tego przedsięwzięcia,
podzielono się spostrzeżeniami i uwagami, a
także omówiono działania na rok 2010, tj. III
Edycję Letnich Koncertów w Ramsowie.
W spotkaniu uczestniczył pan
burmistrz Barczewa Lech Nitkowski. Dziękując
organizatorom za wysiłek i trud włożony w
zorganizowanie i na tak wysokim poziomie
poprowadzenie festiwalu muzyki trwającego
całe wakacje, a tym samym propagowanie
kultury i promowanie gminy Barczewo i całego
regionu warmińsko-mazurskiego, przekazał dla
głównych organizatorów, tj. Stowarzyszenia
Rolniczo- Kulturalno-Oświatowego
„TELEINFO” w Niedźwiedziu, Parafii
Rzymskokatolickiej w Ramsowie oraz Sołectwa
Ramsowo listy gratulacyjne wraz z życzeniami
wielu sukcesów w pracy na rzecz społeczności
lokalnej oraz pomyślności w życiu osobistym.
W organizację koncertów

Szczególne słowa podziękowania
skierowano do księdza Zbigniewa Stępniaka
muzyka i pedagoga, a jednocześnie dyrektora
artystycznego koncertów. To dzięki inicjatywie i
pomysłowi ks. Zbigniewa mała wioska
Ramsowo stanęła w gronie organizatorów życia
kulturalnego w naszym województwie obok
takich dużych ośrodków jak Olsztyn, Ostróda,
Mrągowo, Mikołajki czy Ełk.
Serdecznie podziękowano także pani
Lucynie Żołnierek – pianistce, a także zastępcy
dyrektora artystycznego, która bezinteresownie
wspierała nas zarówno w sprawach
artystycznych – sama akompaniując na pianinie,
jak i wielu organizacyjnych przedsięwzięciach.
Słowa podziękowania należą się
również panu Cezaremu Kowalczykowi za
profesjonalne prowadzenie wszystkich
koncertów oraz panu Michałowi Węgrzyckiemu
za prowadzenie strony internetowej festiwalu.
Jednogłośnie ustalono, że tak
wspaniałe dzieło należy kontynuować. W
trakcie spotkania powołano komitet
organizacyjny III Edycji Letnich Koncertów
Muzyki Wokalnej „Varmia Gaudet et Cantat”
Ramsowo 2010. Dyrektorem
organizacyjnym została pani
Eleonora Mańkowska (prezes
S t o w a r z y s z e n i a
„TELEINFO”), a dyrektorem
artystycznym – pan Jan
Połowianiuk (muzyk –
dyrygent). Koncerty III Edycji
Muzyki Wokalnej odbywać
się będą w kościele
parafialnym w Ramsowie w
każdą sobotę o godzinie 19:00
od 17 lipca 2010 do 15 sierpnia
2010 (ostatni koncert jako
fot. archiwum
uroczystość odpustowa
wyjątkowo o godzinie 10:30). W programie
koncertów przewidziano występy znakomitych
artystów i zespołów z naszego regionu, jak też z
Warszawy, Wrocławia czy Gdańska. Nie
zabraknie również muzyki Feliksa
Nowowiejskiego w związku z ogłoszonym w
2010 roku „Rokiem Feliksa Nowowiejskiego”.
Koncertować będzie w Ramsowie sam syn
Feliksa Nowowiejskiego – Jan Nowowiejski.
Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszamy
na wakacyjną ucztę muzyczną i gwarantujemy
wysoki poziom artystyczny.

zaangażowało się wielu ludzi dobrej woli,
którzy potrafili realizować te bardzo trudne
zadania na zasadzie wolontariatu a są to: Janina i
Marek Gołębiewscy, Grażyna i Jacek Wesołek,
Elżbieta i Andrzej Dzikowscy, Halina Chodań,
Ewelina Lewandowska, Jan Suliński, Katarzyna
Przybyła, Dorota Tuszyńska, Janina Dreger,
Mirosław Puczel, Jadwiga Miotk, Grażyna
Prejlowska, Marcin Malinowski, Eleonora i
Marian Mańkowscy. Podziękowano za
zaangażowanie na rzecz koncertów panu
burmistrzowi Barczewa Lechowi
Nitkowskiemu oraz pani dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie Marioli
Łukowskiej.

W poniedziałek, 1 lutego br. w
Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie
odbyła się promocja książki dr. Jana Chłosty pt.
„Doroczne zwyczaje i obrzędy Warmii”. Myślą
przewodnią w pracy nad publikacją było, jak
podkreślił to sam autor, poznanie dawnych
zwyczajów i obrzędów oraz pokazanie, w jaki
sposób żyli nasi poprzednicy, co było
wyjątkowego i szczególnego na tej ziemi.
O swoich licznych ilustracjach
zawartych w publikacji opowiadał Jarosław
Korzeniowski. Muzyczną oprawę spotkania
stanowiły pieśni warmińskie oraz kolędy Feliksa
Nowowiejskiego w wykonaniu chóru Moderato
pod batutą Danuty Nowakowskiej, działającego
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.

Eleonora Mańkowska

W. Zenderowski
Fot. Włodzimierz Zdaniuk

fot. archiwum
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Dnia 10 stycznia 2010 roku w Łęgajnach i Wójtowie ruszyła Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Pieniądze z Orkiestry zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla
dzieci z chorobami onkologicznymi. W tej akcji uczestniczyło 10 wolontariuszy z naszej
szkoły pod opieką nauczycieli p. M. M. Werbowy i pani bibliotekarki Marleny Kord.
Pomimo ciężkich warunków pogodowych dobrze wywiązaliśmy się ze swojego
przyjemnego obowiązku. Mieszkańcy Łęgajn i Wójtowa ponownie pokazali swoje
wielkie serca. Zebraliśmy 2052,09 zł, za co wszystkim bardzo dziękujemy.
Opiekunowie i wolontariusze
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Informacje
Elementy kulturowego krajobrazu Świętej Warmii

Kapliczki w Powiecie Olsztyńskim
Kapliczki warmińskie i krzyże
przydrożne stanowią jeden z najbardziej
charakterystycznych elementów krajobrazu
kulturowego naszej Świętej Warmii. Stoją one
przy drogach, dróżkach, w lasach i na polach.
Podobne obiekty można też znaleźć w
innych częściach Polski, ale nigdzie nie ma ich
w takiej ilości, nigdzie nie są one otoczone takim
kultem, szacunkiem i opieką. Różne źródła
historyczne, różnie podają czas i powód
powstawania przydrożnych kapliczek. Zgodnie
z informacjami Stowarzyszenia ,,Dom
Warmiński” te niewielkie obiekty sakralne w
większości pochodzą z drugiej połowy XIX i
początku XX wieku, ale są też starsze. W
Dąbrągu w gminie Barczewo, stoi na wzgórzu,
w otoczeniu pól i bagien, barokowa, najstarsza
kapliczka na Warmii. Data jej powstania to 1601
rok. Niewiele od niej młodsza, bo pochodząca z
1607 roku jest barczewska kapliczka stojąca
przy ulicy Warmińskiej. Kapliczki budowano
zapewne i przed tym okresem, ale niestety nie
przetrwały do dzisiejszych czasów.
W różnych okresach historycznych, różny
był powód ich powstawania, m.in. mógł to być
wzrost pobożności wśród warmińskiego ludu,
objawienia maryjne w Lourdes i w
Gietrzwałdzie, jak i ogólny wzrost zamożności
Warmiaków. Kapliczki stawiano zwykle z
inicjatywy ludzi prywatnych lub też całych
społeczności wiejskich. Fundowano je zarówno
z potrzeby serca, z pobożności, czy pokutę za
grzechy. Wiele z nich powstało jako wotawdzięczność za ocalenie wsi przed zarazą,
głodem i wojną. Rola księdza ograniczała się
zwykle do poświęcenia kapliczki.
Te niewielkie obiekty sakralne pełniły ważną
rolę kultową, nie tylko w tych wsiach, w których
nie było kościołów. Przy kapliczkach
gromadzono się przede wszystkim na
nabożeństwa majowe. Tu śpiewano ,,Cześć
Maryi”, ,,Chwalcie łąki umajone”, ,,Po górach,
dolinach”. W wielu wsiach naszego powiatu ta
forma pozostała do dnia dzisiejszego.
Obok tradycyjnych kapliczek ze
,,świątkami” – figurą świętego, na Warmii
można spotkać niezwykle charakterystyczne
kapliczki z dzwonniczkami. Niewielkie
dzwonki były umieszczane albo w górnej części
kapliczki, albo na słupie stojącym obok.
Kapliczki z dzwonkami stanowiły swoistą

,,miniaturę kościoła” i spełniały bardzo ważną
rolę w społeczeństwie. Dźwięki dzwonków
zapraszały wiernych do modlitwy, dawały
sygnał do wyruszenia na mszę do najbliższego
kościoła oddalonego zwykle o kilka lub
k i l k a n a ś c i e k i l o m e t r ó w. Z w o ł y w a ł y
mieszkańców na zebrania, alarmowały np. o
śmierci mieszkańca. Kapliczki z dzwonkami
wyznaczały rytm życia warmińskiej wsi.
W latach 2003-2007 Starostwo Olsztyńskie
realizowało projekt ,,Ratujmy Kapliczki
Warmińskie”. Efektem tego projektu miało być
zachowanie dziedzictwa kulturowego naszego
regionu oraz rozbudzenie świadomości
regionalnej wśród dzisiejszych mieszkańców
Warmii. Renowacji poddano ponad 20 kapliczek
z terenu powiatu olsztyńskiego na ogólny koszt
100 tys. zł. Środki pochodziły z budżetu
Starostwa i Związku Byłych Mieszkańców
Powiatu Olsztyńskiego z Niemiec. Gminy
otrzymały pieniądze na materiały niezbędne do
renowacji kapliczki, Starostwo opłacało nadzór

konserwatorski, a mieszkańcy wybranej
miejscowości mieli wykonać zlecone prace.
Z całą pewnością miejscowym budowniczym
nie brakowało entuzjazmu i zaangażowania, ale
w wielu przypadkach zabrakło umiejętności, nie
potrafili wykonać prac specjalistycznych,
zamiast odnawiać, często szkodzili kapliczkom.
Władze Powiatu Olsztyńskiego, mając
świadomość znaczenia tych wyjątkowych
elementów kulturowych Warmii, planowały do
2010 roku odnowić 40 warmińskich kapliczek.
Miało to być możliwe dzięki dofinansowaniu z
Niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska oraz
Starostwa i gmin. Niestety, niektóre gminy
mimo wcześniejszych deklaracji – wycofały się.
Projekt przedłużono do 2011 roku. W latach
2010-2011, 60% wartości renowacji sfinansuje
Starostwo z gminami, a 40% – Fundacja z
Niemiec.
Dane statystyczne podają, że na Warmii
znajduje się ok. 1600 kapliczek, z tego tylko 240
jest dziedzictwem narodowym. O pozostałe
musimy zadbać sami. Wg ,,Domu
Warmińskiego” w gminie Barczewo jest 79
kapliczek
przydrożnych, przydomowych,
przykościelnych. Ze ,,swoich” kapliczek
najbardziej są dumni mieszkańcy Barczewka.
Dzięki aktywności pań: Teresy Huścia i Elżbiety
Kozłowskiej oraz innych mieszkańców
sołectwa, poddano renowacji 7 kapliczek.
Wszystkie odnowiono perfekcyjnie, bo robili to
profesjonaliści. Z wielką przyjemnością
zaobserwowałam na styczniowej sesji Rady
Miejskiej w Barczewie, jednogłośne przyjęcie
Uchwały w sprawie dofinansowania remontu 5
kapliczek na terenie gminy Barczewo.
Na sesji Rady Powiatu najczęściej mówi się o
kapliczce w Kromerowie przy drodze nr 16
między Barczewem a Biskupcem. Należy ona
do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad i wg mojej wiedzy, Generalna
Dyrekcja otrzymała od Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków zalecenie renowacji
ww. kapliczki.
Opieka nad kapliczkami dowodzi naszego
szacunku do historii Ziemi Warmińskiej, jej
dawnych i obecnych mieszkańców. Zmieniają
się pokolenia, a kapliczki stoją w miejscu i
pozwalają pamiętać skąd jesteśmy.

fot. archiwum

Krystyna Szter
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powszechnej Antoniego Ratajskiego, grona
nauczycieli, mieszkańców i uczniów
powiedział: „Niech ta pierwsza uroczystość
zapoczątkuje nowy etap w dziejach Barczewa,
jako ośrodka kulturalnego, godnego pamięci
wielkiego kompozytora. To jego miasto. Tu go
znają, pamiętają i kochają. Tu będzie patronował
sprawom kultury”.
Mówiło się, że inaczej do apelu burmistrza
Barczewa podeszli członkowie organizującego
się Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej w
Barczewie, którzy później na swoją siedzibę
wybrali Centralny Dom Kultury przy ulicy
Grunwaldzkiej 13. To właśnie w Centralnym
Domu Kultury, wieczorem, 18 stycznia urządzili
na swój sposób coś w rodzaju wieczornicy dla
uczczenia pierwszej rocznicy śmierci Feliksa

Nowowiejskiego. Wieczornica odbyła się w sali
widowiskowo-odczytowej. Nikt nie krył, że
inicjatorem wieczornicy był nie kto inny, jak
Franciszek Iwanowski, kierownik Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Barczewie. Taka
samowolka ze strony bibliotekarza nie
spodobała się miejscowym notablom. Sam
Iwanowski tłumaczył, że było to spotkanie
spontaniczne i miało oświatowy cel, a tego
członkom towarzystwa nie mógł odmówić.
Nie ukrywał także, że przy Centralnym Domu
Kultury założył Towarzystwo Teatru i Muzyki
Ludowej, dla którego osoba Feliksa
Nowowiejskiego nie była obca.
Wojciech Zenderowski
Materiały zaczerpnięto z przygotowywanej
publikacji o Feliksie Nowowiejskim

Ci, którzy siedzieli, powstali z miejsc, a osoby
stojące w drzwiach i na korytarzu zdjęły z głów
czapki i ściskały je w dłoniach. Na zakończenie
chór szkolny wykonał przygotowaną przez
Natalię Kasatkin-Kruszewską deklamację
zespołową. Jak ujęła to w słowach założycielka
chóru – „Występ był o sile ducha Warmiaka”.
Później Lidia Kowalewska, żona burmistrza
Barczewa, która w tym czasie była
przewodniczącą komitetu rodzicielskiego,
wspomniała, że niemal wszyscy znali „Rotę”,
jednak większość nie znała autora muzyki. Dla
wielu, była to prawdziwa lekcja historii.
Zamykając akademię z okazji pierwszej
rocznicy śmierci kompozytora, burmistrz
Barczewa, w obecności kierownika szkoły
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Wspólnoty mieszkaniowe . Sukces odniosło Barczewo
Spotkałem się z opinią, że nasze Barczewo
z roku na rok, z miesiąca na miesiąc i z dnia na
dzień zmienia swoje oblicze. Dzieje się to za
pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych. Po
1989 roku w polskiej demokracji najlepiej udała
nam się samorządność, a w jej ramach
samorządność we wspólnotach
mieszkaniowych. Jej eksplozję zapoczątkowała
ustawa z 24 czerwca1994 roku
Dz.Urz.00.80.903 o własności lokali.
Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli
sami się rządzić na swoim. Efekty tego rządzenia
widać gdy spoglądamy na bloki i kamienice. O
historii i okolicznościach powołania pierwszej
wspólnoty mieszkaniowej opowiada jej
prekursorka i liderzy kolejnych.
Pani Krystyna Michalska była radna II i III
kadencji barczewskiego samorządu, inicjatorka
powołania pierwszej wspólnoty mieszkaniowej.
Dla mnie było łatwiej działać – mówi pani
Krystyna. Jako radna miałam łatwy kontakt z
ludźmi. Na moje dyżury przychodziło mnóstwo
osób. Zainteresowałam się wspólnotami
mieszkaniowymi powstającymi w Polsce.
Pisałam do rożnych instytucji o informację,
interpelowałam w tej sprawie do władz gminy.
Pozyskane wiadomości przekazywałam
mieszkańcom. W 2001 roku przy ulicy Miłej w
bloku 4 powołana została pierwsza wspólnota
mieszkaniowa a jej zarządcą został Tadeusz
Szeklicki. W bloku na 40 rodzin 15 było tylko
właścicieli mieszkań. Byliśmy w trudnej sytuacji.
Zarządca wspomagając nas pomógł nam,
doprowadzić do korzystnego rozwiązania
prawnego dla naszej wspólnoty. Od kwietnia
2001 roku rozpoczęła się nasza działalność, było
to otwarcie furtki dla mieszkańców. Muszę
wspomnieć o osobach, które mi pomagały.
Gdyby nie pani Maria Wojsz i Helena
Marchlińska prawdopodobnie nie dałabym
sobie rady. Obie panie z determinacją walczyły o
wszystko. Pierwszym sukcesem było pozyskanie
zarządcy, bo inni nie chcieli administrować.
P o w o d z e n i e z a w d z i ę c z a m m ą d ro ś c i
mieszkańców. Miałam szczęście, że będąc radną,
ludzie mi ufali. W przeciwieństwie do
mieszkańców, ówcześni burmistrzowie stawiali
mi zarzut, że swoim pomysłem rujnuję budżet
gminy. Na zebraniach z mieszkańcami
przeciwnicy powoływania wspólnot pod moim
adresem wyrażali różne epitety i niepochlebne
opinie. Po latach okazało się, że to wspólnoty
ocaliły budżety gminy. One to, odmieniły
wizerunek miasta na lepsze.
Nas nie interesuje ile pracowników zatrudnia
firma Tadeusza Szeklickiego i jak ich
wynagradza. My swemu zarządcy za

administrowanie płacimy opłatę stałą liczoną
od metra powierzchni budynku. Stawki są
różne, zależne od wynegocjowanych uzgodnień.
W budynku wspólnoty mieszkają rożni ludzie,
jedni należności za usługi i media regulują
terminowo inni ociągają się w czasie. Jeżeli
właściciel lokalu przez trzy miesiące nie wpłaca
nam zobowiązań, wzywamy go pisemnie do
zapłaty. Po trzykrotnym bezskutecznym
wezwaniu sprawę kierujemy do komornika jako
pismo przedsądowe. Sąd w trybie nakazowym
rozpatruje sprawę bez udziału pozwanego.
Pani Urszula Prządka – Każdy budynek jest
sam dla siebie przedsiębiorstwem.
Najważniejszą sprawą we wspólnocie jest
trafny wybór zarządu, który zechciałby
społecznie, poświęcić swój czas dla dobra
mieszkańców. Następną bardzo ważną kwestią
jest zmienić myślenie ludzi z postawy
roszczeniowej, na prospołeczną, W każdym
budynku nawet w moim, mieszka kilka rodzin
roszczeniowo nastawionych, które uważają, że
im od kogoś coś się należy, ktoś musi im coś dać i
za nich robić. Aktywni członkowie wspólnot
uwierzyli w słuszność naszego działania. Mają
wpływ na podejmowanie strategicznych
decyzji. Każdy w terminie dostaje rozliczenie
finansowe i wie na czym stoi. W rozmowie z
mieszkańcami jestem mile zaskoczona ich
wiedzą, co się dzieje w ich wspólnocie.
Początkiem pięknienia naszego miasta,
n a s z y c h d o m ó w, j e s t n a s z p ro g r a m
modernizacji budynków i bezpieczeństwa.
Najważniejsze zadania programu to sprawna
instalacja elektryczna, gazowa, wodna,
kanalizacyjna i nieprzeciekające dachy. Na
samym końcu robót jest do zrobienia elewacja
budynku i pomalowanie ścian farbą.
Wymiernym sukcesem zarządu mojej wspólnoty
jest pozyskanie pieniędzy jako premii
termomodernizacyjnej. W 2006 roku z Banku
Krajowego. Jako jedni z pierwszych
otrzymaliśmy 65 tysięcy złotych za
przeprowadzony remont zgodnie z audytem. Po
naszym sukcesie lawinowo jak klocki domino
posypały się premie dla innych wspólnot.
Rozstanie się naszej wspólnoty z byłym
ZGKWiK było bardzo trudne i ciągnęło się w
czasie. Dalej w rozliczeniach występują
anomalia w szczególności na styku właściciel
lokator. Dotyczą one zaliczkowania opłat za
ciepło.
Janusz Dudko – Ja jako administrator
zarządcy firmy Szeklickiego, jestem wykonawcą
tego co uchwalą sobie wspólnoty. Administrator
nic nie może wspólnotom narzucić. Biuro nasze
nie jest czapą organizacyjną nad wspólnotami.

Widziane ze stołka radnego...
Droga Wójtowo-Nikielkowo – inwestycja niechciana?
Niedawno w dodatku do „Gazety
Olsztyńskiej” „Nasza Warmia” ukazał się
obszerny artykuł ukazujący problemy
mieszkańców tych dwóch miejscowości.
Głównym bohaterem zamieszczonego tekstu i –
jak domyślam się – siłą sprawczą pojawienia się
tego artykułu w „Gazecie Olsztyńskiej” była
sołtys Wójtowa. Sednem wywodów autora

12

popartych wypowiedzią pani sołtys był swoisty
żal kierowany w stronę władz samorządowych
Barczewa dotyczący odrzucenia przez radnych
zapisu w projekcie budżetu na 2010 rok
inwestycji budowy drogi gminnej łączącej obie
miejscowości.
Osobiście rozumiem ten żal,
rozumiem rozgoryczenie większości
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Zatrudniamy niezbędną ilość pracowników
gwarantując ciągłą obsługę.
Pani Danuta Chojecka księgowa w biurze
Tadeusza Szeklickiego – W przeszłości zaliczki
opłat od ZBK wpływały do naszego biura z
półrocznym opóźnieniem. Obecnie nastąpiła
poprawa, pewna stabilizacja, pieniądze
wpływają na bieżąco. Bywały w naszym biurze
czasy, że mieliśmy czyste konto, nie mogliśmy w
terminie płacić za usługi innym firmom
Należności zawsze płaci właściciel a nie lokator.
Dla lokatora który jest w trudnej sytuacji
finansowej, gmina stosuje dodatki
mieszkaniowe. Dodatki mieszkaniowe to prawo
ustawowe a nie łaska.
Pan Waldemar Ziejewski wspólnota bloku
16/18 – Po przejęciu budynku zaciągnęliśmy w
banku kredyt w wysokości 360 tysięcy złotych.
Dokonaliśmy modernizacji centralnego
ogrzewania ciepłej wody. Na grzejnikach
założyliśmy podzielniki ciepła, opracowaliśmy
dokumentację na audyt cieplny i audyt
energetyczny, ociepliliśmy ściany i naprawiliśmy
dach. W naszym budynku mieszkają lokatorzy,
którzy nie szanują użytkowanych mieszkań. Nie
płacą czynszu, zadłużają się. Gmina ma problem.
Niektórzy zostali już wykwaterowani, kolejni
czekają w kolejce. Nas boli brak szacunku
lokatora do mienia. Mam nadzieję, że władze
gminy niedługo z tym problemem się uporają.
Pan Tadeusz Krupniewski wspólnota bloku nr 5
Os. Słoneczne – Jestem przewodniczącym
jednoosobowego zarządu. Współpraca z ludźmi
dobrze się mi układa. Są chętni do podjęcia
wszelkich prac w szczególności porządkowania
terenu przed blokiem. Aktywnie mi się
współpracuje z Radą Osiedla i burmistrzem. Po
naprawie instalacji ściekowej w budynku
przestało śmierdzieć. Widzę problem. My jako
wspólnota przejęliśmy grunt po obrysie
budynku. Nie możemy wychodzić z inwestycjami
własnymi poza jego obrys. Moglibyśmy
sfinansować we własnym zakresie wiele
urządzeń służących mieszkańcom w terenie
przyległym.
Od autora. Wpływ na poprawę wyglądu
naszego miasta mają wszystkie barczewskie
wspólnoty, administrowane przez trzech
administratorów. Nie oznacza to, że tylko one
mają zasługi. Decydujący wpływ miała Rada
Miejska i burmistrzowie opracowując i
finansując plany i programy, które na celu miały
poprawę wizerunku i estetyzacji naszego miasta.
Nie dyskutuję z opinią kto w sporze o sukces ma
więcej lub mniej racji, kto jest jego ojcem a kto
sierotą. Sukces odniosło Barczewo.
(Tekst artykułu autoryzowany).Jan Krakowiak
mieszkańców. Wójtowo i Nikielkowo, to dwie
sąsiednie miejscowości, które z powodu
położenia w bliskości ze stolicą regionu,
Olsztynem, w ostatnich kilkunastu latach
najbardziej rozwinęły się terytorialnie. Są
bowiem poddane naturalnemu procesowi
migracji mieszkańców Olsztyna do pobliskich
małych miejscowości. Sam zresztą
zamieszkałem w gminie Barczewo w wyniku
takiego migracyjnego procesu. Ten proces
Ciąg dalszy na str.13
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Nie tylko śmieci 37 gmin. Test na wspólne działanie
Siedemnastego lutego tego roku jako osoba
towarzysząca burmistrzowi Barczewa panu
Lechowi Nitkowskiemu uczestniczyłem w
N a d z w y c z a j n y m Wa l n y m Z e b r a n i u
Wspólników Spółki powołanej do realizacji
projektu 37 gmin w zakresie kompleksowego
zagospodarowania odpadów komunalnych.
Sprawy organizacyjne i logistyczne
Wspólnicy i pełnomocnicy 37 gmin
podjęli ważne, wiążące decyzje. Z Zakładu
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wydzielono
nową spółkę „córkę”, która będzie zajmować się
gospodarką komunalną miasta w Olsztynie.
Natomiast ZGOK spółka „matka” po podziale
realizować będzie zadania 37 gmin w zakresie
utylizacji odpadów komunalnych. Zarządowi
spółki wspólnicy wyznaczyli nowe zadania –
przygotowanie niezbędnych dokumentów,
przedstawienie nowego studium wykonalności
wspólnego zadania. W nowym studium
wykonalności mają być zaprezentowane różne
opcje zagospodarowania odpadów
komunalnych. Wspólnicy wybiorą do realizacji
taką opcję, która będzie spełniać ich
oczekiwania. Pośród wielu zgłaszanych opcji
jest propozycja budowy bloku energetycznego
dla miasta Olsztyna, zamiast spalarni. Opcja ta
wychodzi po części naprzeciw krytykom i
oponentom budowy spalarni, którzy uważają, że
spalarnia powinna być ostatnim ogniwem
procesu utylizacji odpadów komunalnych a nie
pierwszym i tyko jedynym.
Dodatkowe problemy
Dane naukowe z Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego przedstawione na
konferencjach (2009 i 2010 r.) poświeconych
utylizacji odpadów dowodzą, że nasze śmieci
należą do niskokalorycznych, zawilgoconych,
posiadają dużo frakcji niepalnych. Wykazują się
niską wartością opałową poniżej 7,5 MJ/kg. Dla
porównania zachodnie śmieci mają zaś 9,5-11,5
MJ/kg. Nasze odpady utylizowane w komorze
spalania muszą być wspomagane dodatkowym
Ciąg dalszy ze str. 12

będzie jeszcze trwać dopóty, dopóki w tych
miejscowościach będą rezerwy gruntów
budowlanych. Z mojej wiedzy wynika, że takie
rezerwy jeszcze są i to znaczne. Cóż to oznacza?
Oznacza tyle, że niezależnie od woli i decyzji
samorządowców, obie miejscowości i tak będą
się rozrastać, by w końcu połączyć się w jeden
urbanistyczny organizm. Zatem droga łącząca
obie miejscowości jest elementem koniecznym,
niezbędnym, nieuchronnym. Dzięki temu
wyzwolimy kolejne tereny budowlane. Przybędą
kolejni mieszkańcy i w konsekwencji ich podatki
znacznie powiększą wpływy budżetowe.
Oczywiście inwestycja ta jest wysoce
kosztowna. Ale nie oznacza to, że z tego powodu
nie powinniśmy jej podjąć. Tak naprawdę
rozłożenie finansowania i wykonania takiej
drogi nawet na 10 lat jest działaniem lepszym, bo
dającym mieszkańcom konkretną perspektywę
czasową jej ukończenia, niż jej zaprzestanie. Nie
powielajmy błędów popełnionych w Barczewie
w nowej części osiedla domków
jednorodzinnych. Mieszkańcy tego osiedla przez

opałem, aby spaliły się w temperaturze 850
stopni C. Projekt budowy spalarni zakładał
samospalanie bez dodatkowego paliwa. Z
wyliczeń uniwersyteckich wynika też, że ilość
odpadów komunalnych wytwarzanych na
terenie 37 gmin jest za mała, aby zapewnić
ciągłość procesu spalania. Liczne organizacje
społeczno-gospodarcze Olsztyna były
przeciwne budowie spalarni w wersji
zaproponowanej przez ZGOK.
Na usta cisnęły się pytania. Kto dopłaci do słabo
palących się śmieci? Ile my mieszkańcy
będziemy dopłacać w formie usług, a ile gminy
z gminnych podatków jako właściciele
spalarni?
Jedyna inicjatywa w Polsce
Jasno i rzeczowo w rozmowie
wyjaśnił mi problem pan Adam Sierzputowski
były starosta olsztyński. Powiedział miedzy
innymi – Pośród 37 gmin, które podpisały
porozumienie dotyczące wspólnego projektu
tylko 7 jest związanych z Olsztynem. Pozostałe
ciągle poszukują innego rozwiązania o zasięgu
lokalnym, mniej kosztownym. Wszystkie
gminy działają razem. Jest to dla nich duża
próba solidarności, test na wspólne działanie i
na myślenie szersze niż granice własnej gminy.
Jest to inicjatywa jedyna w Polsce angażująca
tyle gmin.
Mnie, zależy abyśmy razem doszli do
finiszu, zagospodarowali odpady i zgodnie z
przepisami unijnymi, nie szkodzili środowisku i
odzyskiwali energię w nich zawartą. Systemy
pozyskiwania są różne. To co 15-25 lat było
uznane za nowoczesne, dzisiaj może być
przestarzałe. Rozważania co do wyboru
technologii ciągle są aktualne.
Inne dylematy
Dzisiaj mamy inny dylemat –
kontynuuje pan Adam Sierzputowski – terminy.
Jak wygrać z czasem? Do końca lutego mamy
wybrać opcję przyszłego zadania i opracować
studium wykonalności. Pieniądze są

zarezerwowane i do pewnego momentu mogą
czekać. Jeżeli nie zdążymy z projektem,
pieniądze przejmie ktoś inny lub pójdą na inny
cel. Sytuacja jest nerwowa. Myślę, że uda nam
się zachować zdrowy rozsądek, ostatecznie
wypracujemy takie rozwiązanie które
zaakceptują wszyscy. Zgadzam się z poglądem
uczonych biegłych w zakresie ochrony
środowiska naturalnego, że spalanie powinno
być ostatnim ogniwem termicznej utylizacji
odpadów. Dzisiaj jest zgłoszona nowa
koncepcja. Zamiast spalarni proponuje się
budowę bloku energetycznego dla Olsztyna.
Miastu brakuje 100 MJ energii. Można połączyć
dwie opcje: spalanie i odzysk energii. Jest to
droga, którą powinniśmy iść. Rozwiązanie, które
chcemy wprowadzić, dotyczy całego regionu a
nie części. Musimy wiedzieć jaki w skali regionu
jest bilans odpadów przeznaczonych do
spalenia, kompostowania, recyklingu. Nowa
inwestycja powinna pracować w ruchu ciągłym i
mieć zaplecze opałowe wysokiej kaloryczności.
O przyspieszenie prac nad wyborem opcji
zaapelowała wicedyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego pani Barbara
Olszewska.
Śledząc informacje z różnych źródeł
medialnych, wypowiedzi decydentów i
własnych obserwacji twierdzę, że interes wielu
gmin jest rozbieżny z interesem gminy
olsztyńskiej. Gmina olsztyńska przespała
ostatnie cztery lata. Wbrew opinii fachowców,
lansowała tylko jedną opcję – utylizację
odpadów komunalnych poprzez spalanie
termiczne. W swej koncepcji nie uwzględniła
doświadczeń ekonomicznych z upadłej spalarni
medyczno-weterynaryjnej. Nie była otwarta na
szeroką dyskusję z różnymi środowiskami. Jest
podstawowe pytanie – co dalej, jeżeli budowa
bloku energetycznego lub innego nie wypali?
Otóż przed naszą gminą otwierają się nowe
możliwości, ale to jest temat na osobny artykuł.
Jan Krakowiak

10-12 lat nie mogli doczekać się jakiejkolwiek
inwestycji w infrastrukturę. Dopiero jesienią
ubiegłego roku otrzymali konkretną nadzieję na
poprawę, na zmianę wraz z uruchomieniem
pierwszego etapu budowy mediów i dróg z
prawdziwego zdarzenia. Właśnie takiej
konkretnej nadziei i takiego działania oczekują,
moim zdaniem, mieszkańcy tych dwóch wsi.
Tekst ten napisałem w reakcji na
zawarte tezy w artykule „Gazety Olsztyńskiej”,
bowiem w przeświadczeniu czytelników mogło
powstać mylne przekonanie, że wszyscy radni
zgodnie byli przeciw tej inwestycji. W
rzeczywistości zdania były bardzo podzielone i
zdecydowała demokratyczna większość.
Demokracja jest, jak dotąd, najlepszym
systemem sprawowania władzy. W demokracji
większość decyduje, co jednak w opinii
teoretyków politologów wcale nie musi
oznaczać, że owa większość ma jednocześnie
monopol na rację. Moim zdaniem sprawa tej
inwestycji jest wciąż otwarta i należy do niej
wrócić.
Radny Jan Połowianiuk
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Sport
IX KOLEJKA MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ FUTSAL BARCZEWO 2009/2010
KOMUNIKAT NR 9 z 29.01.2010
Wyniki rozegranych spotkań:
1. WŚCIEKŁE BUCIORY – FIRE KABEL 3:0
2. SKAJBOTY – ZAKŁAD KARNY 3:3
3. LAMBADA – RADOSTY 10:2
4. OK SERVICE – KOSTEK TEAM 1:2

CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
22 – Majacki junior – Radosty;
21 – Borowy M - Skajboty; Karwowski – Kostek Team; Brzeziński – Zakład Karny
18 – Zychowicz - Wściekłe Buciory;
16 – Balicki - OK Service
Następna kolejka rozegrana będzie 5 i 12.02.2010 godz.18.15 Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Mecz pomiędzy Zakładem Poprawczym a Szafran Szynowo
zostanie rozegrany w innym terminie.
Informujemy, że komunikaty dostępne są również na stronie
www.pisabarczewo.com oraz telewizji kablowej MACROSAT.
Organizatorzy
Przewodniczący GZ LZS Marek Szter
Organizator Sportu Jarosław Bonus
X KOLEJKA MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ FUTSAL BARCZEWO 2009/2010
KOMUNIKAT NR 10 z 5.02.2010
Wyniki rozegranych spotkań:
1. WŚCIEKŁE BUCIORY – RADOSTY 7:4
2. SKAJBOTY – SZAFRAN SZYNOWO 11:1
3. LAMBADA – KOSTEK TEAM 3:11
4. OK SERVICE – FIRE KABEL 5:4
5. ZAKŁAD KARNY – ZAKŁAD POPRAWCZY 6:4

CZOŁÓWKA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
28 – Borowy M – Skajboty
22 – Karwowski – Kostek Team; Majacki junior – Radosty
21 – Brzeziński – Zakład Karny
19 – Zychowicz – Wściekłe Buciory;
Następna kolejka rozegrana bedzie 12 i 19.02.2010 godz.18.15 w Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Informujemy, że komunikaty dostępne również są na stronie
www.pisabarczewo.com oraz telewizji kablowej MACROSAT.
Organizatorzy
Przewodniczący GZ LZS Marek Szter
Organizator Sportu Jarosław Bonus
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LISTA STRZELCÓW FUTSAL 2009/2010
BARCZEWO
1. ZYCHOWICZ – WŚCIEKŁE BUCIORY – 18
bramek;
2. ŻEROMSKI – ZAKŁAD POPRAWCZY – 13;
3. MAJACKI – RADOSTY – 22;
4. BALCERAK – SKAJBOTY – 8;
5. KĄTEK – KOSTEK TEAM – 13;
6. BRZEZIŃSKI – ZAKŁAD KARNY – 21;
7. MACIEJEWICZ – ZAKŁAD POPRAWCZY – 5;
8. CZOBOT – WŚCIEKŁE BUCIORY – 6;
9. KOSTRUBSKI I – SZAFRAN SZYNOWO – 5;
10. BOROWY B –SKAJBOTY – 3;
11. DOBKOWSKI – OK SERVICE – 6;
12. ŁANIEWSKI –FIRE KABEL – 2;
13. MARKOWICZ – ZAKŁAD KARNY – 2;
14. KOPCZYŃSKI – RADOSTY – 4;
15.MAREL – RADOSTY – 13;
16. ROMANKIEWICZ – WŚCIEKŁE BUCIORY-14;
17.KOBARYNKO –WŚCIEKŁE BUCIORY – 3;
18. KASZUBA – SZAFRAN SZYNOWO – 5;
19. SKINDEL –SKAJBOTY – 4;
20. PAWLAK – SKAJBOTY – 1;
21. PAPROCKI – LAMBADA – 4;
22. PIETRZAK – LAMBADA – 11;
23. KWIATKOWSKI – KOSTEK TEAM – 8;
24.KARWOWSKI – KOSTEK TEAM – 21;
25.BRUCHALSKI – KOSTEK TEAM – 6;
26. PAPROCKI – OK SERVICE – 4;
27. BOJARSKI – OK SERVICE – 6;
28 NOWOSIELSKI – OK SERVICE – 4;
29. ROCHMIŃSKI – OK SERVICE –3;
30. SAJNACH –ZAKŁAD POPRAWCZY –1;
31. LASIUK – ZAKŁAD KARNY – 2;
32. BORKOWSKI – ZAKŁAD KARNY – 2;
33. ZIEMBOWICZ – LAMBADA –15;
34. KLICH – ZAKŁAD POPRAWCZY – 5;
35. PRĄTNICKI – FIRE KABEL – 3;
36. ŁYSY – FIRE KABEL – 5;
37. BOROWY M –SKAJBOTY –21;
38. BALICKI – OK SERVICE – 16;
39. KACZMARCZYK – OK SERVICE – 2;
40. JABŁOŃSKI – OK SERVICE – 5;
41. MAJACKI JÓZEF – RADOSTY – 3;
42. WITKOWSKI – LAMBADA – 6;
43. DOMIN – LAMBADA – 5;
44. TRZCIŃSKI – SKAJBOTY – 3;
45. JUSZCZYK –WŚCIEKŁE BUCIORY – 3;
46. MAĆKOWIAK – SZAFRAN SZYNOWO – 1;
47. WOLICKI – SZAFRAN SZYNOWO – 1;
48. KOZIKOWSKI – ZAKŁAD KARNY – 3;
49. SOBIESZCZUK – KOSTEK TEAM – 6;
50. GASIOROWSKI – ZAKŁAD POPRAWCZY-2;
51. WYSOCKI ZAKŁAD POPRAWCZY – 3;
52. WICIŃSKI – KOSTEK TEAM – 1;
53. STRATOS –FIRE KABEL – 1;
54. KOSTRUBSKI – KOSTEK TEAM – 8;
55. LABIROWSKI – ZAKŁAD KARNY – 5;
56. CARUK – ZAKŁAD KARNY –4;
57. ZAHORSKI – ZAKŁAD KARNY – 1;
58. SZUMACHER – SKAJBOTY – 3;
59. SZNAJDER – SZAFRAN – 1;
60. ŻBIKOWSKI – LAMBADA – 8;
61. ANDRUKAJTIS – WŚCIEKŁE BUCIORY – 1;
62. ŻEBROWSKI – SZAFRAN SZYNOWO – 2;
63. MARKOWICZ – ZAKŁAD KARNY – 3;
64. SWIĘTOCHA – ZAKŁAD KARNY – 3;
65. SZYMANIAK – FIRE KABEL – 1;
66. KURGAN – KOSTEK TEAM – 4;
67. WROCŁAWSKI – RADOSTY –4;
68. MAJEWSKI – FIRE KABEL – 3;
69 JEDRAK – ZAKŁAD POPRAWCZY – 1;
70. SEMIENIUK – FIRE KABEL – 1;
71. PIOTROWSKI – ZAKŁAD KARNY – 1;
72. WOJTCZAK – KOSTEK TEAM – 1;
73. MACIĄŻEK - LAMBADA – 1;
74. BORKOWSKI – RADOSTY – 1

PRZYCHO DN IA DL A ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i

Tel. 089 514-70-47

- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia (narkoza wziewna)
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
- strzyżenie, pielęgnacja, kąpiele psów i kotów,
GODZINY PRZYJĘĆ
- diety lecznicze
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe
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Lek. wet. Monika Jurczak tel. 0604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 0606-114-249

KRONIKA POLICYJNA
z terenu działania Komisariatu Policji w Barczewie
- 29 grudnia 2009 r. Policjanci Referatu Kryminalnego KP w
Barczewie zatrzymali Włodzimierza M., Wojciecha S. i
Radosława M. W trakcie przeszukiwania pomieszczeń
należących do wymienionych odzyskano mienie pochodzące z
BARCZEWO
włamań do domków letniskowych i pomieszczeń
gospodarczych na terenie gminy Barczewo. Zatrzymanym
przedstawiono zarzuty, o dalszym ich losie zadecyduje Sąd.
- W nocy z 27 na 28 stycznia 2010 roku policjanci KP w Barczewie
zatrzymali dwóch sprawców, którzy dokonali kradzieży z włamaniem do kiosku
Ruchu przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Okazali się nimi mieszkańcy
Barczewa Daniel M. oraz Marek L. Odzyskano skradzione mienie, sprawcom grozi za
ten czyn kara do 10 lat pozbawienia wolności.
- 28 stycznia 2010 roku o godz. 23:10 w Barczewie przy ul. Warmińskiej patrol Policji
z KP w Barczewie zauważył mężczyznę, który dokonywał włamania do punktu
gastronomicznego. Po krótkim pościgu zatrzymano sprawcę, którym okazał się 44
letni Rajmund S. Przy zatrzymanym ujawniono artykuły spożywcze pochodzące z
lokalu. Grozi mu za to kara 10 lat pozbawienia wolności.
Sporządził
Kierownik Referatu Kryminalnego
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
mł. asp. Wiesław Kiszycki

Zespół „Fair-Play” oferuje
oprawę muzyczną na:
-wesele
-studniówki, bale
-konferencje, bankiety
-imprezy okolicznościowe, plenerowe

tel: 609 732 621, 609 732 576
SZANOWNI PAŃSTWO
Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% z należnego
podatku na leczenie i rehabilitację naszego syna i wnuka.
Krzyś przy Państwa wsparciu leczony jest już drugi rok.
Rehabilitacja daje bardzo pozytywne rezultaty, ale dziecko
potrzebuje dalszego leczenia i intensywnej rehabilitacji,
co wymaga dużych nakładów finansowych i jest jedyną szansą
na dalsze jego normalne życie.

Małgorzata i Piotr Urbanek oraz dziadkowie Jolanta i Zbigniew Stodolnik

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

