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Książka na marzec

S.J. Parris „Zdrada”
Sierpień, rok 1583. Giordano Bruno, heretyk ukrywający się przed Inkwizycją,
rozpoczyna pracę jako szpieg Francisa Walsinghama. Wraz ze swoim przyjacielem,
sir Philipem Sidneyem, Bruno udaje się do Plymouth, gdzie spotyka
przygotowującego się do rozpoczęcia wyprawy morskiej Francisa Drake`a.
Skierowana przeciwko Hiszpanom wyprawa może odwrócić losy wojny na korzyść
Anglików. Sidney planuje po kryjomu przyłączyć się do wyprawy i namawia do tego
samego swojego przyjaciela. Kiedy jednak na pokładzie statku zostaje
zamordowany kapitan, a życie Drake`a wydaje się zagrożone, wszystko zaczyna
wskazywać na to, że ktoś zamierza doprowadzić wyprawę do klęski jeszcze przed
jej rozpoczęciem. Bruno i Sidney w poszukiwaniu mordercy przemierzają pełne
mrocznych sekretów ulice Plymouth, wiedząc, że – jeśli nie odnajdą zabójcy na czas
– bolesne konsekwencje dotkną nie tylko ich, ale i całą Anglię... Ktoś jednak zrobi
wszystko, co w jego mocy, by udaremnić ich dochodzenie.
Źródło: https://www.gandalf.com.pl/b/zdrada-p/
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142 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego
Kultura muzyczna Warmii i Mazur od wielu lat może się poszczycić
wybitnym polskim kompozytorem, dyrygentem, organistą, chórmistrzem,
pedagogiem, patriotą: Feliksem Nowowiejskim. W Barczewie staramy się
uroczyście co roku podkreślać z dumą, że kompozytor urodził się właśnie
w naszym miasteczku. Spotkanie z okazji 142. rocznicy urodzin i 73.
rocznicy jego śmierci odbyło się w piątek 8 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w
Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, miejscu
urodzin artysty.
Uroczystość otworzyliśmy wspólnym śpiewem „Hymnu warmińskiego”,
który jest także hymnem Barczewa, Olsztyna i całego regionu. Następnie
Magdalena Łowkiel – pracownik Salonu Muzycznego – opowiedziała
o życiu i twórczości patrona tej placówki, ze szczególnym podkreśleniem
etapu warmińskiego w jego życiu. Zaprezentowano również wybrane
pamiątki oraz nowe nabytki znajdujące się w Salonie Muzycznym, m.in.
pocztówki, plakaty, książki, nuty.
Tak wyjątkowy wieczór nie mógłby się odbyć bez muzyki. Licznie
przybyli goście wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów klasy fortepianu
pani Ludmiły Sivaronavej z barczewskiej ﬁlii Powiatowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Dywitach. Uczniowie: Aleksander Hestkowski, Piotr Pazera,
Maria Chałupa, Aleksandra Filipek, Tymon Krawczyk, Maja Kowalska oraz
Jan Hestkowski z przejęciem grali na zabytkowym fortepianie
kompozytora. Młodzi pianiści w podziękowaniu otrzymali dyplomy
i egzemplarze książki „Przewodnik Feliksa Nowowiejskiego”. Po części
oﬁcjalnej był czas na oglądanie zbiorów i wystaw muzealnych przy słodkim
poczęstunku.
Organizatorem spotkania było Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie. Dziękujemy za przybycie wszystkim Państwu oraz panu
Piotrowi Mostkowi, wiceburmistrzowi, a także panu Piotrowi Sułkowskiemu, dyrektorowi Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie, za motywujące słowa pod adresem naszego
Salonu Muzycznego. Podziękowania składamy również przedstawicielom
mediów z Barczewa i Olsztyna. Jaka szkoda, że za czasów Feliksa
Nowowiejskiego nie udało się udokumentować w ten sposób jego
występów. Dlatego w obecnych czasach czynimy to my, aby jego twórczość
przetrwała dla potomnych. Dziękujemy za wspaniałe urodziny Feliksa
Nowowiejskiego!
Magdalena Łowkiel
Fot. W. Zdaniuk(2)

Pomagamy zwierzętom
Okres zimy to bardzo ciężki czas dla zwierząt, a szczególnie dla samotnych, opuszczonych, skrzywdzonych psiaków i kotków i nie tylko.
Część bezdomnych pupili znajduje przytulne miejsce w schroniskach, które są coraz bardziej zapełnione. Mimo starań opiekunów, schroniska
stale borykają się z niedostateczną ilością funduszy, zapewniających każdemu zwierzakowi ciepłe posłanie, jedzenie, leki, szczepienia czy
potrzebne inne środki do życia, gwarantujące dobrą opiekę.
W październiku 2018 r. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie zainicjowało pomoc naszym kochanym zwierzętom domowym. Na
apel z ogłoszeniem o zbiórce darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt w Tomarynach ochoczo włączyli się uczniowie i nauczyciele z
barczewskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół, a także Urząd Miejski
i indywidualni mieszkańcy Barczewa. Akcja powiodła się znakomicie, udało się
zebrać sporo darów: ponad 133 kg karmy suchej oraz mokrej psiej i kociej, ponadto
koce, miski, poduszki, zabawki, smycze i obroże. 6 grudnia wszystkie zebrane rzeczy
urzędowym samochodem zawiozła delegacja z Barczewa i osobiście przekazała
zwierzakom na ręce pracowników schroniska. W składzie delegacji pod
przewodnictwem burmistrza Barczewa, pana Andrzeja Maciejewskiego, byli:
Robert Tokarski – Dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie,
pracownicy CKB – Agnieszka Chojnowska, inicjatorka akcji i Krzysztof Koźmiński, a
także Patryk Szymański i Kacper Cąkała jako przedstawiciele szkół SP 1 i ZS.
Inicjatywa zbiegła się z obchodzonymi w tym dniu Mikołajkami oraz z piątymi
urodzinami schroniska. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Państwu za
tak hojne włączenie się do akcji. To był wspaniały prezent dla zwierzaków z okazji
urodzin, jednak inicjatywa ta nie była jednorazowa i będzie nadal kontynuowana, o
czym na bieżąco będziemy Państwa informować na łamach „Wiadomości” oraz na
falach internetowego radia Warmia Barczewo.
Magdalena Łowkiel
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Wigilia miejska
Od kilku lat organizowane jest w naszym
mieście świąteczne, mikołajkowe spotkanie –
Wigilia Miejska. 19 grudnia 2018 r. na
parkingu przy Urzędzie Miejskim w Barczewie
zebrały się dzieci i nauczyciele z barczewskich
szkół – SP 1 i SP 3 oraz uczniowie ze szkół
w Łęgajnach i Lamkowie. Dzieci wspólnie
ubierały choinki ozdobami, które same
wykonały. Nie mogło również zabraknąć
Mikołaja, który serdecznie przywitał
wszystkie dzieci tulące się do niego. Specjalnie
dla Mikołaja dzieci na scenie zaśpiewały
pięknie kolędy i świąteczne piosenki. Po
występach można było sobie zrobić zdjęcie
z Mikołajem, który zadawał również dzieciom
zagadki. Następnie na scenie odbył się
koncert kolęd w nowych aranżacjach w wykonaniu zespołu Bridge Band. Na Wigilii
obecny był również burmistrz Barczewa, pan
Andrzej Maciejewski. Mikołajkową atrakcją
specjalnie dla dzieci była inicjatywa we
współpracy z Joanną Tatarczuk, mieszkanką
Lamkowa – sprowadzenie do Barczewa
Fot. Archiwum
Wawel Trucka, wielkiego samochodu pełnego
Niepublicznej Szkoły w Kronowie,
zabaw, gier, aplikacji i słodkości z ﬁrmy Wawel
archiwum CK-B
z Krakowa. Z tej atrakcji skorzystały również
Wigilii Miejskiej. Organizatorami wydarzenia było Centrum Kulturalno-Biblioteczne, Urząd
dzieci ze szkoły w Kronowie.
Po południu, w Skarbcu Kultury Euro- Miejski w Barczewie we współpracy z Zakładem Budynków Komunalnych, ﬁrma Kamal,
pejskiej w Barczewie, odbyła się druga część p. Bogdan Matłoka i p. Włodzimierz Zdaniuk.
Magdalena Łowkiel

Chór żeński „Cantare” wyróżniony
18 grudnia po raz piąty odbył się w Olsztynie Warmińsko-Mazurski Fes wal Chórów i Zespołów Wokalnych „Hej Kolęda”. Organizatorem Fes walu
była jak zawsze Akademia Trzeciego Wieku, działająca przy olsztyńskim Miejskim Ośrodku Kultury. Fes wal odbył się w Centrum KonferencyjnoSzkoleniowym przy ul. Dybowskiego w Olsztynie. W Fes walu wzięły udział trzy zespoły wokalne i osiem chórów z Uniwersytetów Trzeciego Wieku
naszego województwa . Wśród startujących w konkursie udział wziął chór żeński „Cantare” z Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Był to
pierwszy udział chóru na takim konkursie, ponieważ działa on nieco ponad rok, a dokładnie od 17 października 2017 r.
Chór żeński „Cantare” śpiewa pod kierunkiem Iwonny Skibińskiej-Czechowicz. Panie wykonują utwory jednogłosowe przy akompaniamencie
fortepianu w wykonaniu prowadzącej zespół. Na fes walu „Hej Kolęda” panie zaprezentowały dwie kolędy i pastorałkę, bo taki był wymóg
organizatorów. Pierwszą kolędą zaśpiewaną przez chór była klimatyczna i nastrojowa „Cicha noc”, kolejną „Lulajże Jezuniu” – w tej kolędzie par ę
solową wykonała pani Urszula Prządka – a na koniec chór wykonał pastorałkę „Tylko jedna jest taka noc”. Jury konkursu podkreślało, że tegoroczny
fes wal miał bardzo wysoki poziom. W oczekiwaniu na wyniki seniorzy wspólnie śpiewali kolędy i bawili się wesoło podczas pokazu zumby w wykonaniu
studentek Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku pod kierunkiem ich instruktora. Atmosfera była fantastyczna, nie do opisania. Trzeba tam w takim dniu
być, żeby poczuć ten radosny klimat. Chór
żeński „Cantare” wyśpiewał wyróżnienie
i otrzymał, oprócz wielkiej torby słodyczy,
bardzo ładną statuetkę. Panie nie kryły swojej
radości.
Gratuluję paniom chórzystkom i prowadzącej Iwonnie Skibińskiej-Czechowicz.
Panie z chóru żeńskiego „Cantare” są
bardzo dumne i zadowolone, że mogą reprezentować Uniwersytet także poza Barczewem, albowiem tam już są znane. Wielokrotnie można było je usłyszeć na organizowanych przez BUTW uroczystościach,
ważnych dla miejscowej społeczności
wydarzeniach, a także w radiu Warmia
Barczewo, w którym to BUTW ma swoją
półgodzinną audycję.
I.S.
Fot. Archiwum BUTW
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INFORMACJE - 27. Finał WOŚP w gminie Barczewo

„Gramy dla dzieci małych
i bez focha - na zakup sprzętu
dla specjalistycznych
szpitali dziecięcych”
Gramy, bo lubimy
Kochani WOŚPowicze – mieszkańcy
miasta i gminy Barczewo, sponsorzy, wolontariusze, wrzucający do puszek, kupujący,
współorganizatorzy!
Pragnę wyrazić głęboką wdzięczność za
każdy życzliwy gest i wsparcie, za wyrazy
dobroci i chęć niesienia pomocy przez WAS.
Za to, że byliście ze sobą z uśmiechem,
pozytywnym nastawieniem i „bez focha”. Po
raz kolejny nie zawiedliście – dzięki Wam
została zebrana tak pokaźna kwota!
Program WOŚP został wypełniony przez
Was mnóstwem różnorodnych atrakcji i podarunków. Graliśmy dzięki temu sportowo,
koncertowo i emocjonalnie.

przejazdy rajdowe z Pawłem Miszkowskim
i przejazdy quadami z MOTOBRAĆMI, co
wzbogaciło nasze konto o kwotę 2 673,33 zł.
Następnie Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo Biega” po raz V zorganizowało Koleżeński Bieg dla WOŚP i przekazało puszkę z 778,02 zł.
W hali sportowej Zespołu Szkół, dzięki
uprzejmości pani dyrektor Alicji Sawickiej,
można było obejrzeć niezwykłe pokazy
sportowe, przygotowane przez małych i dużych zawodników Aikido Barczewo Agatsu
Dojo, Rolling Spider Team Olsztyn i Defender
Saario Academy Barczewo, skorzystać
z malowania twarzy, nabyć losy i znaczki

Już 5 stycznia GKS Pisa Pimavera zorganizował turniej piłkarski dla dzieci, rodziców,
sportowców i strażaków. Było bardzo miło,
wesoło i sportowo, a dzięki temu zebrano
kwotę 5 786,60 zł.
12 stycznia w Szkole Podstawowej nr 1
mocno biły serca młodych sportowców, gdyż
Salka Fit przygotowała tor przeszkód –
rozgrywki klasowe, a rodzice i nauczyciele
przygotowali smakołyki, dzięki którym
zebrano kwotę 1 297,13 zł.
W b l o k u p ro g ra m ow y m , p r ze p ro wadzonym w dniach 12-13 stycznia, na scenie
wystąpili: wcielający się w postać legendarnego Elvisa Mirek Deredas, kwartet
saksofonowy, chór żeński Cantare, kapela
Barczewianie, młodzi artyści z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie z programem
kolędowo-jasełkowym, Amelia Kwiatkowska,
Żaneta Żokowska, zespół Wodny Patrol
i Mateusz Matlas ze swoim recitalem.
13 stycznia na Plaży Miejskiej w Zalesiu
szalały barczewskie morsy i zebrały 956,62 zł.
Silnych emocji dostarczyła nam Ochotnicza
Straż Pożarna w Barczewie, organizując

WOŚP, uczestniczyć w zabawach z harcerzami, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie
w namiocie z motocyklami – Motobracia.pl,
a także nauczyć się segregacji śmieci na
stoisku przygotowanym przez ZUK w Barczewie.
W sobotę i niedzielę loterię fantową, kawiarenkę i stoisko ze słodkościami przygotowały panie z Barczewskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku, które uzbierały kwotę
2 520,00 zł. Natomiast w niedzielę na
łasuchów czekało stoisko z goframi i zupą
grochową przygotowane przez uśmiechnięte
pary: Wioletę i Marcina Lipkę oraz Beatę
i Jarka Chrzon, którzy pozyskali 745,19 zł.
Zawsze zorganizowane, pomocne i chętnie współpracujące Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich przekazało kwotę 3 160,00 zł.
ze sprzedaży ciast, napojów, bigosu i innych
smakołyków.
Wasze wysiłki i potężną pracę ludzi
o wielkich sercach rejestrowała Telewizja
Kablowa Macrosat.
Dziękuję Agnieszce Markowicz za sprawne przeprowadzenie aukcji internetowej.
Ogromne podziękowania kieruję w stronę
wolontariuszy, którym radośnie grały serca,
gdy zbierali pieniądze do WOŚPowych
puszek. A byli nimi:
- w Barczewie: Sebas an Stochmal,
Aleksandra Hermańska, Dominik Betkowski,
Piotr Tokarski, Jakub Sidorczuk, Oliwia
Hirkowska, Hubert Chrzon, Daniel Nagraba,
Dawid Nagraba, Dominika Treder, Kacper
Cąkała, Karina Chrzon, Marcin Kowalski,
Maria Krawczyńska, Michał Domin, Martyna
Werpachowska, Lili Dowgiałło i Marysia
Mostek;
- w Bartrołtach Wielkich: Oskar i Oliwia
Gwiazda;
- w Ruszajnach: Martyna Młodawska
i Natalia Brejta;
- w Kronowie: Aleksandra Tarnowska
i Zuzanna Trzeciakiewicz;
- w Barczewku: Artur Żywicki, Damian Alicki
i Krys an Anders;
- w Lamkowie: Agata Wiszniewska i Marcin
Maciążek;
- w Jedzbarku: Bianka Żukowska i Iwona
Andronanis;

Ciąg dalszy na str. 14 >>
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27. Finał WOŚP w gminie Barczewo

Gramy, bo lubimy
Finał WOŚP w Barczewku

Finał WOŚP w Skajbotach

Finał WOŚP w Łęgajnach

Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewku
drugi rok z rzędu organizowała zbiórkę na
rzecz WOŚP w swojej miejscowości. Od
wczesnych godzin porannych nasi wolontariusze zbierali pieniądze na terenie Barczewka. Główną atrakcją naszego ﬁnału były
dni otwarte świeżo oddanej do użytku remizy
strażackiej (I etap modernizacji). Odwiedziły
nas rodziny z dziećmi, chętni mogli z bliska
obejrzeć wnętrze remizy oraz sprzęt, który na
co dzień wykorzystujemy przy działaniach
ratowniczo-gaśniczych. Najważniejszym
punktem ﬁnału w Barczewku było otwarte
szkolenie z zasad udzielania pierwszej
pomocy oraz obsługi automatycznego deﬁbrylatora AED. Nasi goście mogli szlifować
swoje umiejętności na fantomie pod czujnym
okiem wykwaliﬁkowanego ratownika.
Następnie nasi strażacy dołączyli do kolegów z OSP Barczewo, aby razem kwestować
w sercu naszej gminy. Podczas tegorocznego
ﬁnału zebraliśmy 1414,75 zł, co jest
niewątpliwie ogromnym sukcesem, gdyż
rekord z poprzedniego roku został pobity
dwukrotnie.
Artur Żywicki

Dla Skajbocian, chcących wesprzeć
zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w niedziele 13 stycznia 2019 r.
otworzyła swe podwoje pięknie przystrojona
świetlica wiejska. Wśród serc, serduszek,
lampek, świec i balonów, przy pięknie
nakrytym stole, serwowano rozgrzewającą
zupę gulaszową, smakowite skajbockie
i mokińskie (dziękujemy!) wypieki, kawę,
herbatę i owoce. Prócz serduszek naklejanych, darczyńcy byli częstowani unikalnymi,
okolicznościowo zdobionymi kruchymi
serduszkami przygotowanymi przez rodzinę
pani Agnieszki Sołtys. Pani Agnieszka wraz z
panią Marzeną Zychowicz były tegorocznymi
„dyrygentkami” naszej orkiestry. Bardzo
przejęty Krzyś Raszkowski dobre 10 minut
wrzucał do skarbonki zbierane przez cały rok
jedno-, dwu- i pięciogroszówki (ponoć
uzbierało się parę złotówek!). Siostry Madzia,
Ola i Mirka Chyżyńskie, zwyciężając w emocjonującej licytacji „wośpowego” T - shirta,
przeznaczyły na ten cel zawrotna sumę 50 zł!
Całe swoje miesięczne kieszonkowe! Wśród
miłych sąsiedzkich pogwarek, ploteczek
i wspomnień doczekaliśmy powrotu naszych
wolontariuszek ze sztabu w Barczewie.
Zebraliśmy 519 zł. Wszystkim, którzy
pomogli, DZIĘKUJEMY! Siema, do zobaczenia
w roku 2020!
Organizatorzy WOŚP w Skajbotach

Wielki Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łęgajnach organizowało wspólnie
Stowarzyszenie Przystanek Łęgajny, Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego
i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach.
W ramach ﬁnału odbył się wieczór gier
planszowych, zaistniała kawiarenka pachnąca
kuszącymi, słodkimi przysmakami wykonanymi przez mieszkanki Łęgajn, a także odbył
się kiermasz i licytacja, którą poprowadził p.
Tadeusz, przedstawiciel Koła Łowieckiego
Żubr. Fanty na licytację i kiermasz przekazali
mieszkańcy, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy z Łęgajn i gminy Barczewo. Atrakcją
ﬁnału był występ dzieci artystycznie uzdolnionych, które przygotowała p. Iwona, trzy
piękne konie fryzyjskie p. Eweliny i samochód
rajdowy p. Mariusza, którym będzie mógł
wykonać jazdę po torze lodowym uczestnik
licytacji. W kweście na rzecz Orkiestry wzięło
udział 8 wolontariuszy z najstarszych klas
szkoły podstawowej w Łęgajnach. W sumie
łęgajnowska Orkiestra przekazała na rzecz
ﬁnału 5433,86 zł.
Andrzej Turek

Wójtowo zagrało
z przytupem w piwnicy!
Nieważne gdzie, ważne po co i dla kogo!
Już po raz dziewiąty Stowarzyszenie Wspólne
Wójtowo zorganizowało wspólne granie
z Jurkiem Owsiakiem oraz Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. Dzięki życzliwości
proboszcza, centrum organizacyjne mieściło
się w sali paraﬁalnej w podziemiach Kościoła
NMP Królowej Męczenników w Wójtowie. To
tu tłumnie przychodzili najmłodsi i najstarsi
mieszkańcy naszej miejscowości, wiedząc, że
to dla nich zbieramy pieniądze podczas 27
ﬁnału WOŚP. Graliśmy bez focha dla najmłodszych. Nikt nie żałował grosza na zakup
pyszności, zup i ciast przygotowanych przez
wójtowskie gospodynie, które można było
zjeść, popijając gorącą kawą lub herbatą
w towarzystwie sąsiadów, aby nabrać zapału
do licytacji wyjątkowych rzeczy przygotowanych na tę okazję. Pomimo chłodu,
siedmioro wolontariuszy szybko zapełniało
puszki, chodząc po ulicach Wójtowa pod
czujnym okiem dorosłych. Wszystkie nasze
działania przyniosły wymierne efekty. Dzięki
oﬁarności mieszkańców Wójtowa i przyjaciół
naszej miejscowości, którzy nas wspierają,
oraz wolontariuszy i bezinteresownej pracy
przedstawicieli Stowarzyszenia Wspólne
Wójtowo, zebraliśmy 7 111,20 zł. Dla WOŚP
Wójtowo zebrało w ciągu tych dziewięciu lat
już 43 635,36zł. Szczegółowe relacje wraz ze
zdjęciami znajdą się również na fanpage
„WOŚP Wójtowo” na FB. Dziękujemy, siema
i do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo

Fot. Archiwum organizatorów
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„Spotkania z poezją” powróciły
„Poezja to mówiące malarstwo.
Malarstwo - milcząca poezja”
Simonides
Po rocznej przerwie grupa poetów z gminy Barczewo ponowiła „Spotkania z poezją”
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Na początku spotkania, które zorganizowano 17 stycznia, rozstrzygnięto konkurs
plastyczny dla dzieci ze szkół barczewskich na
zilustrowanie wiersza Katarzyny Suraj pt.
„Rzeka Wardęga” (wyniki konkursu zostały
ogłoszone w ostatnim numerze „Wiadomości
Barczewskich” z 2018 r.). Zaprezentowano
również wystawę wszystkich prac, których
było ponad 50.
Następnie poeci czytali swoje liczne
wiersze, jak również teksty, fraszki, prozę,
sentencje, zebrane luźno myśli, czasem
relacje. Każdy z poetów, których jest kilkanaście, bardzo lubi dzielić się swoimi
wierszami. Często teksty tworzą w trakcie
spotkania poetyckiego.
W kolejnych numerach naszej gazety
będziemy Państwu prezentować wiersze
naszych poetów.
Na następne spotkanie z poezją zapraszamy Państwa w marcu.
Dziś zachęcamy do przeczytania wiersza
p. Janiny Grudy z Barczewa:
Jestem tylko chwilką wypełnioną życiem
Radosnym spełnieniem
Płonącym ognikiem na ziemi…
Lecz kiedy moja chwilka dobiegnie końca
I zgaśnie mój ognik
To ja na obłoczkach białych
Popłynę ku wieczności
A kiedy wiatr zawieje,
moje ślady na ziemi
I czas zatrze pamięć pamięci moich bliskich
I jak poranna mgła rozwieją się wspomnienia
To ja zapłonę nad ziemią, poranną różową zorzą

Fot. Archiwum CK-B(2)

Duet fortepianowy z nagrodą!
Niesamowity duet fortepianowy w składzie: Miłosz Grzywiński i Jan Hestkowski,
w dniu 8 grudnia 2018 r. wziął udział XIV Ogólnopolskim Konkursie Kameralistyki
Fortepianowej w Toruniu. W swojej kategorii wiekowej, jako najmłodsi uczestnicy, zostali
laureatami III miejsca! Bardzo uzdolnieni młodzi pianiści swój talent szlifują pod okiem
pedagog pani Ludmiły Sivoronavej w barczewskiej filii Powiatowej Szkoły Muzycznej I st.
w Dywitach. Często słyszymy ich podczas różnych koncertów szkolnych, ale też w czasie
wydarzeń miejskich. W mieście Feliksa Nowowiejskiego tacy wspaniali młodzi ludzie to
skarb prawdziwy, który należy wspierać i podziwiać. Gratulujemy chłopcom, pani pedagog
i rodzicom zdolnych młodych muzyków, którzy, jak sami podkreślali podczas wywiadu
w radiu Warmia Barczewo, uważają, że „warto poświęcać czas dla takich chwil”.
Magdalena Łowkiel

Jasełka w Wójtowie
Już od początku nowego roku, wójtowska parafia
tętniła życiem i pięknym śpiewem, a w dniu 6 stycznia
2019 r. zaprezentowano jasełka parafialne. Wtedy to,
pod czujnym okiem pani organistki – Iwony Pabijanek
oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich „Wójtowianki”,
dzieci i rodzice przygotowali piękne jasełka. Dekoracje
i stroje wykonały mamy wraz z dziećmi, które pięknie
przygotowały się do występu z podziałem na role.
Uczestnicy tego wydarzenia byli pod wrażeniem
wykonania, aranżacji oraz gry aktorskiej wykonawców.
Na zakończenie wspólnie śpiewano kolędy. Takie uroczystości scalają społeczeństwo i propagują dziedzictwo
kulturowe. Relacja fotograficzna i filmowa jest do
obejrzenia na stronie Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo
oraz na FB. Pozdrowienia z Uroczej Miejscowości!
Beata Jakubiak
Fot.Archiwum autora
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1369.02.05 – z tego okresu pochodzi pierwsza
wzmianka o wiosce Alt Wartenburg, dzisiejszym
Barczewku.
1519.02.28 – Mikołaj Kopernik, jako
administrator kapituły warmińskiej, nadał prawo
lokacyjne osadnikowi nazwiskiem Matz Slander
ze Skajbot.
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks
Nowowiejski, polski kompozytor i dyrygent, autor
m.in. „Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu innych
utworów.
1900.02.06 – na placu targowym w Barczewie za
korzec (99 kg) żyta płacono 5 marek, jęczmienia
4-8, zaś kartoi 1,50. Za funt masła (pół kg)
płacono 80 fen. Mendel jaj (15 szt.) kosztował
80 fen, a funt wołowiny 40 fen.
1901.02.23 – w kościele paraalnym w
Barczewie odczytano list pasterski biskupa
warmińskiego, który ustalał „na 40 dni postu,
przez wstrzymanie się od mięsa we środy, piątki
i soboty, dozwalając jedynie na używanie
smalcu”. Przykazanie miało obowiązywać
wiernych od 21 do 60 roku życia z wyjątkiem
chorych, słabnących, ciężko pracujących i
będących w drodze i zmuszonych jeść w oberży.
1919.02.26 – w Barczewie za oderwaniem się
Warmii od Niemiec podczas organizowanych
wieców agitowało Polsko-Katolickie Towarzystwo
Ludowe.
1919.02.26 – w Barczewie założone zostało
Polsko-Katolickie Towarzystwo Ludowe.
1929.02.15 – urodził się Mieczysław Okulicz ps.
Miko Wiktor, mieszkaniec Barczewa. Autor
książki „Zaściankowi rozrabiacy w kresowym
kolorycie”.
1929.02.17 – urodził się Tadeusz Dorożyński.
Był pierwszym dowódcą sekcji pożarniczej
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.
1949.02 – na skutek procesu upaństwawiania
spółdzielczości w Polsce, Spółdzielnia
Spożywców „Jutrzenka” z siedzibą przy
ul. Mickiewicza 36 w Barczewie została
przekształcona w Gminną Spółdzielnię
Samopomoc Chłopska.
1949.02.01 – komisarycznym burmistrzem
miasta Barczewa został Franciszek Roman.
1949.02.20 – w Zakładzie Karnym odbyło się
pierwsze ślubowanie strażników więziennych.
1969.02.20 – w Barczewie przy Miejskim Domu
Kultury rozpoczęło pracę Kółko Plastyczne, które
prowadził Tadeusz Rynkiewicz.
1969.02.25 – od listopada wykłady Uniwersytetu
Powszechnego prowadzone były w Miejskim
Domu Kultury w Barczewie raz w tygodniu.
1979.02.10 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie gościnnie występowała Hanka
Bielicka.
1979.02.17 – naczelnikiem Miasta i Gminy
w Barczewie został Stanisław Borys.
1979.02.22 – w kinie „Legenda” w Barczewie
wystąpił grecki zespół Prometheus.
1999.02.01 – redaktorem naczelnym
„Wiadomości Barczewskich” została Mariola
Łukowska.
Ciąg dalszy na str. 9 >>
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W rocznicę urodzin i śmierci
Feliksa Nowowiejskiego - patrona wielu miejsc
Feliks Nowowiejski urodził się 7 lutego
1877 roku w Barczewie, a zmarł 18 stycznia
1946 roku w Poznaniu. Zapamiętany został
jako wybitny kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz i organizator życia
muzycznego, założyciel chórów, twórca
m.in.: „Roty”, „Legendy Bałtyku” czy oratorium „Quo Vadis”. Feliks Nowowiejski
wszedł do panteonu wybitnych osobowości.
Oprócz niezliczonej ilości publikacji naukowych, jego twórczość i patriotyzm upamiętniają również liczne tablice m.in.
w miejscach jego zamieszkania, pobytu czy
tam, gdzie koncertował. Nazwano jego
imieniem wiele ulic, placów, skwerów, nie
wspominając o instytucjach i zakładach
pracy, którym po dziś dzień patronuje.
W Barczewie już w lipcu 1945 roku, za
sprawą wiceburmistrza Władysława Naruszewicza, władze miasta zastąpiły tabliczki
niemieckie polskimi. Dawniejsza Schulstraße
otrzymała nazwę Feliksa Nowowiejskiego.
Pozostając przy Barczewie, kolejną próbą
upamiętnienia kompozytora była podjęta 31
sierpnia 1946 roku przez Miejską Radę
Narodową zmiana nazwy miasta z „Wartembork” na „Nowowiejsk”. Nazwa nie utrzymała
się długo. Decyzją Miejskiej Rady Narodowej
z 4 grudnia 1946 roku, Zarząd Miejski podjął
uchwałę o zmianie nazwy „Nowowiejsk” na
„Barczewo”.
Po kilku latach, 15 lipca 1961 roku, w przeddzień pięćdziesiątej pierwszej rocznicy prawykonania „Roty” na Błoniach Krakowskich,
przy ul. Mickiewicza 13, w miejscu, gdzie stał
rodzinny dom kompozytora, otwarto Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego, a do
frontowej ściany budynku przytwierdzono
marmurową tablicę pamiątkową. Po latach,
17 września 2007 roku, Muzeum im. Feliksa
Nowowiejskiego zostało przekształcone
w Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, które funkcjonuje
do dziś.
Ważnym i podniosłym wydarzeniem dla
miejscowej szkoły podstawowej, wówczas
Zbiorczej Szkoły Gminnej w Barczewie, było
nadanie w dniu 7 lutego 1964 roku imienia
Feliksa Nowowiejskiego. Nieco ponad dwa
lata później, 20 listopada 1966 roku, w barczewskim kinie „Legenda” odbyła się
podniosła uroczystość przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Imię kompozytora nosiła również księgarnia, która mieściła się w budynku obecnie
przypisanym do ul. Mazurskiej 3. Przypomnijmy, że wcześniej, od roku 1896, na
parterze mieściła się polska księgarnia.
W latach 1896-1920 budynek stanowił
własność rodziny Hirschbergów. Potem
ponownie urządzono tam księgarnię, tym
razem niemiecką, która funkcjonowała do

1945 roku. W latach 70. XX wieku, w tym
samym miejscu, na parterze urządzono
księgarnię im. Feliksa Nowowiejskiego, której
szyld po latach zmieniono na „Dom Książki”.
Imię Feliksa Nowowiejskiego nosił także
jeden z miejscowych zakładów pracy. Tym
zakładem od 1 stycznia 1976 roku była
Metalowa Spółdzielnia Inwalidów przy ulicy
Olsztyńskiej. Wówczas pełna nazwa brzmiała:
Metalowa Spółdzielnia Inwalidów im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. Po dwudziestu
latach, czyli od 26 września 1995 roku,
zmieniono nazwę na „Metalowa Spółdzielnia
Inwalidów w Barczewie”. Innym, nie mniej
doniosłym wydarzeniem, był dzień 2 czerwca
2016 roku, kiedy na frontowej ścianie Salonu
Muzycznego przy ul. Mickiewicza 13 odsłonięto nową tablicę poświęconą kompozytorowi.
W Polsce jest wiele miast, które uhonorowały Feliksa Nowowiejskiego, nadając
ulicom, skwerom czy placom jego imię. Są to
m.in. Warszawa, Poznań, Olsztyn, Bartoszyce,
Szczytno, Lublin, Gdańsk, Częstochowa,
Kraków czy Koszalin. Jest także WarmińskoMazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Nie tylko w świątyniach odnajdujemy pamiątkowe tablice z
miejsca jego obecności. Jego imię nosi także
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego –
Salon Muzyczny w Poznaniu, Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie oraz inne instytucje.
W tym miejscu warto przypomnieć, że
poczesne miejsce w twórczości Feliksa Nowowiejskiego mają m.in. utwory marynistyczne,
jak wspomniana m.in.: opera „Legenda
Bałtyku”, czy dzieło chóralne „Missa Stella
Maris”. Jednak bodaj najbardziej znany i do
dziś śpiewany jest jego „Hymn do Bałtyku”
(pieśń patriotyczna z 1919 roku do słów
Stanisława Rybki). To właśnie ten utwór
utożsamiał kompozytora z wielką miłością do
morza. Zapewne musiała wiedzieć o tym
ﬁrma Chipolbrok, która w roku 1957, za
pośrednictwem Polskich Linii Oceanicznych,
zamówiła w stoczni jugosłowiańskiej o nazwie „Brodogradiliste Split” serię drobnicowców do obsługi serwisu liniowego do Chin
Ludowych. Potem jednemu z wybudowanych
statków nadano imię „M/S Nowowiejski”.
Drobnicowiec pływał pod polską banderą do
1986 roku.
Kiedy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
uchwałą z dnia 22 grudnia 2015 roku
ustanowił rok 2016 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego, kroniki morskie z tego roku
odnotowały wydarzenie związane z naszym
kompozytorem. Wówczas, 6 kwietnia 2016
roku, w stoczni w Szanghaju (Chiny), odbyła
się uroczystość nadania imienia M/S „NOWOWIEJSKI” nowemu statkowi należącego
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O barczewskich Węgrach
W 2019 roku przypadają dwie rocznice,
a mianowicie 430 rocznica objęcia przez
kardynała Andrzeja Batorego biskupstwa
warmińskiego oraz 420 rocznicę jego śmierci.
Z tej okazji warto wspomnieć o obecności
osób pochodzenia węgierskiego w naszym
mieście.
Proces tworzenia się miejscowej wielokulturowości poprzez osiedlanie się osadników przybyłych z Niemiec, Śląska, ziemi
chełmińskiej (Mazowsza) i Pomorza Wschodniego oraz osób różnych narodowości jest
nam znany z historii Barczewa.
Już w drugiej połowie XVI wieku do
miejscowych rzemieślników dołączyli kupcy
ze Szkocji oraz nieliczni Holendrzy. Kolejnymi,
którzy osiedlili się w Barczewie byli Węgrzy.
Potem, bo począwszy od 1812 roku, do
Barczewa przybywali Żydzi. W mieście zamieszkało także kilku francuskich żołnierzy
wracających z podboju Rosji. Inaczej było
z osadnictwem na czas plebiscytu w 1920
roku i w czasie II wojny światowej. Wówczas
na terenie miasta przebywali przymusowi
robotnicy oraz jeńcy wojenni, m.in. Polacy,
Francuzi, Rosjanie, Włosi, Belgowie i Serbowie. 21 stycznia 1945 roku nastąpił exodus
mieszkańców Barczewa oraz powojenne
przymusowe wysiedlania ludności narodowości niemieckiej. Po II wojnie światowej, do
Barczewa zaczęli przybywać osadnicy i przesiedleńcy. Pierwsi przybyli z Mazowsza.
Kolejni z Wileńszczyzny, zza Buga, zdemobilizowani, a na koniec z Akcji „Wisła”. Za nimi do
ro d z i n n e go m i a s t a p ow ra c a l i d a w n i
mieszkańcy.

Wróćmy do osób narodowości węgierskiej, które na przełomie wieków przybyły
do Barczewa, a wiele z nich złotymi zgłoskami
zapisało się w historii miasta. Historycy zadają
pytanie: skąd Węgrzy wzięli się na Warmii,
a dokładniej w Barczewie? Otóż można
odpowiedzieć, że po elekcji króla Stefana
Batorego, do Polski przybyło wielu Węgrów –
królewskich doradców, artystów, studentów
i żołnierzy oraz najmłodsi książęta z rodu
Batorych – Baltazar i Andrzej, królewscy
bratankowie. Po śmierci ich ojca, Andrzeja
z Szamoju, król Stefan Batory otoczył
chłopców opieką, zadbał o ich staranne
wychowanie i wykształcenie. Jednak ich losy
potoczyły się różnie. Baltazar po ukończeniu
szkoły obrał sobie służbę wojskową.
Dowodził gwardią węgierską w wojnie
polsko-moskiewskiej. Dalsze już jego losy
potoczyły się tragicznie. Natomiast Andrzej
jeszcze w kolegium w 1581 roku przyjął
niższe święcenia kapłańskie, po czym został
kanonikiem warmińskim. W 1583 roku
ukończył kolegium i wyjechał do Rzymu,
gdzie dzięki zabiegom króla otrzymał w 1584
roku godność kardynała i koadiutora (pomocnika) biskupa warmińskiego Marcina
Kromera z prawem następstwa.
Z chwilą, kiedy 23 marca 1589 roku zmarł
Marcin Kromer, Andrzej Batory stał się
pełnomocnym biskupem warmińskim.
Godność tę sprawował do 1599 roku,
starając się wypełnić zgodnie z przysięgą
liczne zobowiązania zawarte w kapitulacji
wyborczej (uchwalone przez kanoników
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do Chińsko-Polskiego Towarzystwa Okrętowego SA Chipolbrok. Z tą datą M/S
„NOWOWIEJSKI”, jako drugi z czterech bliźniaczych statków, wszedł do eksploatacji,
pływając po morzach i oceanach.
Wcześniej pisaliśmy o rozsianych po całej Polsce ulicach, placach i skwerach nazwanych
imieniem Feliksa Nowowiejskiego. Jest jeszcze jedna nazwa z imieniem naszego
kompozytora. Podobnie jak wspomniane wyżej drobnicowce, związana jest z tematyką
twórczości, a mianowicie z utworami marynistycznymi. Staraniem Społecznego Komitetu
Budowy Bulwaru Nadmorskiego, którego działalność zaowocowała oddaniem w 1969,
w czasie obchodów Dni Morza,
Bulwaru Nadmorskiego im. Feliksa
Nowowiejskiego, który w takiej postaci istnieje do dziś. Bulwar znajduje się
w centrum Gdyni. Swój początek ma
przy plaży w Śródmieściu i rozciąga się
na długości ponad 1,5 km pomiędzy
linią brzegową Zatoki Puckiej a wzgórzem Kamiennej Góry i Kępą Redłowską, mając swój koniec przy plaży
w Redłowie. Znamienny jest fakt, że ta
zapewne najdłuższa promenada w
Polsce nosi imię Feliksa Nowowiejskiego, kompozytora urodzonego
w Barczewie.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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katedralnych). Andrzej Batory otaczał m.in.
mecenatem kulturę i sztukę oraz dbał nie
tylko o konserwację kościołów, klasztorów
i zamków. Był także jedną z pierwszych osób
pochodzenia węgierskiego, która gościła w
Barczewie niezliczoną ilość razy. Na swój
sposób był związany z naszym miastem. To
jemu, z racji znajdującego się zamku biskupiego i klasztoru franciszkańskiego, przypisuje się ściągnięcie na Warmię, w tym do
naszego miasta, wielu artystów i fachowców
pochodzenia węgierskiego. Barczewo było
ulubionym jego miejscem pobytu. Za swego
życia dobudował do kościoła św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie kaplicę św. Antoniego,
a w niej zlecił wykonanie marmurowego
nagrobka – pomnika dla siebie i brata
Baltazara. Dla klasztoru ufundował cenną
bibliotekę oraz założył szkołę przyklasztorną
dla chłopców W testamencie z 22 października 1599 roku kardynał przekazał znaczne
sumy na rzecz klasztoru w Barczewie.
Na początku 1599 roku udał się do
Siedmiogrodu celem objęcia rządów po
księciu Zygmuncie. W bitwie pod Sybinem 28
października 1599 roku został pokonany,
a 3 listopada 1599 roku zamordowany
w Pasztorbükk koło Csikszentdomokos
i pochowany w Białogardzie Siedmiogrodzkim. Wykonany w 1598 roku marmurowy nagrobek znajdujący się w kaplicy św.
Antoniego do dziś pozostaje pusty.
Jeszcze po śmierci kardynała Andrzeja
Batorego, na Warmię wciąż przybywali nowi
przedstawiciele rodów pochodzenia węgierskiego. Byli nimi m.in. członkowie
znanego rodu szlacheckiego Kalnassych.
Historia tego rodu bogata jest i ciekawa.
Najstarszymi z tego rodu był Zygmunt
Kalnassy i młodszy jego brat Andrzej Michał
Kalnassy oraz ksiądz kanonik Joachim
Kalnassy. O Zygmuncie Kalnassym (Siegmund
Joseph de Kalnas-Kalnassy), w czasopiśmie
„Zeitung für Geschichte und Alterskunde
Ermlands“ z 1864 roku znajduje się
Ciąg dalszy na str. 10 >>

KALENDARIUM
Luty
Ciąg dalszy ze str. 8

1999.02.05 – w Białymstoku, na I Ogólnopolskim Spotkaniu Redaktorów Gazet
Więziennych, „Pen-Press ‘99”, drugą nagrodę
otrzymała gazeta „Aby do wokandy” z Zakładu
Karnego w Barczewie.
1999.02.07 – w Łęgajnach powstał Komitet
Obrony Rolników z siedzibą w Niedźwiedziu.
1999.02.26 – ukazała się w sprzedaży gazeta
samorządowa „Wiadomości Barczewskie”.
1999.02.27 – w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Barczewie odbył się XVI
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej.
Wojciech Zenderowski
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O barczewskich
Węgrach
<< s.9

informacja, że był węgierskim szlachcicem,
który mieszkał już kilka lat na terenie Warmii.
Należy podkreślić, że w 1741 roku Zygmunt
Kalnassy przez wiele lat był także burgrabią w
Wartenburgu (Barczewie) i urzędował na
zamku biskupim. To była wielka postać. Był on
także właścicielem majątku w Tumianach. Jak
podają źródła historyczne, jego żoną była
Maria Barbara von Hertzberg (ur. 1718 r.), a jej
rodzicami byli Otto Casimir von Hertzberg
i Anna Barbara Constantia ur. Schau, oboje
pochodzenia węgierskiego. Oni także
wielokrotnie przebywali na zamku biskupim
w naszym mieście.
Ważną informacją jest znaczący fakt, że
syn Siegmunda (Zygmunta), Joachim von
Kalnassy, urodził się w Wartenburgu (Barczewie) w listopadzie 1741 roku. Jego matką
była Barbara z d. Demut. Joachim von
Kalnassy był kanonikiem warmińskim, a także
przez blisko trzydzieści lat osobistym sekretarzem biskupa Ignacego Krasickiego.
Towarzyszył biskupowi w podróżach po
Warmii, gdzie wraz z nim przebywał także na
zamku biskupim, w swoim rodzinnym mieście,
Barczewie.
Jako sekretarz Ignacego Krasickiego, miał
pośredni wpływ na podejmowane przez
biskupa decyzje. Był także zainteresowany
rozbudową klasztoru w Barczewie. Joachim
Kalnassy był nie tylko poetą, ale także
przetłumaczył m.in. ody Horacego, elegie
Propercjusza oraz dzieło św. Franciszka
Salezego „O przygotowaniu do pobożnego
życia i szczęśliwej śmierci” z dedykacją „dla
ludu warmińskiego”. Joachim Kalnassy
w późniejszym okresie był kustoszem katedry
we Fromborku, gdzie 2 kwietnia 1802 roku
zmarł i tamże został pochowany.
Tropiąc obecność Węgrów w Barczewie,
w archiwach można natrafić na dwie
informacje. Jedna odnosi się do szlachetnie
urodzonego przybyłego z Węgier, którego
w 1658 roku gościł na zamku biskupim
starosta o nazwisku Albrecht Gąsiorowski.
Natomiast kim był ów Węgier i jaką miał
godność, historia nie wspomina. Nie była to
jedyna wizyta tzw. szlachetnie urodzonego
przybysza z Węgier.
Druga informacja pochodzi z 1842 roku
i dotyczy przybyłych z Węgier do Barczewa
dwóch rodzin żydowskich. Rodziny żydowskie zamieszkiwały przy ul. Kościuszki
i trudniły się handlem. Dalszy ich los jest
nieznany.
Kolejny ślad obecności w naszym mieście
Węgrów odnajdujemy na tablicy zmarłych
(Totentafel).
Tablica wisiała w zakrystii kościoła
klasztornego do 1805 roku. Był to swego
rodzaju spis „Religiosi Patres ac Frates”, który
zawiera prawie 200 nazwisk zmarłych ojców
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i braci w okresie od 8 sierpnia 1599 do 28
sierpnia 1817 roku. Spis zawiera nazwisko
kardynała Andrzeja Batorego i ponad 100
dobroczyńców, miedzy innymi biskupów,
książąt i kilka nazwisk kobiet. Ciekawostką
jest, że znajdująca się w Archiwum Państwowym tablica zawiera kilka nazwisk osób pochodzenia węgierskiego. Opisał ją Walter
Koppenhagen w „Zeitschrift für Geschichte
und Altertumskunde Ermlands“ z 1927 roku.
Wynika z tego, że Węgrzy od początku wtopili
się w nasze społeczeństwo i żyli wśród nas.
Obecni byli także w czasach niemieckich.
Dowodzi tego wzmianka zamieszczona na łamach „Gazety Olsztyńskiej” z 27 marca 1932
roku, która informuje o targowym „zielonym

czwartku” w Wartemborku. Napisano tam
m.in., że. „że rymarze, bednarze, czapniki itp.,
rzemieślnicy wystawiają na drugiej połowie
rynku; nie brak i karczmarzy z łakociami,
zabawkami. Domokrążni kupcy, Czesi lub
Węgrzy, chodzą między ludem, pokazują swój
towar i do kupna zachęcają”.
Na koniec wypada zadać pytanie: czy są
to wszystkie znaczące informacje o osobach
pochodzenia węgierskiego związanych z Barczewem?
A tego do końca nie można wykluczyć.
Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1900. Kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła z kaplicą św. Antoniego.
W zbiorach autora.

Siatkarski mistrz
w Zespole Szkół w Barczewie
10 stycznia 2109 roku Zespół Szkół w Barczewie odwiedził pan Marcin Prus, reprezentant
Polski w siatkówce w latach 1997–2001, mistrz
Europy i świata juniorów.
Ten znakomity siatkarz, który rozegrał 97
meczów, spotkał się z barczewskimi uczniami
nie tylko po to, by opowiedzieć o sukcesach
i porażkach w siatkówce. Wiele czasu poświęcił
na promocję zdrowego stylu życia, mówił
o wzajemnym szacunku, pasjach i marzeniach,
które trzeba spełniać. Na swoim przykładzie
pokazywał, że ciężka praca i zapał to pierwszy
krok do realizacji swoich celów.
Pan Marcin Prus obecnie jest ambasadorem
Akademii Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych (SOS) i jego wizyta wiązała się z przystąpieniem Zespołu Szkół do tego ogólnopolskiego projektu szkoleniowego, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Jak czytamy na stronie akademii, celem SOS jest
„upowszechnianie sportu, pobudzenie do
aktywności fizycznej młodzieży, nie tylko
podczas zajęć lekcyjnych, ale także w czasie

wolnym. Projekt powstał również po to, by przez
ciągłość i dynamikę zajęć propagować zdrowy
tryb życia dzieci i młodzieży. Tym bardziej, że
siatkówka to sport ogólnorozwojowy, a przez to
uniwersalny”. Oprócz tego, że program ma
wyrównywać szanse rozwoju sportowego
młodzieży różnych środowisk i wspierać działania miejscowych społeczności, to przede
wszystkim jego celem jest stworzenie zaplecza
dla kadry narodowej.
Wizyta pana Marcina wzbudziła w uczniach ogromny entuzjazm. Mamy nadzieję, że
nasi młodzi siatkarze wykorzystają tę energię, by
osiągać sukcesy w sporcie.
Lidia Zelman
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Wipsowo upamiętniło lokację swojej miejscowości
Jednym z wydarzeń minionego 2018
roku było zrealizowanie pomysłu upamiętnienia lokacji wsi Wipsowo. Dopiero pod
koniec roku w centrum Wipsowa, po lewej
stronie, w pobliżu przystanku komunikacji
autobusowej, na podłożu kamiennobetonowym, zamocowano granitową tablicę
lokacyjną. Pod zbudowany obelisk większość
mieszkańców Wipsowa przyniosła kamienie,
jako swój symboliczny wkład. Natomiast
tablicę granitową z napisem upamiętniającym
lokację wsi wykonał Zakład Kamieniarski
Zenona Sowińskiego z Olsztyna. Widnieje na
niej napis: „Dla upamiętnienia 645 rocznicy
lokacji Wipsowa 1373-2018. Mieszkańcy”.
Prace murarskie wraz z przytwierdzeniem
granitowej tablicy, wykonał Bogdan Stasiuk
z Kostrzew, któremu pomagali mieszkańcy.

Wszystkie prace zakończono 20 listopada
2018 roku. Z tą datą wieś wzbogaciła się
o kolejny element wizualny. Dodajmy, że
wspomniana granitowa tablica lokacyjna, za
zgodą powiatowych władz, znajduje się w pasie drogowym. Jest widoczna i przypomina
nie tylko mieszkańcom, ale także przyjezdnym, ile to już lat liczy sobie malownicze
Wipsowo, położone nad jeziorem o tej samej
nazwie.

Drugim ważnym wydarzeniem było
wykonanie historycznej tablicy informacyjnej.
Po dłuższym okresie, poprzedzonym konsultacjami, stanęła ona w Wipsowie 27 grudnia
2018 roku. Umieszczona została w pobliżu
posesji pani Zofii Złotuchy, na której znajduje
się kapliczka, również uwzględniona na
tablicy. Wykonawcą tej tablicy była firma
„ARKADIUS” z Olsztyna. Umieszczono na niej
rys historyczny miejscowości, począwszy od
lokacji, po współczesne lata. Zamieszczona na
niej treść ma nie tylko w sposób czytelny
spełniać formą edukacyjną. Ma także, a może
przede wszystkim, przypominać o burzliwych
dziejach Wipsowa, o tragediach mieszkańców
i o rozwoju wsi. Tablica wzbogacona została
zdjęciami obiektów z różnego okresu
znajdujących się we wsi. Znalazły się na niej
także nazwiska osób związane z Wipsowem.
Są to: August Jeschinowski – przedwojenny
nauczyciel, Bernard Szulc – działacz plebiscytowy, ks. Marian Maćkowiak – budowniczy kościoła, Augusta Wiewiorra –
nauczycielka i działaczka oświatowa i ks.
Józef Wolski – pierwszy proboszcz miejscowej parafii.
Pomysłodawcą granitowej tablicy lokacyjnej i historycznej tablicy informacyjnej był
sołtys Kazimierz Biegacki. Z Radą Sołecką
wspólnie podjęto działania nad realizacją
projektów. Na ten czas Radę Sołecką
w Wipsowie stanowili: Elżbieta Kleszczyńska,
Tadeusz Dolata, Urszula Mosakowska, Roman
Kolberg, Grażyna Rowda i Małgorzata
Bronowska-Waliszewska, pod przewodnictwem Jerzego Roszkowskiego. Główną
ideą projektów była promocja Wipsowa.
Chciano także, aby mieszkańcy, zarówno ci
mieszkający od pokoleń, jak i ci, którzy
osiedlili się tu w ostatnich latach, zaczęli się
z Wipsowem utożsamiać. Traktować swoją

miejscowość jako najważniejsze i najlepsze
miejsce na ziemi. W tym miejscu należą się
podziękowania wszystkim mieszkańcom,
którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się do realizacji projektów, mając na
uwadze podniesienie estetyki wsi.
Koszt historycznej tablicy informacyjnej
pokryty został w całości z funduszu Sołectwa
Wipsowo.
Wipsowo jest jedną z 32 wiosek sołeckich w gminie Barczewo.
Obecnie sołectwo Wipsowo liczy ok. 750
mieszkańców. Wieś wyróżnia bogata historia
i wyjątkowi ludzie, dbający o swoją małą
ojczyznę. A to niewątpliwie przekłada się na
większe, szersze spojrzenie na Wipsowo.
Stąd już trwają prace nad powstaniem
publikacji o jego dziejach.
Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum autora

Kwiaty i odznaczenia
W czwartek 4 października ubiegłego roku, w Filharmonii
Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
odbyła się wojewódzka Inauguracja Roku Kulturalnego 2018/2019.
Połączona była z wyróżnieniem najwybitniejszych i zasłużonych osób
związanych z kulturą naszego regionu.
Po wykładzie prof. Stanisława Achremczyka i przemówieniach na
telebimie odbyła się prezentacja wszystkich uhonorowanych
odznaczeniami i wyróżnionymi nagrodami. Pierwszą nagrodą,
wręczoną przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego –
Gustawa Marka Brzezina i wicemarszałka – Mirona Sycza, była
Warmińsko-Mazurska Nagroda Humanistyczna im. Wojciecha
Kętrzyńskiego. Jej laureatem został dr Adolf Juzwenko – historyk,
doktor nauk humanistycznych, od 1990 dyrektor Biblioteki
Ossolineum, następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we
Wrocławiu.
W dalszej kolejności, w gronie zasłużonych dla kultury, pośród
czterech odznaczonych Odznaką Honorową za Zasługi dla
Województwa Warmińsko-Mazurskiego uhonorowani zostali: Danuta
Zielonka – prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie i Zbigniew Stodolnik – członek władz Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie. Oprócz odznaczeń, marszałek województwa wręczył również pani Zielonce oraz panu Stodolnikowi

nagrody Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury.
Jak podkreślono w prezentacji, odznaczenia przyznane są za
całokształt wieloletniej pracy w dziedzinie kultury. Podkreślono, że
nagrody są w pełni zasłużone – szczególnie za promocję oraz
popularyzację twórczości i osoby Feliksa Nowowiejskiego poprzez
organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej jego
imienia w rodzinnym mieście kompozytora. Odznaczeni od początku
biorą czynny udział w organizacji festiwalu. Ponadto aktywnie
uczestniczą w życiu społecznym gminy Barczewo.
Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
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Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Barczewa
Siódmego grudnia 2018 r. w Centrum
Kulturalno- Bibliotecznym w Barczewie odbył
się Mikołajkowy Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza Barczewa, w którym wzięło udział
38 zawodników ze szkół podstawowych
z gminy Barczewo: SP1 z Barczewa, Bartołt
Wielkich, Lamkowa i LO z Barczewa. Organizatorem i sędzią głównym był Krzysztof Cis.
Salę do gier zapewniło Centrum KulturalnoBiblioteczne w Barczewie, a sprzęt do gry
częściowo klub UKS Trzydziestka z Olsztyna.
Turniej otworzył Dyrektor CKB w Barczewie,
pan Robert Tokarski, zaś puchary, dyplomy
i medale wręczył zwycięzcom burmistrz
Barczewa, pan Andrzej Maciejewski.
Poziom zawodów był bardzo wysoki.

Turniej rozegrano w trzech kategoriach: 1-3,
4-6 i 7 -8 i LO.Najlepszym zawodnikiem
okazała się Maja Suraj ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Barczewie, która wygrała wszystkie
partie.
Najmłodszymi zawodnikami turnieju byli:
Joanna Łukasik, Jakub Zybert, Brajan
Gorczyński - lat 7. Najlepszymi zawodnikami
w kategorii klas 1-3 byli: Gołębiewski Jan - SP
nr 3 Barczewo, Szymonajć Miłosz - SP nr 3
Barczewo, Zybert Jakub - CKB Barczewo.
W kategorii klas 4-6: Kwiatos Marcel - SP nr 1
Barczewo, Plachimowicz Filip - CKB Barczewo, Szymański Dominik - CKB Barczewo.
W kategorii klasy 7 i wyżej: Suraj Maja - SP nr
1 w Barczewie, Jasiukiewicz Dagmara - SP
Bartołty Wielkie, Parchimowicz Alicja - CKB
Barczewo.
Trenerem zawodników: Filipa Plachimowicza, Alicji Parchimowicz, Dominika
Szymańskiego, Kacpra Kaczmarczyka, Jakuba
Zyberta oraz Jakuba Surmańskiego jest
Krzysztof Cis. Na co dzień zawodnicy trenują
w CKB Barczewo.
Jak przystało na turniej mikołajkowy,
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz nagrody rzeczowe i słodkie
upominki, a za czołowe miejsca zwycięzcy
otrzymali dodatkowo medale oraz puchary.
Sponsorem nagród rzeczowych oraz słodyczy

Fot. A. Wojczys (2)

był organizator turnieju, Krzysztof Cis, zaś
puchary i medale ufundował burmistrz
Barczewa, Andrzej Maciejewski.
Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy na
kolejne turnieje szachowe.
Krzysztof Cis

Maja Suraj, szachistka z sukcesami
Maja Suraj to13-letnia mieszkanka Gminy Barczewo, wzorowa
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. Przez ostatni rok wiele się słyszy o jej sukcesach
szachowych. Maja ma duże wsparcie rodziców, na turnieje jeżdżą
rodzinnie. Ostatnio szkolne Koło Szachowe i grupa socjoterapii
przywitała Maję, zdobywczynię III kategorii szachowej. Poznajcie
Państwo bliżej tę zdolną szachistkę.
Dotychczasowe sukcesy Mai w 2018-2019 r.:
- mistrzyni Mikołajkowego Turnieju Szachowego o Puchar
Burmistrza Barczewa
- wicemistrzyni Węgorzewa w Turnieju o Puchar Burmistrza
Węgorzewo w kategorii: juniorka
- mistrzyni Węgorzewa o Puchar Komendanta Policji w kategorii:
juniorka
- gra w Lidze Szachowej w Olsztynie
- zdobycie III kategorię szachowej podczas XXI Festiwalu
Szachowego w Kętrzynie w dniach 27-30 grudnia 2018 r.
- I miejsce w Turnieju Ligi Szachowej – III liga w Olsztynie,
12.01.2019 r.
- I miejsce w kwalifikacji zawodniczek i II miejsce w juniorach
podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
13.01.2019 r. w Rucianem-Nidzie.
- reprezentacja SP1 podczas Turnieju Klasyfikacyjnego 1200-1400
w UKS Trzydziestka w Olsztynie
Maju, kiedy zainteresowałaś się grą w szachy?
Od dziecka graliśmy w domu z całą rodziną: grali dziadkowie,
rodzice, siostra cioteczna. Nie miałam wcześniej żadnych większych
zainteresowań, ale szachy mnie wciągnęły.
Czy to jest trudna gra?
Ja szybko pojęłam zasady. Na początku nie gra się w żadnej
kategorii. Przez dwa lata mojej gry „wskoczyłam” od razu do
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kategorii drugiej, a następnie trzeciej.
Gdzie trenujesz?
Obecnie w domu. Wcześniej na zajęciach w domu kultury, ale też na
kółku szachowym w szkole.
Czy masz w tej chwili jakiś swój styl i, jak to się mówi fachowo,
„taktykę”?
Nie, nie mam żadnej taktyki.
Często bierzesz udział w turniejach?
Tak. Byłam kilkanaście razy na różnych turniejach w regionie, m.in.
w Barczewie, Olsztynie, Kętrzynie.
Czy sukcesy szachowe, treningi nie przeszkadzają Ci w nauce?
Nie. To mi nawet pomaga bo mam lepszą pamięć.
Co będziesz robić w ferie, czy odpoczniesz od szachów?
Nie, będę trenować!
Maju, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W tworzeniu artykułu korzystałam również z relacji nauczycielki
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie, p. Małgorzaty Abramowicz.
Magdalena Łowkiel
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Cezary Białecki aktywny
W dniu 15 listopada w niemieckiej
miejscowości Dormagen odbył się Puchar
Świata juniorów w szabli. W turnieju tym
wystąpił mieszkaniec Warmii, Cezary
Białecki. W turnieju wystartowało 160
szablistów. Poziom turnieju, jak przystało na
puchary świata, był bardzo wysoki. Każda
wygrana walka w grupie była bardzo istotna w
rozstawieniu do walk pucharowych. Czarek
wygrał 3 walki na 6 stoczonych, co dało mu
awans do fazy pucharowej. Pierwszym
przeciwnikiem Czarka w pucharach był
reprezentant Egiptu. Pojedynek był bardzo
wyrównany, gdyż przegrana walka kończyła
występ w tym turnieju. Starcie było nerwowe
ze względu na temperament obu zawodników. Większą odpornością na stres wykazał
się Czarek, wygrywając ten pojedynek 15-12.
Następnym przeciwnikiem Czarka był
reprezentant gospodarzy, który po walkach
grupowych był rozstawiony z numerem
trzecim. Faworytem był Niemiec i nie zawiódł
swoich kibiców, pokonując Czarka 15-13. Po
tej walce Czarek zakończył turniej na 52
miejscu, a jego przeciwnik z Niemiec, jak się
okazało w późniejszym czasie, zakończył
turniej na 3 miejscu.
***
W dniu 10 lutego w Warszawie odbył się
Puchar Polski Seniorów w szabli. W tym
turnieju wystartował Cezary Białecki zawodnik MUKS Victor Warszawa. Turniej
rozpoczął się od walk grupowych, gdzie
barczewianin na stoczonych sześć walk
wygrał pięć. Dobry bilans walk grupowych
Czarka dał mu bezpośredni awans do
najlepszej 16 turnieju.
Pierwszym przeciwnikiem w fazie pucharowej był kolega z reprezentacji Polski
juniorów i kolega klubowy z Muks Victor
Warszawa. Po wyrównanym pojedynku
niestety Czarek przegrał 11-15 i zakończył
udział w tym turnieju na 9 miejscu.
Tekst i foto Grzegorz Białecki

Rejonowy Turniej
Piłki Siatkowej Dziewcząt

Fot.K. Stasiewicz

Dnia 11 listopada 2018 r. w Hali Zespołu Szkół
w Barczewie odbyły się Mistrzostwa Rejonu I WarmińskoMazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce
Siatkowej dziewcząt 2003 -2005, Igrzyska młodzieży (20032005 r.) Do rywalizacji zgłosiły się cztery szkoły podstawowe
z rejonu: SP nr 311 z Olsztyna, SP nr 33 z Olsztyna, SP nr 1
z Dobrego Miasta oraz gospodarz turnieju, SP nr 3 z Barczewa.
Aby awansować do dalszego etapu rozgrywek, drużyny
musiały wywalczyć pierwsze dwa miejsca.Po wyrównanych
meczach, o zwycięstwie decydowały końcówki setów.
Ostatecznie I miejsce wywalczyła drużyna z SP nr 311
z Olsztyna, II miejsce SP nr 33 z Olsztyna, III miejsce SP nr 1
z Dobrego Miasta, zaś IV miejsce gospodarz turnieju, SP nr 3
z Barczewa.
Katarzyna Stasiewicz
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27. Finał WOŚP w Gminie Barczewio
<< s.5
- w Łęgajnach: Jakub Mikołajczyk, Patrycja
Bojarska, Gabriela Kusiak, Antoni Siemiński,
Maja Mrozowska, Wiktoria Szymańska,
Nadia Smolińska i Nikola Smolińska;
- w Skajbotach: Marzena Zychowicz
i Agnieszka Sołtys;
- w Nikielkowie: Julia Kalisz i Maja
Szczepańska;
- w Wójtowie: Paula Nowakowska, Beata
Jakubiak, Wiktoria Bąk, Jakub Izdebski, Liwia
Śmiarowska, Wiktoria Pierednik, Angelika
Adamiuk;
- w Wipsowie: Maja Dąbrowska, Aleksandra
Kolberg, Dominika Wojszel, Wiktoria
Kleszczyńska, Amelia Wieczorek;
- w Kromerowie: Maciej Ruść, Wiktoria
Klimowicz i Alicja Górczyńska;
- w Ramsowie: Patrycja Szymańska
i Wiktoria Dzieciuch.
W poszczególnych miejscowościach
z kwesty ulicznej uzbierano następujące
kwoty: Barczewo – 6 034,37 zł, Bartołty
Wielkie – 477,95 zł, Lamkowo – 636,30 zł.
Jedzbark – 540,09 zł, Nikielkowo – 561,68 zł,
K ro m e rowo – 7 3 0 , 8 3 z ł , Ra m s owo
i Niedźwiedź – 765,94 zł.
Oprócz zbiórki wolontariackiej, również
w niektórych miejscowościach naszej gminy
były zorganizowane ciekawe spotkania,
aukcje i kawiarenki, podczas których na
WOŚP uzbierano: w Wójtowie 7 111,20 zł,
w Wipsowie 6 005,00 zł, w Łęgajnach 5
433,86 zł, w Skajbotach 510,75 zł, w Barczewku 1 414,75 zł, w Kronowie 1 853,71 zł,
w Ruszajnach – 380,27 zł. Brawa dla
organizatorów.
Wszystko odbyło się pod opieką: Mirosławy i Michała Werbowych, Urszuli Mosakowskiej, Grzegorza Dziekana, Teresy Tuckiej,
Sylwii Kozłowskiej, Wiesławy Iwanowicz,
Lucyny Borzymowskiej, Beaty Birkos, Izy
Miłaszewicz- Młodawskiej, Marzeny ReinertTarnowskiej, Rafała Stochmala, Sylwii Treder,
Piotra Mostka i Adama Dowgiałły.

Dziękuję Monice i Sebas anowi Dobolskim z Baru przy Ratuszu i Pubu No. 7 za
stworzenie miejsca przyjaznego dla WOŚP,
gdzie wolontariusze otrzymali schronienie,
gorące napoje i posiłek.
Ewie Fidurskiej ze sklepu Fido za czekoladowe wafelki dla wolontariuszy i wodę
mineralną na sportowe zmagania, a Sylwii
Wojtach ze sklepu Pszczółka za wodę mineralną, która gasiła pragnienie sportowców.
Sponsorom serdecznie dziękuję za to, co

przekazali na aukcję internetową, licytację
i WOŚPowy sklepik, a wszystkim ludziom
o wielkich sercach za pomoc okazaną mi
podczas tej cudownej akcji. Do każdego z Was
dotrze podziękowanie z Fundacji Jurka
Owsiaka i barczewskiego Sztabu WOŚP.
Z podziękowaniem i pozdrowieniami
Szef Sztabu WOŚP przy Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie
Alina Urbanek

Zagraliśmy dla WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 13 stycznia 2019 r. zagrała po raz 27., tym razem
pod hasłem: „Pomaganie jest dziecinnie proste”. W pomoc włączyli się również słuchacze
Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a „zagrali” w Skarbcu Kultury Europejskiej.
Koordynatorem działań ze strony Uniwersytetu była pani Małgorzata Kozłowska.
Przygotowane zostało stoisko kulinarne z pysznymi ciastami, upieczonymi nie tylko
przez słuchaczy uniwersytetu, ale również przez mieszkańców Barczewa. Zorganizowana
została loteria fantowa i każdy, kto przyszedł do Skarbca tego dnia, mógł za 5 złotych
zakupić los. Wystąpił chór żeński „Cantare” działający przy Barczewskim Uniwersytecie
Trzeciego Wieku pod kierunkiem pani Iwonny Skibińskiej- Czechowicz.
W tym dniu nie zabrakło ludzi dobrej woli. Dla WOŚP słuchacze BUTW zebrali 2520 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej pięknej akcji.
I.S.

Dwunastego grudnia 2018 r. odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W rywalizacji wzięło udział 6 drużyn.
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PODARUJ 1% PODATKU

DLA KRZYSIA
Fundacja Przyszłość dla Dzieci

WYSTARCZY
W ZEZNANIU
ROCZNYM WPISAĆ
Numer KRS 0000148747
Cel szczegółowy 1 %
Leczenie:
Krzysztof Urbanek

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BARCZEWO
BARCZEWO, UL. PROSTA 15
CZYNNY W GODZINACH:
od 1 października do 30 kwietnia 2019 r.

WTOREK 7:00 - 15:00
SOBOTA 8:00 - 13:00
od 1 maja do 30 września 2019 r.

WTOREK 7:00 - 15:00
CZWARTEK 10:00 - 17:00
SOBOTA 8:00 - 13:00

!

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encefalopatię niedokrwiennoniedotlenioną, zespół pozapiramidowy. Jest obserwowany
w kierunku choroby Kisbourne’a. Stwierdzono u niego
obniżenie metabolitów dopaminy, sugerujące zaburzenia
neurotransmisji mózgu. Leczony jest w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
Przy Państwa wsparciu, rehabilitowany jest już 11 lat.
W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu zdrowia.
Z uzyskanych z 1% środków finansowane są leki, zabiegi
rehabilitacyjne oraz zajęcia logopedyczne w prywatnym
centrum rehabilitacji. Krzyś co roku uczestniczy w turnusach
rehabilitacyjnych.
Jednak niezbędna jest nadal Państwa pomoc, która pomoże
Krzysiowi „iść przez jego trudne życie”, o którą proszą
Małgorzata i Piotr Urbanek oraz dziadkowie, Jolanta i Zbigniew
Stodolnik

Zadbaj o czystość w naszej gminie
ODPADY PROBLEMOWE

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE
należy umieszczać w kontenerze / worku dostarczonym przez specjalistyczny
podmiot na podstawie indywidualnych umów lub bezpłatnie przekazać do PSZOK

FARBY I LAKIERY
przekazujemy bezpłatnie do PSZOK

LEKI
przekazujemy bezpłatnie do PSZOK

BATERIE
specjalne oznaczone pojemniki lub bezpłatnie przekazujemy do PSZOK

SPRZĘT ELEKTRONICZNY, AGD
oddajemy do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt, przekazujemy bezpłatnie
do PSZOK lub wystawiamy zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
wielkogabarytowych

ŻARÓWKI, ŚWIETLÓWKI
oddajemy do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt lub przekazujemy bezpłatnie
do PSZOK

MEBLE, ODPADY WIELKOGABARYTOWE
przekazujemy bezpłatnie do PSZOK lub wystawiamy zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów wielkogabarytowych

OPONY OD AUT OSOBOWYCH
przekazujemy bezpłatnie do PSZOK - max. 8 sztuk rocznie

Nie wiesz co zrobić? Zadzwoń

tel. 89 514 84 66, 509 05 05 06

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
PAPIER / TEKTURA / OPAKOWANIA

WRZUCAMY

* kolorowe gazety i czasopisma, gazetki reklamowe
* ulotki, magazyny, zeszyty
* książki w miękkich okładkach
lub z usuniętymi twardymi okładkami
* papier szkolny i biurowy po usunięciu plastikowych
elementów np. okładek
* torby papierowe, papier pakowy
* tektura, kartony
* opakowania kartonowe po jajkach
* rolki kartonowe po papierze i ręcznikach toaletowych

TWORZYWA SZTUCZNE / METALE

WRZUCAMY

* kartony po sokach, mleku (TETRA PAK)
* plastikowe kubki, opakowania po jogurcie, kefirze,
maślance, serkach
* folie z jogurtów, serów
* zgniecione butelki po napojach (PET)
* zakrętki od słoików i butelek
* puszki stalowe i aluminiowe, kapsle
* reklamówki, woreczki foliowe
* plastikowe opakowania po płynie do naczyń,
mydle, żelu, szamponie itp.
* opakowania po aerozolach

SZKŁO

POPIÓŁ / ŻUŻEL

WRZUCAMY

POJEMNIK SZARY, WOREK

* butelki białe i kolorowe, słoiki
(bez zawartości i nakrętek)
* szklane opakowania po kosmetykach
* butelki po napojach alkoholowych
* szklane fiolki po lekach

Popiół z palenisk musi być wystudzony

ODPADY ZMIESZANE
POJEMNIK CZARNY

ODPADY ZIELONE
BIO

WOREK

WRZUCAMY

Jednorazowo odbierane max. 5 worków

WRZUCAMY

*trawa, drobne gałęzie, liście, kwiaty, kora

Wszystkie odpady, których nie da się
posegregować

Nie wrzucamy ziemi!

Segregacja wszystkim się opłaca!

