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Inwestycje
Informacja o obecnie zakończonych inwestycjach prowadzonych w 2013 roku
oraz stan zaawansowania inwestycji w trakcie realizacji

więcej na str. 3-4

KOMUNIKAT DO WŁAŚCICIELI ZWIERZĄT DOMOWYCH
Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania
środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych
zwierząt, a w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie
zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
Właściciele psów zobowiązani są do: wyposażenia psa w obrożę, a w
przypadku ras uznawanych za agresywne również w kaganiec, do nie
puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
Zgodnie z obowiązującym REGULAMINEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BARCZEWO, właściciele zwierząt
domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych
zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (trawniki, place,
chodniki itp.). Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób, których
nosicielami są zwierzęta podjęto działania celem wyeliminowania
zagrożeń. W tym celu zostały zakupione i zainstalowane na terenie miasta
specjalnie oznakowane kosze (z zasobnikiem na zestawy higieniczne).
Wystarczy pobrać z zasobnika zestaw - czyli torebkę i łopatkę i sprzątnąć
odchody po pupilu.
Jeśli nie mamy specjalnego zestawu do sprzątania, wystarczy torba
foliowa ale bezwzględnie odchody muszą być umieszczone w zainstalowanych do tego celu koszach.
Kosze zostały zainstalowane na terenie miasta Barczewa:
- ul. Armii Krajowej (park)
- ul. Mickiewicza (park)
- ul. Nowowiejskiego (staw)
- Os. Słoneczne (SM Rodło)
- Os. Słoneczne 3
- Os. Słoneczne 4
- ul. Słowackiego (park przy CKiPG)
- Centrum

Koledze Radnemu Ryszardowi Kulesza
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci żony
składają Radni z Komisji Finansów Publicznych

Koledze
Ryszardowi Kulesza
wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci żony
składają
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Urząd Miejski informuje
Informacja o zakończonych inwestycjach prowadzonych w 2013 roku
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo – Nikielkowo – realizacja
II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej.
Inwestycja została zakończona, a wykonawcą
była olsztyńska firma Marka Szkoda Instalatorstwo Sanitarne.

3. Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul. Nadrzecznej w Barczewie.
To kolejna zakończona inwestycja, której
wykonawcą była firma Gwarant Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych i Budowlanych Dariusza Jedynak z Łęgajn. W ramach inwestycji została wybudowana sieć
kanalizacji deszczowej biegnąca wzdłuż ul.
Nadrzecznej. Wody opadowe odprowadzane są
do Strugi Barczewo po ich uprzednim podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. Po rozbiórce nawierzchni drogowej w celu wykonania robót
kanalizacyjnych, nawierzchnia drogowa
została odtworzona z kostki brukowej.
Wodociąg w trakcie budowy

Ciąg dalszy na str. 4

Informacja na temat stanu zaawansowania
inwestycji w trakcie realizacji

Teren robót po zakończeniu inwestycji
2. Budowa chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie.
Wykonawcą był barczewski Zakład Usług Komunalnych. Roboty zostały wykonane w terminie zapisanym w umowie. Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu
„polbruk” oraz jeden zjazd z ul. Wojska Polskiego (dz. nr 21/5 obręb 2 miasto Barczewo,
odcinek od Szkoły Podstawowej do Stacji Benzynowej).

Stan na 05.08.2013r.:
- Opracowanie projektu budowy parkingu przy
ul. Miłej w Barczewie.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Wykonawca złożył w urzędzie miasta
2 koncepcje projektowe, z których została
wybrana najbardziej korzystna propozycja.
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w obrębie
Niekielkowo – Dz. nr 169.
Opracowywana jest dokumentacja projektowa.
Projektantem przebudowy tego odcinka drogi
jest Tadeusz Radomski, właściciel Zakładu
Usług Projektowych i Handlowych „RAD”
z Olsztyna.
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź – obręb Ramsowo dz. nr
385.
Została opracowana dokumentacja projektowo
- kosztorysowa na przebudowę tej drogi.
Obecnie trwają uzgodnienia z Powiatową
Służbą Drogową w Olsztynie.
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- ,,Renowacja i adaptacja budynku kościoła
poewangelickiego, ratusza oraz remont z wyposażeniem Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego
w systemie “zaprojektuj i wybuduj” w ramach
Projektu – “Wzrost atrakcyjności turystycznej
Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego”.
Trwają prace projektowe.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach.
Prowadzone są prace budowlane na tej inwestycji.
- Opracowanie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w Nikielkowie.
Trwają prace projektowe.
- Budowa drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Łęgajnach.
Został ogłoszony przetarg, a 21.08.2013 r. upłynął termin składania ofert.
- Budowa drogi gminnej - ul. Migdałowa w Wójtowie.
Prowadzone są prace budowlane na ww. inwestycji.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny.
Budowa została zakończona.
- Opracowanie projektu modernizacji ul.
Traugutta w Barczewie.
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zawartą umową termin
przekazania dokumentacji zatwierdzonej
decyzją pozwolenia na budowę przypada na
dzień 04.12.2013 r.
- Budowa 4 budynków socjalnych w Łęgajnach.
Trwa przygotowanie dokumentacji do przetargu.
- Budowa zbiornika małej retencji w Łęgajnach
i modernizacja zbiornika w Skajbotach.
W Łęgajnach trwają prace budowlane przy
zbiorniku małej retencji. Natomiast w Skajbotach wybrany w przetargu wykonawca zrezygnował z realizacji zadania i został wyłoniony nowy wykonawca w kolejnym przetargu.
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tłocznej w Barczewku.
Trwają prace wykończeniowe.
Opracował Grzegorz Gawrylczyk na
podstawie materiałów dostarczonych przez
Aleksandrę Hodt

Fot. UM Barczewo (5)
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Urząd Miejski informuje
Informacja o zakończonych inwestycjach prowadzonych w 2013 roku
Ciąg dalszy ze str. 3

4. Wykonanie oznakowania tras kajakowych.
Na terenie gminy Barczewo oznaczono szlak
kajakowy od jeziora Dadaj przez rzekę Dadaj,
Jezioro Tumiańskie i Pisz, rzekę Pisę, aż do
Jeziora Wadąg. Na trasie szlaku postawiono
zarówno znaki ostrzegawcze jak i informacyjne.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez budowę placów zabaw i miejsc
spotkań mieszkańców w miejscowościach
Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo.
Zakończyły się również prace na tych
inwestycjach. Wykonawcą była firma Beaty
Przepióra Hydro – Wielkopolska Place Zabaw
z Mosiny. Każdy z placów zabaw wyposażony
jest w drewnianą altanę i grill. Wszystkie place
zabaw są ogrodzone i posiadają liczne
urządzenia zabawowe.
Ramsowo

Niedźwiedź
5. Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości
w Barczewie.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Barczewie wykonał ujęcie wody dla potrzeb
przeciwpożarowych. Instalacja zapewni bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom budynków
mieszkalnych, ale przede wszystkim podopiecznym Szpitala Maltańskiego oraz Domu
Pomocy Społecznej. Projekt budowlany opracował Stefan Lewandowski.

Szynowo
Opracował Grzegorz Gawrylczyk
na podstawie materiałów dostarczonych
przez Aleksandrę Hodt
Fot. UM Barczewo (6)

Odryty

„OHP jako realizator usług rynku pracy”

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informuję, że na terenie powiatu
olsztyńskiego powstał Ośrodek Szkolenia
Zawodowego OHP w Olsztynie – nowa forma
organizacyjna rynku pracy Ochotniczych Hufców
Pracy. Dzięki wspólnym działaniom podjętym ze
Starosta Powiatu Olsztyńskiego Panem
Mirosławem Pampuch ułatwimy młodzieży
dostęp do profesjonalnych usług z zakresu rynku
pracy. Zakładamy, iż nasze działania przyczynią
się do zmniejszenia bezrobocia w Olsztynie i
powiecie olsztyńskim, szczególnie wśród
młodzieży w wieku 15-125 lat. Działania
pozwalające na tworzenie nowych jednostek
realizowane są przez Ochotnicze Hufce Pracy w
ramach projektu „OHP jako realizator usług
rynku pracy” współfinansowanego z
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Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Priorytet 1,Poddziałania 1.3.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, który przewiduje
„rozwój i doskonalenie sieci usług rynku pracy
poprzez tworzenie warunków funkcjonowania
poradnictwa i informacji zawodowej,
pośrednictwa pracy i szkoleń dla młodzieży”.
Misją Ochotniczych Hufców Pracy jest poprawa
jakości życia młodzieży oraz osób bezrobotnych
poprzez stwarzanie im równych szans,
kształtowanie odpowiedzialności za swój los,
przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek
pracy oraz ich aktywizacja społeczna i zawodowa. Warmińsko – Mazurska Wojewódzka
Komenda OHP w Olsztynie dostrzegając
narastającą potrzebę podejmowania działań
mających na celu poprawę sytuacji młodzieży,
osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w naszym regionie, wykonuje różnorodne
zadania w zakresie zatrudnienia, poprawy
sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej, organizację przedsięwzięcia kulturalno
– oświatowych, sportowych, artystycznych i prowadzenie kształcenia zawodowego. Działania
z zakresu rynku pracy w Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Olsztynie
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realizowane są poprzez sieć wyspecjalizowanych
placówek, w których skład wchodzą Centra
Edukacji i Pracy Młodzieży z podległymi frontami
organizacyjnym rynku pracy m.in.: Mobilnymi
Centrami Informacji Zawodowej, Młodzieżowymi
Centrami Kariery, Punktami Pośrednictwa Pracy
oraz Ośrodkami Szkolenia Zawodowego.
Jednostki te zajmują się pośrednictwem pracy,
doradztwem zawodowym i orientacją zawodową,
kursami i szkoleniami umożliwiającymi
przekwalifikowanie zawodowe oraz realizację
szereg działań zmierzających do wzbogacania
wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie
planowania przyszłości zawodowej i poruszania
się po rynku pracy. Z prowadzonej dogłębnej
i systematycznej analizy utrzymujących się
tendencji na warmińsko – mazurskim rynku pracy
wynika, narastająca potrzeba podejmowania
działań na rzecz pomocy młodym ludziom poprzez
tworzenie nowych placówek rynku pracy typu:
Młodzieżowe Centra Kariery (MCK), Punkty
Pośrednictwa Pracy (PPP) oraz Ośrodki
Szkolenia Zawodowego (OSZ). Docelowo sieć
placówek powstałych i powstających w ramach
tworzonego przez Ochotnicze Hufce Pracy
ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży dzięki
nowoczesnym standardom pracy, oprzyrządowaniu, wyposażeniu i systemowi ciągłego
szkolenia kadry – zapewnia realizację usług
z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa pracy,
poradnictwa zawodowego a także szkolenia na
najwyższym europejskim poziomie. W ramach
projektu do dnia dzisiejszego utworzono na
terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego:
Ciąg dalszy na str. 8

Wydarzenia
Ucierpiały wszystkie miejscowości
Gminy Barczewo

Po raz pierwszy poza granicami stolicy województwa

Święto Policji w Barczewie
Na jeden dzień zrewitalizowana barczewska
starówka przybrała błękitne barwy. Po raz
pierwszy w swojej historii Barczewo było
gospodarzem Święta Policji. Także olsztyńscy
policjanci po raz pierwszy świętowali poza
granicami stolicy województwa. Pierwsze
obchody święta służb mundurowych, nie na
olsztyńskiej, a barczewskiej ziemi odbyły się
w piątek 26 lipca. Inaugurację można uznać za

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

udaną. W gorącej i to dosłownie atmosferze, bo
temperatura tego dnia przekroczyła 25 stopni
Celsjusza, funkcjonariusze efektownie uczcili
swoje 94 święto. 26 lipca to także dzień święta
barczewskiej parafii więc okazja do fetowania
była podwójna.
Piątkowa uroczystość rozpoczęła się w południe uroczystą mszą św. w kościele Św. Anny.
Nabożeństwo w intencji policjantów oraz
pracowników policji odprawił ks. proboszcz
Marek Paszkowski. Homilię wygłosił ks. prałat
Henryk Błaszczyk. Proboszcz parafii w Klebarku
Wielkim przypomniał zgromadzonym przedwojenny kodeks etyki policjanta. Jego zasady
doskonale przedstawiają prawa i obowiązki
współczesnych stróżów prawa. W liturgii uczestniczyli Marek Dumka, Komendant Policji
w Barczewie oraz jego zastępca podkomisarz
Mariusz Szczepański. Po nabożeństwie kompania
policjantów prowadzona przez poczet sztandarowy udała się na plac przy barczewskim ratuszu.
Kiedy już flaga państwowa załopotała na wietrze
nastąpiły bardzo przyjemne chwile dla bohaterów
lipcowego święta. Wyróżniający się policjanci
z terenu całego powiatu olsztyńskiego otrzymali
awanse z rąk nadinsp. Józefa Gdańskiego,
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
i insp. Andrzeja Góździa, Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie. Wśród 213 awansowanych tego dnia funkcjonariuszy liczną grupę
stanowili policjanci z barczewskiego komisariatu.
- Jeśli chodzi o awanse to był dobry rok – mówi
Marek Dumka. Flagę na maszcie umieścił Piotr
Sielawa, który 10 lat przepracował w barczewskim komisariacie.
Bardzo ważnym punktem piątkowej
uroczystości było odznaczenie medalami za
zasługi dla policji zasłużonych samorządowców.

Walka z „mokrym” żywiołem

Nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych
odznaczenia, wicewojewoda Jan Maścianica
wręczył: Lechowi Nitkowskiemu, burmistrzowi
Barczewa, Jerzemu Laskowskiemu, wójtowi
gminy Purda oraz Teodozemu Marcinkiewiczowi, wójtowi gminy Stawiguda. W trakcie 94
Święta Policji okolicznościowe życzenia złożyli
m.in. wicewojewoda Jan Maścianica, burmistrz
Barczewa Lech Nitkowski, starosta olsztyński
Mirosław Pampuch oraz prezydent Olsztyna
Piotr Grzymowicz. Janusz Skowroński, Przewodniczący Rady Gospodarczej działającej przy
Burmistrzu Barczewa szczególne podziękowania skierował do Marka Dumki, komendanta
barczewskiego komisariatu i jego podwładnych.
W kilkugodzinnej uroczystości wzięli udział
burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu
olsztyńskiego a także przedstawiciele formacji
mundurowych współpracujących z policją. Nie
zabrakło także byłych komendantów komendy
miejskiej i wojewódzkiej policji w Olsztynie. Siłą naszej formacji są ludzie – powiedział
nadinsp. Józef Gdański, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.
Przebieg uroczystości obserwowali zgromadzeni na placu mieszkańcy Barczewa oraz
rodziny świętujących stróżów prawa. Nie

Fot. A. Jędraszek

zabrakło także atrakcji dla najmłodszych.
Dzieciom bardzo do gustu przypadł pokaz
pojazdów specjalistycznych. Najmłodsi mogli
zasiąść na pokładzie łodzi motorowej, na co
dzień patrolującej warmińsko-mazurskie jeziora,
przejechać się policyjnym quadem oraz zobaczyć jak działa pojazd z videorejestratorem. Nie
zabrakło także chętnych do skorzystania
z rowerowego toru przeszkód oraz udziału
w konkursach z bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Polska Policja Państwowa została powołana
24 lipca 1919 roku. Policjanci obchodzą swoje
święto od 1995 roku. Wówczas to Sejm oficjalnie
ustanowił 24 lipca Świętem Policji. Komenda
Miejska Policji w Olsztynie liczy obecnie 605
policjantów oraz 140 pracowników cywilnych.
Grzegorz Gawrylczyk

Takiego deszczu nie pamiętają najstarsi
mieszkańcy naszej gminy. W piątek 12 lipca niebo
rozpłakało się już po południu i lało jak z cebra do
późna w nocy. Intensywność opadów była katastrofalna i trwała przez kilkanaście godzin.
Niestety nieszczęścia chodzą parami więc
monstrualnym opadom towarzyszył porywisty
wiatr. Co prawda infrastruktura kanalizacyjna
była sprawna i wytrzymała nagły napór wody
jednak nie była w stanie przyjąć tak znacznej
ilości wody, która ciągle do niej spływała. Pompy
transportujące deszczówkę pracowały na najwyższych obrotach jednak nie mogły uporać się
ze skutkami nawałnicy. Nawet urządzenie o potężnej mocy, które obsługuje Zakład Karny w Barczewie, nie mogło szybko uporać się z tak
ogromną ilością wodnego surowca. Ucierpiały
wszystkie miejscowości w gminie – najbardziej
Łęgajny, Barczewo i Wójtowo. W samym mieście
ulice dosłownie zamieniły się w wartkie potoki.
Najdobitniej przekonali się o tym mieszkańcy
osiedla domków jednorodzinnych. Posiadacze
garaży i piwnic mieli mnóstwo pracy z pozbyciem
się wody z zalanych pomieszczeń. Żywioł nie
oszczędził także przydomowych ogródków.
W muzeum Feliksa Nowowiejskiego zostały
pozalewane eksponaty. Stary dach nie wytrzymał
niezmierzonych ilości wody. Słowa uznania
należą się barczewskim strażakom, którzy przez
całą dobę, bez chwili wytchnienia, pomagali
najbardziej poszkodowanym. Pierwsze zgłosze-

nia otrzymali już o godz. 15. – To była najdłuższa
nasza akcja – podkreśla Piotr Mostek, Prezes OSP
w Barczewie. Podziękowania należą się także
pracownikom Zakładu Wodociągu i Kanalizacji
oraz wszystkim mieszkańcom, którzy w bezinteresowny sposób pomagali swoim sąsiadom
w walce z „mokrym” żywiołem.
Z wielka wodą tego dnia walczył też Olsztyn oraz
gmina Jeziorany.
Grzegorz Gawrylczyk
Fot. P. Mostek (2)

Fot. A. Jędraszek
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Dni Barczewa 2013
Tegoroczne dni Barczewa to już historia.
Świętowanie rozpoczęło się 1 lipca. Zabawa
trwała tydzień i z pełną odpowiedzialnością
można stwierdzić, że była bardzo udana. Oprócz
dobrej organizacji i wielu atrakcji sprzyjała też
pogoda, która skutecznie zachęciła do skorzystania z przygotowanych w plenerze propozycji
spędzenia wolnego czasu. Nawet najwięksi
malkontenci znaleźli coś dla siebie w szerokim
wachlarzu imprez muzycznych i sportowych.
Pierwsze trzy dni przebiegły na sportowo.
Swoich sił spróbowali piłkarze, siatkarze i tenisiści stołowi.
W czwartek 4 lipca w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego odbył się wernisaż
wystawy fotograficznej prac Studenckiego Naukowego Koła Fotograficznego „Myszki”.
Główne uroczystości wystartowały w Barczewie
w piątek, a dniem kulminacyjnym była niedziela.
Piątkowy poranek należał do amatorów moczenia kija. Zawody o Puchar Burmistrza na
stawie Młyńskim zgromadziły jak zwykle liczną
rzeszę zapaleńców wędkarstwa. Piątkowe
popołudnie upłynęło pod siatką i jak przystało na
weekend można się było wyszaleć w muzycznych rymach. Za konsoletą w piątkowy wieczór

Fot. A. Jędraszek

przebój „Zagubieni”. Na scenie amfiteatru
pojawił się także zespól „Mejk” z Morąga.

w muzyce reggae. Majestic to półfinalista
drugiej edycji Must Be The Music (Polsat, jesień
2011) oraz laureat Ostróda Reggae Festiwal
2006. Sobotnia impreza zakończyła się
dyskoteką i trwała do późnej nocy. Bez
wątpienia takiej ilości osób, jak w sobotni
wieczór, barczewski amfiteatr jeszcze nie gościł.
Ostatni dzień rozpoczął się późnym popołudniem. W niedzielę uroczyście zostały
podsumowane rozgrywki sportowe, a zwycięzcy
otrzymali pamiątkowe medale. Nagród rzeczowych dla uczestników także nie zabrakło.
Ostatni dzień był szczególny, bo właśnie
z barczewskiego amfiteatru swoją audycję „na
żywo” emitowało Polskie Radio Olsztyn. Goście plenerowego studia przybliżyli słuchaczom
regionalnej rozgłośni radiowej Barczewo i jego
okolice, w ujęciu historycznym i teraźniejszym.
Na scenie w roli konferansjera, udanie prezentował się Bartek Zdanowicz, który wystąpił
również jako wokalista w towarzystwie swojego
zespołu. Potem na scenie królowały rytmy reggae, dzięki zespołowi Tabu. Ostatnim mocnym
muzycznym akcentem była dawka góralskiego
rocka, w wykonaniu bandu Turnioki. Anna
Malacina nie lubi stagnacji na scenie, więc ze

Fot. A. Jędraszek

Elwira Mejk i Mariusz Brodzik mają na swoim
koncie mnóstwo hitów, a piosenka „Dotknij
mnie” skutecznie rozkołysała licznie zgromadzoną tego wieczoru publiczność. Gwiazdą
sobotnich występów był zespół Majestic.

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Fot. A. Jędraszek

brylował Dj Power Stage. Dyskoteka w amfiteatrze zgromadziła mnóstwo miłośników
szalonych bitów i była doskonałą rozgrzewką
przed następnymi dniami święta miasta. Sobotni
poranek na sportowo rozpoczęli koszykarze.
Później nadszedł czas na właściwe świętowanie.
Wyspą na Stawie Młyńskim rządzili najmniejsi
mieszkańcy Barczewa. To właśnie dla nich
wyspa zmieniła się w arenę zabaw dla małych
i trochę większych. O godz. 17 ze sceny popły-

swoją kapelą zaserwowała publiczności sporo
energetycznych dźwięków na góralską nutę.
Bardzo uroczystą oprawę miało samo zakończenie Dni Barczewa, ponieważ do amfiteatru
przybył gość specjalny – prof. Tadeusz Iwiński.
Burmistrz Barczewa wspólnie z jednym z najFot. A. Jędraszek

Zupełna zmiana gatunku muzycznego, bardzo
przypadła do gustu młodszej części publiczności. Gdańska formacja specjalizuje się

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Fot. A. Jędraszek

nęły pierwsze muzyczne dźwięki. Jako pierwszy
wystąpił duet „Odnowa” – Kamila i Monika
Jakończuk. Młode, zdolne wokalistki pokazały,
że na scenie czują się jak ryby w wodzie.
Następnie za sprawą olsztyńskiej formacji Roswell, usłyszeliśmy mocniejsze rockowe dźwięki.
Zespół Michała Bagińskiego wykonał m.in. swój
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bardziej znanych polityków z Warmii i Mazur,
dokonali oficjalnego zakończenia Dni Barczewa. Na sam deser odbył się imponujący
pokaz fajerwerków. Kilkuminutowa, wielokolorowa iluminacja w okazały sposób zakończyła udane tegoroczne Dni Barczewa.
Bez wątpienia impreza z roku na rok rośnie
w siłę, tegoroczne obchody są najlepszym
potwierdzeniem tej tezy.
Grzegorz Gawrylczyk

Wydarzenia

Dni Barczewa na sportowo!
Jako pierwsi w szranki stanęli piłkarze,
1 lipca 2013 roku na kompleksie Orlik przy
szkole podstawowej został zorganizowany
turniej piłkarski. Cieszył się olbrzymim zainteresowaniem, wzięło w nim udział około stu
zawodników podzielonych na trzy kategorie
wiekowe.
W najmłodszej kategorii MŁODZIK zwyciężyła drużyna „FC BARCZEWO” w składzie:
1. Kajetan Plawgo
2. Aleksander Rybak
3. Bartłomiej Piecki
4. Maciej Bonus
5. Damian Szustak
6. Adam Szustak
7. Dawid Budzeński
8. Konrad Kamiński
II miejsce w kategorii MŁODZIK zajęła drużyna „CHŁOPCY Z PODWÓRKA”
III miejsce w kategorii MŁODZIK przypadło
drużynie „FC NIKE”
W kategorii JUNIOR zwyciężyła drużyna
„RED DEVILS” w składzie:
1. Kornel Kamiński
2. Sebastian Onufryjenko
3. Tomasz Bartoszek
4. Klaudiusz Urbanek
5. Łukasz Szyler
6. Krystian Jackowski
7. Kacper Żarejko
8. Andrzej Skarżycki
II miejsce w kategorii JUNIOR zajęła drużyna
o nazwie „BEZNODZY SPRINTERZY”
III w kategorii JUNIOR zajęła drużyna „SELECT TEAM”
I miejsce w kategorii OPEN zajęła drużyna
„AUTO CZĘŚCI ZAHOR”w składzie:
1. Tomasz Zahorski
2. Łukasz Żbikowski
3. Bartłomiej Rodzeński
4. Szymon Dobkowski
5. Łukasz Jaworski
6. Rafał Ziębowicz
7. Marcin Sadowski
8. Adam Sturlis
9. Marek Karwowski
10. Piotr Balicki
11. Łukasz Dobolski
12. Krzysztof Środziński
II miejsce w kategorii OPEN zajęła drużyna
„GRUBE LOLOO”
III miejsce w kategorii OPEN zajęła drużyna
„WIADERKO DZIORBASA”
Dyplom uznania oraz statuetkę dla najlepszego
bramkarza turnieju piłki nożnej z okazji Dni
Barczewa otrzymał DENIS SAHAN
Dyplom uznania oraz statuetkę dla najwszechstronniejszego zawodnika turnieju piłki nożnej
z okazji Dni Barczewa otrzymał SEBASTIAN
KORNATOWSKI.
Dyplom uznania oraz statuetkę dla najsympatyczniejszego zawodnika turnieju piłki
nożnej otrzymał NATANIEL TRĄBIŃSKI.
Organizatorem turnieju piłkarskiego był Bogdan Caruk.
3 lipca w sali barczewskiego gimnazjum
został zorganizowany turniej tenisa stołowego.
Podzielono go na dwie kategorie wiekowe.
Wśród zawodników urodzonych do 1997

(junior) czołowe lokaty zajęli:
I miejsce - Dominik Posio
II miejsce - Kamil Onufryjenko
III miejsce - Piotr Szambelan
W grupie seniorów czołówkę zawodników
stanowili:
I miejsce - Sławomir Długiński
II miejsce - Sebastian Stegnerski
III miejsce - Mateusz Słomiński
Organizatorem turnieju tenisa stołowego był
Sławomir Długiński.
5 lipca do zawodów przystąpili zawodnicy
plażowej piłki siatkowej (beach soccer). Na
specjalnie przygotowanym boisku do rozgrywania tego typu meczów.
W kategorii kobiet:
I miejsce - Elżbieta Mika i Joanna Bonus
II miejsce - Marta Sadowska i Beata Szewczyk
W kategorii mężczyzn punktacja przedstawia się
następująco:
I miejsce - Tomasz Godek i Karol Podlecki
II miejsce - Adrian Adamczyk i Łukasz Pucyk
III miejsce - Krzysztof Miłaszewski i Adrian Rybak
Organizatorem turnieju plażowej piłki siatkowej
był Rafał Surmański.
6 lipca na kompleksie Orlik przy szkole
podstawowej został zorganizowany turniej
koszykówki mężczyzn.
I miejsce zajęła drużyna w składzie:
Łukasz Koczara, Tomasz Nowak i Adrian Nitkowski
II miejsce zajęła drużyna w składzie:
Sebastian Flaga, Tomasz Bielecki, Leszek
Jackowski i Jarosław Bonus
III zajęła drużyna w składzie:
Sylwin Lewandowski, Sebastian Jóźwiak,
Grzegorz Obrębski i Piotr Pieloszczyk.
Puchary, statuetki i medale ufundowała Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie. Nagrody rzeczowe i napoje chłodzące ufundowali:
szkoła języków obcych „Britisch Scholl”
z Olsztyna, sieć sklepów „Olimp”z Olsztyna,
sklep „Koszykarz” z Olsztyna oraz sklep
„Green” z Barczewa.
Organizatorem turnieju koszykówki mężczyzn
był Jarosław Bonus
Także 6 lipca na Stawie Młyńskim (Więziennym) odbyły się zawody wędkarskie „ O Puchar
Burmistrza Barczewa”.
W kategorii „Młodzieżowiec” czołowe miejsca
zajęli:
I miejsce - Kacper Bierek
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II miejsce - Dawid Wysocki
III miejsce - Alan Wysocki
W kategorii „Senior”:
I miejsce - Piotr Lindemann
II miejsce - Łukasz Łukaszewicz
III miejsce - Waldemar Pietkiewicz
Organizatorem zawodów wędkarskich był
Łukasz Łukaszewicz.

Uroczyste podsumowanie, wręczenie
dyplomów, medali statuetek, oraz nagród miało
miejsce w niedzielę w barczewskim Amfiteatrze.
Bogdan Caruk
Fot. A. Wojszel (3)

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor oraz instruktorzy Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie dziękują wszystkim
instytucjom, firmom i osobom prywatnym za
pomoc w realizacji Dni Barczewa i Barczewskiego
Lata Artystycznego. Szczególne podziękowania
składamy:
Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Barczewie;
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za wsparcie finansowe;
Funkcjonariuszom Komisariatu Policji
w Barczewie; Strażakom Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie; Lokalnej Grupie Działania
„Południowa Warmia”; Lokalnej Grupie Rybackiej
„Pojezierze Olsztyńskie”, Prezesowi Firmy „TEWESBIS” Januszowi Skowrońskiemu; Salonom
Muzycznym: Riff, Bat Studio, Abra-Cases.pl, Fester
Stage, Grillstation, Browarom Tyskie, Band.pl.
Barowi Pepe; Bogdanowi Caruk, Sławomirowi
Długińskiemu, Rafałowi Surmańskiemu,
Jarosławowi Bonus oraz Łukaszowi
Łukaszewiczowi.
Mariola Łukowska-Juckiewicz
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
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Barczewskie Lato Artystyczne
Noc świętojańska pod barczewskim niebem

tradycję oraz doświadczenie. Jest jednym z niewielu w Polsce, który gra i śpiewa na żywo
w swoim własnym wypracowanym stylu, wykonując autorskie utwory Adama Fedorowicza,
znakomitego muzyka, kompozytora. Adam
Fedorowicz jest również założycielem olsztyńskiego Stowarzyszenia Kultury Romskiej „
Hitano” , które pozyskuje pieniądze z projektów
i pomaga m.in. w rozwijaniu edukacji romskich
dzieci. Zespół już nie pierwszy raz bawił
Barczewian i mamy nadzieję, że nie ostatni.

O godzinie 19 rozpoczął się koncert gwiazd,
w którym wystąpiły zespoły Transtime z Działdowa, Cuba de Zoo z Ostródy i Transsexdisco
z Olsztyna, przy których publiczność szalała pod
sceną. Oby więcej takich imprez, które
rozruszają naszą młodą publiczność do życia, do
działania i do słuchania odważnej muzy!

Przegląd rockowy „ERROR”
Fot. A. Jędraszek

Noc świętojańska w Barczewie została zorganizowana 21 czerwca. Organizatorzy zaprosili mieszkańców miasta i gminy na wielką
biesiadę z muzyką romską. Na scenie barczewskiego amfiteatru wystąpił znany zespół
romski „Hitano”, który do późnych godzin
nocnych bawił licznie zgromadzoną publiczność. Jak mówią źródła internetowe - Zespół
HITANO powstał w 1984 r. z inicjatywy Adama
Fedorowicza. Wówczas niewielu spodziewało

Fot. A. Jędraszek

się, że kilka lat później będzie to jeden z nielicznych zespołów w Polsce grający tradycyjną
muzykę romską. Na występach zespołu HITANO można „ cofnąć się w czasie” i poczuć
klimat prawdziwego taborowego śpiewu i tańca
przy ognisku. HITANO jest zespołem rodzinnym, wielopokoleniowym, który ma bogatą

2 sierpnia 2013 r. Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie zorganizowało kolejną edycję Przeglądu Zespołów Rockowych
„ERROR”. W tym roku do konkursu zgłosiło się
10 zespołów amatorskich z województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast Jury do koncertów konkursowych wybrało 6 zespołów:
Defying - Olsztyn,
Ejtobangla - Olsztyn,
D'Dorsh - Olsztynek,
Nomakeup - Lubawa,
Broken Jar - Olsztyn,
Bren Light Machine - Lidzbark Welski.
Od godziny 14 odbywały się przesłuchania
i po kilku godzinach konkursowych prezentacji
Jury (w którym zasiedli: Michał Bagiński muzyk, właściciel studia nagrań BAT STUDIO,
Michał Wypij- olsztyński muzyk, gitarzysta,
Adam Jędraszek- instruktor muzyczny, pracownik Centrum Kultury i Zbigniew Kozłowski muzyk, grafik, pracownik Centrum Kultury)
postanowiło wybrać najlepsze zespoły i przyznać nagrody: I m-ce przyznano zespołowi
D’Dorsh z Olsztynka, który wygrał sesję
nagraniową ufundowaną przez Bat Studio; II mce otrzymał zespół Defying z Olsztyna, a w
nagrodę otrzymał skrzynię transportową ufundowaną przez firmę Abra-Cases, natomiast III
m-ce Jury przyznało zespołowi Nomakeup z Lubawy, który otrzymał akcesoria muzyczne od
firmy Faster Stage i Salonów Muzycznych Riff.

Fot. B. Stochmal
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Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Organizatorzy dziękują sponsorom:
Salonom Muzycznym Riff, Bat Studio, AbraCases.pl, Fester Stage, Tewes Bis, Grillstation,
Band.pl. Barowi Pepe.
Nad przeglądem patronat medialny objęły
lokalne media: „Nasz Olsztyniak” i „Wiadomości Barczewskie”.
Magdalena Łowkiel

„OHP jako realizator usług rynku pracy”
Ciąg dalszy ze str. 4

dziesięć Młodzieżowych Centrów Kariery OHP
w Giżycku, Iławie, Ełku, Bartoszycach, Nidzicy,
Biskupcu, Pasłęku, Szczytnie, Kętrzynie,
Działdowie, jedenaście Punktów Pośrednictwa
Pracy OHP w Działdowie, Iławie, Ełku,
Bartoszycach, Nidzicy, Biskupcu, Kętrzynie,
Giżycku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie,
Szczytnie oraz pięć Ośrodków Szkolenia
Zawodowego OHP w Olsztynie, Dobrym Mieście,
Braniewie, Klebarku Wielkim, Lidzbarku
Warmińskim. Nowe formy organizacyjne rynku
pracy pełnią funkcję placówek otwartych dla
młodzieży zainteresowanej skorzystaniem z usług
rynku pracy. Głównym celem utworzenia nowych
form rynku jest stworzenie młodzieży, osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości
łatwego dostępu o usług: poradnictwa
zawodowego, zasobów informacji zawodowej,
skorzystania z usług pośrednictwa pracy,
konkursów zawodowych umożliwiających
przekwalifikowanie do zawodów i specjalności
poszukiwanych na lokalnym rynku pracy. Wierzę,
iż współpraca z samorządem lokalnym zaowocuje
nowymi interesującymi działaniami na rzecz
młodzieży i mieszkańców powiatu olsztyńskiego,
a także spotka się z aprobatą i zainteresowaniem
przyszłych partnerów. Pragniemy dotrzeć do jak
największej grupy młodzieży o obniżonych
szansach życiowych. W związku z tym zwracamy
się z gorąca prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu
informacji o projekcie i funkcjonowaniu nowej
jednostki OHP.
Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy
Jarosław Dzioba

Informacje
Samorządowcy świętowali na sportowo

O puchar Sołtysa Wójtowa
Wójtowo już po raz drugi zamieniło się
w wielkie boisko do siatkówki. Ta dyscyplina
święci bowiem triumfy nie tylko w Starych
Jabłonkach koło Ostródy. W podbarczewskiej
wsi, sześcioosobowe drużyny walczyły w II
Turnieju Siatkówki o Puchar Przechodni
Sołtysa. Pod siatką spotkały się drużyny
mieszane. Zmaganiom sportowców towarzyszyło I Święto Samorządu Lokalnego.
Bardzo słoneczna niedziela 21 lipca 2013 plus
świetna organizacja imprezy sprawiły, że
towarzyski piknik na świeżym powietrzu udał
się na 100 %. Gośćmi specjalnymi imprezy byli:
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski oraz
siatkarze Michał Ruciak (obecny zawodnik

na mniej formalne, lecz istotne rozmowy. Nie od
dziś wiadomo, że w przyjemnej atmosferze
łatwiej rozmawia się nawet o sprawach trudnych. Do takich właśnie bezpośrednich
spotkań i bycia blisko problemów mieszkańców
„władza w terenie” została powołana. Samorząd
lokalny istnieje już 23 lata, a swój początek miał
23 maja 1990 roku, kiedy to w Polsce odbyły się
pierwsze wybory samorządowe. Uczestnicy
lipcowej imprezy wzięli udział w quizie pod
hasłem „Co się dzieje w naszej gminie ?”
poświęconym znajomości problematyki
„lokalnego podwórka”.
Mieszkańcy Wójtowa wypełniali również
ankietę, w sprawie przyszłej budowy szlaku

gminy składała się z miejskich radnych
(Zbigniew Chlubicki, Dariusz Jasiński, Jan
Połowianiuk, Jerzy Zahorski, Jarosław Bonus),
a wzmocnili ją: Joanna Bonus oraz Grzegorz
Gawrylczyk. W niecodziennej roli wystąpił
Burmistrz Barczewa. Lech Nitkowski na
potrzeby turnieju wcielił się w rolę trenera. Po
zaciętej walce zwyciężyli barczewianie i zajęli
miejsce na podium. W ścisłym finale doszło do
konfrontacji drużyn gospodarzy. Po długim i
wyrównanym meczu „Skra” Wójtowo pokonała
drużynę z ulicy Klonowej. Drużyna „Skry”
zdobyła upragniony, acz przechodni, Puchar
Sołtysa. Z rąk Adama Perczyńskiego, trofeum
odebrał kapitan drużyny Sebastian Jędruszczak.

reprezentacji Polski) i poseł Paweł Papke (były
reprezentant Polski). Na placu zabaw przy ul.
Modrzewiowej w samo południe stanęły kramy
z pysznym ekologicznym jedzeniem. Na gości
czekały też smaczne domowe wypieki. Najmłodsi uczestnicy pikniku mogli liczyć na
słodką ochłodę w postaci lodów. O wszystko
zadbali członkowie Stowarzyszenia Wspólne
Wójtowo z prezes Beatą Jakubiak na czele.
Siłą rzeczy równie udanie co siatkarski
turniej, wypadło w Wójtowie I Święto Samorządu Lokalnego. Podczas pikniku można było
swobodnie porozmawiać z przedstawicielami
władzy w gminie Barczewo. Był to dobry czas

sportowo-rekreacyjnego Silice - Bogdany Wójtowo - Nikielkowo - Myki -Wadąg,
łączącego jeziora Klebarskie i Wadąg.
Rozgrywki siatkarskie w Wójtowie odbywały równocześnie się na dwóch arenach – na
boisku przy ul. Modrzewiowej oraz na Osiedlu
Leśnym. Wzięło w nich udział łącznie 8 drużyn
z terenu całej gminy Barczewo. Michał Ruciak
nie dał się namówić się na grę, za to wcielił się
w rolę sędziego. Późnym popołudniem nastąpiło
ostateczne rozstrzygnięcie turnieju, w którym
eliminacje toczyły się w systemie pucharowym.
W meczu o 3 miejsce zmierzyły się drużyny
z Lamkowa i Barczewa. Drużyna ze stolicy

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Robert
Komorowski. Najstarszym siatkarzem był nomen omen były piłkarz - Jerzy Zahorski.
Wielkie słowa uznania należą się organizatorom podwójnego wydarzenia. Podczas lipcowej imprezy w Wójtowie wszystko było zapięte “na ostatni guzik”, a sympatyczna atmosfera sprawiła, że goście niespiesznie opuszczali
imprezę. Akcja odbyła się pod patronatem "Masz
głos, masz wybór" - www.maszglos.pl
Grzegorz Gawrylczyk

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian - Dni Pola - Wrócikowo 2013
Tegoroczne obchody święta pola w podbarczewskim Wrócikowie, jak zazwyczaj, cieszyły się sporym zainteresowaniem zwiedzających. Tym bardziej, że w piątkowy poranek 21
czerwca słońce nie skąpiło promieni, a organizatorzy zadbali o ciekawy program. Na polach
stacji zaprezentowano doświadczalne uprawy
m.in.: zbóż, ziemniaków, traw, kukurydzy i roślin
strączkowych. W miłej, piknikowej atmosferze
rolnicy mogli również zapoznać się z ofertą
najnowszych odmian nasion i środków ochrony
roślin. Liczni wystawcy zaprezentowali na swoich stoiskach produkty pomagające w uprawie
roślin. Podczas imprezy wykład wygłosił prof.
Tomasz Kurowski. Kierownik Katedry Fitopatologii i Entomologii UWM w Olsztynie przedstawił polową prezentację chorób różnych
gatunków roślin. Podczas imprezy można było
także skorzystać z porad specjalistów z Wrócikowa oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. Ale żeby nie
było tylko na poważnie, Henryk Pastuszek,
dyrektor stacji, zachęcał uczestników do za-

wodów w rzucie podkową. Oczywiście chętnych
do zabawy na świeżym powietrzu nie brakowało.
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
powstała w 1952 roku w Łęgajnach. W 1957 roku
została przeniesiona do Kunika, a od 1968 roku
znajduje się we Wrócikowie. Podstawowym
zadaniem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian
jest prowadzenie działalności badawczodoświadczalnej na rzecz Centralnego Ośrodka
Badania Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.
W skład oddziału terenowego wchodzi ZDOO:
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w Ruskiej Wsi oraz w Rychlikach. Stacja prowadzi
badania wartości gospodarczej roślin rolniczych
dla potrzeb rejestracji nowych odmian, ponadto
w stacji prowadzone są badania w ramach
Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. Wyniki tych badań są
podstawą w tworzeniu List Zalecanych Odmian
dla województwa warmińsko-mazurskiego.
Na polach stacji prowadzone są również doświadczenia zlecane przez inne podmioty związane z rolnictwem. Powierzchnia stacji wynosi
ogółem ok. 432 ha, w tym płodozmian doświadczalny 280 ha. Kompleks przydatności rolniczej
gleb przedstawia się następująco: pszenny dobry,
pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry - większość
gleb jest klasy IIIb i IVa. Na polach wyrównawczych i pozostałym areale prowadzona jest
produkcja roślinna (głównie pszenica ozima i jara,
jęczmień jary, owies, rzepak oraz rośliny motylkowe).
Grzegorz Gawrylczyk
Fot. G. Gawrylczyk(3)
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Pierwsza tumiańska „piątka”
Blisko 80 biegaczy zmierzyło się 30 czerwca
z trasą biegu przełajowego w Tumianach. Urozmaicony, leśny dystans mierzył 5 km i dał się we
znaki biegaczom. Impreza była połączeniem
rywalizacji zawodowców i amatorów. Bieg
wygrał Krzysztof Sulewski z Jezioran.
Niedzielny poranek przywitał uczestników
deszczem przez co trasa biegu była miejscami
dość grząska. Na starcie, obok profesjonalistów,
stanęli zupełni amatorzy-w tym wielu mieszkańców Barczewa. Uczestnicy przybyli do
Tumian z dalekich zakątków kraju. O udział
pokusili się nawet turyści, którzy wypoczywają
nad pięknymi jeziorami: Tumiańskim i Pisz.
Właśnie na plaży jeziora stanęła meta. Organizatorzy postarali się o profesjonalny, elektroniczny pomiar czasu dzięki czemu każdy biegacz
mógł się poczuć jak na wielkim biegu. Najwięcej
frajdy mieli amatorzy, którzy biegają dla siebie.
Nie ma nic piękniejszego niż pokonywanie
własnych słabości. A rywalizacja z innymi
zawsze pomaga wykrzesać z siebie odrobinę
więcej energii. Na potrzeby biegu powstał nawet

Fot. W. Zdaniuk

klub o wdzięcznej nazwie „Aby dobiec”.
– Biegam dla własnej przyjemności – mówi
Marcin Paprocki, który zaliczył bardzo udany
start. Organizatorzy wyznaczyli 60 minut jako
limit czasowy, ale nikt nie przekroczył tego
czasu. Bieg poprzedziła wspólna rozgrzewka.
Tuż po godzinie jedenastej biegacze „poszli w
las”. Zwycięzca uzyskał czas 18 minut 46
sekund. Najlepsza z pań Emilia Wołyniec,
która uzyskała 24 minuty 49 sekund. Na
każdego uczestników czekał na mecie

pamiątkowy medal. W ramach pierwszego
posiłku regeneracyjnego biegacze „wcinali”
pożywne banany. Po biegu rozlosowano także
atrakcyjne sportowe nagrody. Biegacze mogli
uzupełnić stracone kalorie za sprawą
przepysznych smakołyków, które zostały
przygotowane przez Camping Tumiany.
Organizatorzy po pierwszym udanej imprezie
zapowiadają kolejne, w tym zawody triathlonowe gdzie cała rywalizacja składa się
z trzech konkurencji: pływania, jazdy rowerem
i biegu. Tumiany słynął z pięknych, jezior,
pełnych ryb. To również doskonałe miejsce do
solidnego popływania kajakiem. Właśnie przez
Tumiany przebiega urokliwa trasa kajakowa,
liczącego ponad 50 km szlaku. Startując na
jeziorze Dadaj poprzez Kromerowo, Tumiany,
Barczewo można dopłynąć aż do Olsztyna do
jeziora Wadąg.
Organizatorami biegu byli:
Gmina Barczewo, Camping Tumiany oraz
Warmiński Klub Rowerowy FAN.
Grzegorz Gawrylczyk

Z Nadleśnictwa Wipsowo-”Było wysypisko, jest uroczysko”

Regionalna odsłona ogólnopolskiej akcji
poświeconej problemowi śmieci w lasach, na
Warmii i Mazurach została zorganizowana
w Nadleśnictwie Wipsowo. Leśnicy z gminy
Barczewo zostali wybrani z województwa do
zaprezentowania skali i wagi problemu. Sama
akcja odbyła się na terenie dawnego wyrobiska
pożwirowego nieopodal Ramsowa i spotkała się
ze sporym odzewem. Świadczy o tym chociażby
obecność czołowych stacji radiowych i telewizyjnych. Wszystko bacznie obserwowali
uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum
w Ramsowie. Na własne oczy przekonali się jak
można oszpecić piękny las. Na miejscu nie
znaleźli drobnych papierków tylko m.in. eternit,
opony i opakowania po farbach. Młodzież
wyposażona była w aparaty i kamerę dzięki
czemu udokumentowała porządki w lesie. –
Chcemy pokazać, jak kłopotliwą i ciężką pracą
jest sprzątanie śmieci i jak negatywny wpływ
mają one na środowisko – podkreśla Małgorzata
Błyskun, nadleśniczy Nadleśnictwa Wipsowo.
Uczniowie, którzy wcielili się w fotoreporterów
zgodnym chórem przyznali, że to wielki wstyd,
że są ludzie, którzy las traktują jak bezpłatny
śmietnik, który może „przyjąć” wszystko. Samo
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śmietnisko było sprzątane od wczesnego rana
w piątek 21 czerwca w czym bardzo pomogli
pracownicy barczewskiego Zakładu Usług
Komunalnych. Tej pracy przyglądali się młodzi
ludzie, którzy nie kryli zaskoczenia tym, co
zobaczyli w lesie. - Różne rzeczy znaleźliśmy.
Najbardziej szokuje, że ludzie nie chcą wydawać pieniędzy na śmietnisko, bo to kosztuje,
więc wolą przyjechać do lasu i wywalić
- mówi Bartłomiej Michalak, uczeń gimnazjum
w Ramsowie. Zadaniem uczniów będzie teraz
wnikliwa obserwacja tego miejsca przez
najbliższy rok. Na internetowym blogu będą
opisywać aktualny wygląd miejsca, które
jeszcze niedawno było wielkim śmietnikiem.
Czas i działania młodych blogerów pokażą, czy
leśna polana pozostanie uroczyskiem, czy
ponownie zamieni się w śmietnisko. Miejmy
nadzieję, że po wejściu nowej ustawy śmieciowej takie negatywne historie nie będą miały

GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (237) sierpień 2013

już miejsca. Leśnicy mają nadzieję, że akcja
okaże się skuteczna, bo koszty, jakie ponoszą na
sprzątanie lasów są ogromne. Rocznie na
likwidację nielegalnych wysypisk Regionalna
Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wydaje ponad milion złotych. Za tę kwotę można by
posadzić 150 hektarów lasu. Organizując akcję
„Było wysypisko, jest uroczysko” staraliśmy się
zwrócić uwagę młodzieży także na konieczność
segregowania odpadów. Zrobiliśmy też wystawę
przedmiotów, które niestety można znaleźć w lesie. Przy każdym z nich znalazła się też informacja o czasie rozkładu. Dla porównania obok
ułożyliśmy drewno w różnym stopniu rozkładu –
wyjaśnia Małgorzata Błyskun. Każdy z uczestników akcji, która odbyła się 21 czerwca otrzymał
pamiątkową koszulkę z napisem „Było
wysypisko, jest uroczysko” oraz kolorowe bran-soletki, dzięki którym łatwo można zapamiętać
kolory poszczególnych pojemników potrzebnych do segregacji śmieci.
Grzegorz Gawrylczyk
Fot. G. Gawrylczyk(3)
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O Błękitną Wstęgę Jeziora Wipsowskiego - II Regaty - na kolorowo z atrakcjami
W sobotę, 29 czerwca br. w Wipsowie, w ramach II Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora
Wipsowskiego przygotowano wiele atrakcji.
Były m.in. wspomniane regaty, spacer pod
żaglami po jeziorze Wipsowskim, galeria nad
jeziorem pt. „Historia jednego zdjęcia”, konkurs
„Plaża Art”, warsztaty gry na bębnach, zawody
wędkarskie, ognisko i muzyka szantowa do
późnych godzin.
Jeszcze przed rozpoczęciem regat ożyła
przystań, a jezioro wypełniło się łódkami i żaglówkami. Z każdą godziną plaża zapełniała się
mieszkańcami, którzy śledzili zawody o „Błękitną Wstęgę”, czy też bacznie obserwowali wcześniejsze przejażdżki po jeziorze. Słoneczna
pogoda sprzyjała podziwianiu urokliwego Jeziora Wipsowskiego.
Organizatorzy nie zapomnieli o jubileuszu
swojej miejscowości. Z okazji 640 lat Wipsowa
przygotowali galerię zdjęć pt. „Historia jednego
zdjęcia”, w której nie zabrakło fotografii np.
stacji kolejowej z okresu przedwojennego, czy
dawnej przystani Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego z lat siedemdziesiątych, która mieściła się tuż obok dzisiejszej,
a także pamiątkowego zdjęcie wodniaków przed
Klubem „RUCH” w Wipsowie. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyło się zdjęcie dziewczynki w kole ratunkowym WOPR, którą próbowano zidentyfikować. Galeria pod chmurką cie-

szyła się wielkim zainteresowaniem - wracały
wspomnienia dawnych, pięknych lat.
Dużym powodzeniem wśród najmłodszych
cieszyły się zajęcia plastyczne zorganizowane
w ramach „Plaża ART”. Powstałe pełne koloru
i twórczej fantazji prace, wykonane przez najmłodszych stworzyły wspaniałą wystawę.
Każdy, kto zaszczycił swoją obecnością
wiejską plażę, mógł przyglądać się rywalizacji
jachtów, przepłynąć się łodzią w rytmie bębnów,
a także odpocząć, skosztować swojskiego jedzenie, delektować się pysznym ciastem,
posłuchać muzyki czy porozmawiać z sąsiadem.
Wspaniała zabawa i pyszne wyroby, a szczególnie przygotowane liczne atrakcje spowodowały, że biesiadowały całe rodziny.
Przypomnijmy, że „II Regaty o Błękitną
Wstęgę Jeziora Wipsowskiego” realizowane są

w ramach zadania „Organizacja integracyjnych
imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym
promujących gminę Barczewo i jej walory
turystyczne”.
Projekt współfinansowany był przez Gminę
Barczewo.
Organizatorami tegorocznej imprezy byli:
„Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Wipsowo”, „KKS Warmia Olsztyn Przystań
Wodna” i „Yacht Klub Polski Olsztyn”.
Nad całością czuwali członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej. Organizatorom i sponsorom II
Regat o Błękitną Wstęgę Jeziora Wipsowskiego
należą się słowa podziękowania i uznania.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Galeria Sztuki „Synagoga” - Pastele – Marek Świątecki
W sobotę, 20 lipca br., Krystyna Szter,
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” oddział w Barczewie serdecznie
przywitała Marka Świąteckiego, autora wernisażu, którego prace wypełniły całą powierzchnię wystawową barczewskiej synagogi.
Wernisaż otworzyła komisarz Anna KorybutDziemidowicz, wręczając artyście bukiet kwiatów.
Marek Świątecki spotkanie rozpoczął od
historii malowania pastelami, mówiąc, że
przedstawiciele gatunku ludzkiego, już w epoce
kamienia łupanego do ukazywania różnych
postaci, szczególnie zwierzęcych, wykonywali
malunki na ścianach jaskini. Autor podczas
prezentacji swoich prac stwierdził, że wystarczy
zdobyć się na uwolnienie ukrytego w każdym
z nas talentu, a powstaną ciekawe dzieła, które
mogą przetrwać podobnie jak te, namalowane
dawniej w jaskiniach.
Marek Świątecki ukończył Wyższą Szkołę
Pedagogiczną w Olsztynie oraz studiował

malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Gdańsku, pracując jednocześnie
w Wojewódzkim Domu Kultury jako instruktor.
Był dyrektorem programowym Radia WAMA.
Projektował okładki. Był również szefem
programowym Galerii BWA w Olsztynie i kierownikiem Salonu Wystawowego MBL w Olsztynku. Jest członkiem Związku Polskich
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Artystów Plastyków, a także Francuskich,
Włoskiego i Wschodniej Kanady. Ponadto
prowadzi warsztaty plastyczne („Szkoła Pasteli”) w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie
oraz jest inicjatorem wielu przedsięwzięć, w tym
projektu z zakresu animacji kultury, min.
Wędrująca po Europie wystawa sztuki „Kochajmy Warmię”. Jednak największą przyjemność
sprawia mu malowanie pastelami, z którymi nie
rozstaje się od 30 lat. Jego prace wielokrotnie
pokazywane były w krajowych i europejskich
galeriach oraz publikowane w zagranicznych
magazynach.
Podczas spotkania Marek Świątecki nie
tylko przybliżał ukazywane piękno utrwalone
pastelami, ale w kwadrans namalował pejzaż w
ulubionej tematyce. Co więcej, ku zaskoczeniu
przybyłych na spotkanie zainicjował piosenkę
nawiązująca do swego „dzieła”, którą wraz
z nim śpiewali wszyscy przybyli na wernisaż.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Fot. www.barczewo.franciszkanie.net
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Barczewskie Łosiery raz jeszcze - Dzień św. Antoniego w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 12

Fot. www.barczewo.franciszkanie.net
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Barczewskie Kalendarium
Lipiec

60 lat temu

Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna w Barczewie
15 sierpnia 1953 roku, na bazie istniejącego
na terenie więzienia Działu Pracy MetalowoDrzewnego zostało utworzone Przedsiębiorstwo
Obróbki Drewna nr 1, Zarządu Przedsiębiorstwa
Produkcyjnego Ministerstwa Bezpieczeństwa
Publicznego w Barczewie. Pierwszym dyrektorem został ppor. Tadeusz Ruban, a zastępcą ds.
technicznych sierż. Stanisław Lorenc. Trzecie
mundurowe stanowisko nie było obsadzone i do
końca 1953 roku funkcję głównego księgowego
wykonywał więzień Stefan Bieńkowski.
Podobnie było z obsadą pozostałych stanowisk
funkcyjnych. Pomieszczenia biurowe przedsiębiorstwa mieściły na piętrze pawilonu XIV,
natomiast działalność przedsiębiorstwa umieszczono w budynku produkcyjnym. W tym
czasie łącznie zatrudnionych było 320 więźniów.
W dziale drzewnym na jednej zmianie pracowało
do 200 więźniów, w warsztatach mechanicznych
70, w bazie remontowej maszyn 50 oraz
zatrudnionych było 15 pracowników cywilnych.
W pierwszym okresie dział drzewny produkował

kierownikiem produkcji nadal skazany,
a mistrzami cywile. Ponownie zaczęto w pracach
biurowych zatrudniać więźniów. Z inicjatywy
Maksymiliana Kulusa dokończono budowę
kotłowni, zmodernizowano pomieszczenia
produkcyjne, magazyny wyrobów gotowych,
a pomieszczenia nad magazynem przeznaczono
na obróbkę wstępną. Przedsiębiorstwo rozpoczęło produkcję foteli sądowych rozszerzając
tym samym asortyment mebli tapicerowanych.
Za murami przedsiębiorstwa urządzono plac
tarcicy. W tym czasie przystąpiono do szkolenia
osadzonych w zawodzie tapicera. Powstały
pierwsze kursy czeladnicze i mistrzowskie.
Potem była szkoła o profilu zawodowym i średnim. W ten sposób przedsiębiorstwo zatrudniało
więźniów przygotowanych zawodowo. Po roku
wycofano część więźniów ze stanowisk funkcyjnych, obsadzając je byłymi funkcjonariuszami
i cywilnymi pracownikami. Wprowadzono
drugą zmianę.
W tym czasie przedsiębiorstwo nazywało

krzesła twarde i szafy trzydrzwiowe. W 1954
roku wybudowano barak z przeznaczeniem na
magazyn, w którym urządzono stołówkę.
Pierwszym zatrudnionym z wyższym wykształceniu o profilu meblarskim był Lucjan Janowski.
W roku 1954 dyrektorem został Konstanty
Waroński, zastępcą Edward Wilkowski, którego
zastąpił Andrzej Berent. Od roku 1956
administracja zaczęła wycofywać więźniów
zatrudnionych w pracach biurowych. W roku
1955 nastąpił wzrost produkcji. Wówczas
przedsiębiorstwo zajęło pierwsze miejsce w
branży drzewnej w Polsce. W roku 1955
zatrudniono pierwszego technika BHP i ds.
ochrony przeciwpożarowej oraz rozpoczęto
produkcję skrzynek radiowych dla Zakładów
Radiowych „Kasprzak”, która okazała się
„niewypałem”. Po dwóch latach powrócono do
produkcji mebli tapicerowanych z nowym
fotelem typ. „Praga”, z giętkimi poręczami.
W roku 1957 dyrektorem został Maksymilian
Kulus, a zastępcą był Andrzej Berent,

się: Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr 1 przy
Zakładzie Karnym w Barczewie i podlegało pod
Zarząd Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych przy Centralnym Zarządzie Zakładów
Karnych w Warszawie.
W roku 1962 rozpoczęto rozbudowę
przedsiębiorstwa. Rozwijała się produkcja
nakładcza. W 1970 roku wokół przedsiębiorstwa
przywięziennego wybudowano nowy mur
ochronny, a stary z 1860 roku rozebrano. W roku
1971 ukończono przy kościele budowę dwukondygnacyjnego biurowca. W latach 19711972 zmodernizowany został budynek produkcyjny o czterech kondygnacjach pochodzący
z roku 1923. W roku 1973 zmodernizowano
parterowy budynek socjalny i warsztaty grupy
remontowej. W roku 1973 z przedsiębiorstwa
odszedł Maksymilian Kulus. Do przyjścia
nowego dyrektora obowiązki pełnił Andrzej
Berent. Kolejnym dyrektorem był Józef
Woźniak. Pod koniec roku 1973 dyrektorem

14

Ciąg dalszy na str. 16

GAZETA SAMORZĄDOWA 7 (237) sierpień 2013

1455.07.21 – w Barczewie, krzyżacki oddział zaciężny dowodzony przez Jerzego von Schliebena zajął
zamek biskupi i miasto, które utrzymał do końca wojny trzynastoletniej.
1572.07.20 – w Barczewie odnotowano pierwsze oznaki zachorowań na „zarazę”.
1748.07.05 – w Lamkowie biskup Adam Stanisław
Grabowski, konsekrował czwarty z kolei kościół zbudowany ku czci św. Mikołaja i św. Augustyna.
1796.07.28 – gabinet królewski w Berlinie wydał
ustawę, która stanowiła, że wszystkie dobra i ziemie
klasztoru w Barczewie, miały przejść na własność
państwa.
1873.07.04 – został usunięty język polski ze wszystkich szkół na terenie Warmii.
1892.07.27 – Sąd w Barczewie wymierzył Pieniężnemu karę trzydziestu marek grzywny z zamianą na
dziesięć dni aresztu za uchylanie się od wpłacenia
podatku od przedsiębiorstw.
1893.07.25-26 – z okazji zjazdu i walnego zebrania
towarzystw śpiewackich św. Cecylii odbył się w Olsztynie konkurs chórów, na którym nie zabrakło
towarzystwa z Barczewa.
1911.07.25 – w Wójtowie, u gospodarza Jagalskiego,
otwarto zakład telegraficzny i publiczny telefon.
1918.07.14 – w Gradzanowie urodził się Eugeniusz
Welenc, długoletni prezes Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Barczewie.
1918.07.18 – urodził się Jan Mędrek, społecznik
i działacz organizacji ZBoWiD oraz ZSL.
1920.07.30 – wydrukowano pierwszy felieton „Kuba spod Wartemborka gada”. Autorem pierwszych
tekstów był Ludwik Łydko. W następnych latach
gwarowe felietony pisał Seweryn Pieniężny.
1923.07.08 – w Kronowie odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Kobiet Polskich.
1925.07.10 – w Barczewie ukazało się pierwsze
pismo, miesięcznik pt. „Die Deutsche Arbeiterzeitung”, założone i wydawane przez Ericha Georga
Stettinskiego.
1933.07.02 – w Barczewie odbyło się zebranie Trzeciego Zakonu im. Franciszka.
1933.07.06 – urodził się ks. Hubert Meik, w latach
1957-1963 wikary w parafii św. Anny w Barczewie.
1939.07.10 – jako „niebezpieczny na terenie przygranicznym” - Bernard Barabasz, działacz warmiński
ze Skajbot został wysiedlony przez hitlerowców.
1945.07.15 – na podstawie spisu, w Barczewie
i okolicznych miejscowościach (Ruszajny, Zalesie,
Bark, Rejczuchy) mieszkało łącznie 1855 osób,
z czego 898 osób to Warmiacy i Mazurzy, 903 osoby
to osadnicy i 54 Niemców.
1945.07.17 – rozpoczęto wysiedlanie ludności niemieckiej z Barczewa.
1948.07.12 – w więzieniu w Barczewie przebywało
3587 więźniów.
1948.07.22 – utworzono w Barczewie Komendę Powiatową Powszechnej Organizacji „Służba Polsce”,
która mieściła się w budynku Domu Starców św.
Jerzego.
1953.07.20 – do Barczewa przyjechała muzealna
wystawa objazdowa „Sztuka ludowa Warmii i Mazur”.
1968.07.01 – Spółdzielnia "Mewa" w Barczewie, po
uruchomieniu produkcji konserw mięsnych zatrudniała blisko 50 kobiet.
1968.07.01 – we Wrócikowie, rozpoczęła działalność Stacja Doświadczalna Odmian Roślin.
1968.07.10 – w wieku 95 lat zmarł ks. kan. Jan Hanowski, wikary parafii św. Anny w Barczewie,
późniejszy zarządca diecezji warmińskiej.
1983.07.20 – z okazji 35 rocznicy zjednoczenia
młodzieży i powstania ZMP, członkowie Rejonowej
Komisji Historycznej przy ZSMP w Barczewie udali
się na Zlot do Wrocławia.
Ciąg dalszy na str. 17
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W 580 - rocznicę

Tęguty (niem. Tengutten)
Pierwsze wzmianki o istnieniu osady, leżącej
na północny wschód od Barczewa, przy
zapomnianym szlaku handlowym pochodzą
sprzed 1381 roku. Pół wieku później, Tęguty
założone zostały na podstawie przywileju
lokacyjnego wydanego w Lidzbarku z dnia 19
marca 1433 roku na prawie chełmińskim, który to
podpisał biskup warmiński Franciszek
Kuhschmalz. Tęguty występują tu jako campus
Tungebouth. Zasadźcą i jednocześnie pierwszym
sołtysem był Prus Tungebuth, od którego wzięła
się nazwa - Tęguty. Lokacja nastąpiła obok
miejsca wcześniej zasiedlonego przez Prusów.

Natomiast pochodząca z okresu wczesnośredniowiecznego pierwotna osada, nie pokrywa
sie z istniejącymi Tęgutami. Do ciekawostek
należy informacja, że na polach koło wsi Tęguty
znajdowała się osada na palach o konstrukcji
faszynowej pochodząca z okresu wczesnego
średniowiecza. Wskazują na to resztki budowli,
odkryte na początku XX wieku oraz odnalezione
kości zwierzęce i drewniane ostrze. Za sąsiadów
w średniowieczu Tęguty miały wsie: Barczewko,
Gady, Szynowo i Tuławki. W kronikach

zakonnych zawarta jest informacja, że Tęguty
stanowiły dobra rycerskie. Potem jako posiadłość
należały do rodziny Płacheckich. Od XVIII w.
niewielki majątek ziemski stanowił dobra
szlacheckie i należał do rodziny o polsko
brzmiącym nazwisku - Radzimiński. W latach
1833-1914 Tęguty były w posiadaniu rodziny
Czajkowskich (później von Schaikowski),
w 1879 roku M. Reisert, w 1907 roku Vitalis
Bellgard, a od 1929 roku liczący 222 ha majątek
należał do rodziny Piachnow. W roku 1905
znajdowała się tam cegielnia, której właścicielem
był Bellgardt. W 1932 roku majątek przeszedł na
własność Wschodniopruskiego Towarzystwa
Budowlanego. Obszar
własności ziemskiej obejmował 220 ha. Prowadzono głównie hodowlę koni gorącokrwistych, ponadto uprawę
buraka cukrowego. 30
stycznia 1945 roku do
wsi Tęguty wkroczyły
wojska Armii Czerwonej, przynosząc jej
mieszkańcom wiele
krzywd. Majątek przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne. Od 1
sierpnia 1957 roku wieś Tęguty przyłączono do
parafii św. Wawrzyńca w Barczewku
Z dawnego założenia pałacowego zachował
się niewielki dworek pochodzący z przełomu XIX
i XX w. oraz pojedyncze okazy drzew dawnego
parku. Dworek to budynek, jednokondygnacyjny,
przykryty dachem dwuspadowym. Na elewacji
frontowej zachował się dwukondygnacyjny
ryzalit. Obecnie (w 2013 roku) Tęguty liczą 70
mieszkańców.
W. Zenderowski

Kto pamięta tamte lata?

W sierpniowym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy kolejną fotografię
upamiętniającą jedną z drużyn piłkarskich. Zdjęcie zostało wykonane w latach pięćdziesiątych XX
wieku i zapewne przedstawia zawodników grających w piłkę nożna w Klubie „Gwardia”. Poza tą
informacją i nazwiskiem kapitana drużyny niczego dodatkowego nie udało nam się ustalić.
Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu nazwisk osób upamiętnionych
na fotografii oraz okoliczności w jakich została wykonana.
W. Zenderowski
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Sierpień
1630.08.19 – zmarł Łukasz Bratkowski właściciel
dóbr Nikielkowo, późniejszy kanonik katedralny.
1876.08.12 – urodził się Aleksander Homolnicki,
lekarz w powojennym Barczewie.
1900.08.07 – Lorenz Brall z Nowych Marun ogłaszał się w „Gazecie Olsztyńskiej”, że ma w dużym
wyborze do sprzedaży suche gałęzie i szczapy.
1912.08.20 – kaplicę na barczewskim cmentarzu
katolickim ozdobiono piękną kapliczką Serca Jezusowego, wykonaną w zakładzie artystycznym
p. Hermanna z Widdenbruenu.
1928.08.15 – w Sytkach urodził się ks. kan. Marian
Maćkowiak, proboszcz ramsowskiej parafii i budowniczy kościoła w Wipsowie.
1934.08.07 – jak informowała lokalna prasa
w szkole w Barczewie odbyła się odpowiednia uroczystość związana z pogrzebem zmarłego 2 sierpnia
br. Prezydenta Rzeszy Hindenburga.
1934.08.19 – w kościele parafialnym w Barczewie
odbyło się zebranie Stowarzyszenia Sodalicji Mariańskiej.
1937.08.13 – władze niemieckie dokonały rewizji w
polskiej bibliotece w Skajbotach.
1945.08.30 – przeprowadzono spis mieszkańców
Barczewa, który wykazał, że w mieście było
mężczyzn do lat 18 - 303, powyżej 18 lat - 300.
Kobiet do lat 18 - 332, natomiast powyżej 18 lat 675.
1946.08.11 – z Barczewa deportowano 9 osób pochodzenia niemieckiego.
1946.08.13 – kilkoro dzieci autochtonów w Barczewie otrzymało komplety elementarzy zakupionych przez Polski Związek Zachodni w Olsztynie.
1946.08.14 – z Olsztyna odjechał pociąg wiozący
1500 osób deportowanych do Niemiec.
1946.08.16 – minister Aprowizacji i Handlu wydał
zarządzenie zezwalające na obrót kiszką kaszanną
w dni bezmięsne.
1949.08.21 – Zarząd Miejski postanowił zlikwidować gospodarstwo rolne prowadzone przez Zarząd
Miejski.
1953.08.15 – na bazie istniejącego Działu Pracy
Metalowo-Drzewnego utworzono Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr 1, Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Barczewie.
1953.08.15 – na terenie więzienia w Barczewie Józef Tomaszewski zainicjował demonstrację w rocznicę „Cudu nad Wisłą”.
1961.08.08 – Miejska Rada Narodowa w Barczewie ustaliła nową normę powierzchni mieszkalnej
do 7 m2 na osobę.
1968.08.01 – w Barczewie przy ul. Olsztyńskiej
oddano do użytku Piekarnię Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopskiej”.
1978.08.30 – w Lamkówku, w opuszczonym
budynku szkolnym, oddano do użytku obserwatorium satelitarne.
1993.08.28 na 29 – w Barczewie, z kościoła pw. św.
Andrzeja zostały skradzione dwa obrazy. Jeden
z nich przedstawiał św. Bonawenturę, natomiast
drugi św. Annę i Marię z Dzieciątkiem Jezus na
rękach. W późniejszym okresie obrazy zostały
odzyskane.
1995.08.28 – w kościele św. Anny w Barczewie
odbył się koncert Warszawskiego Chóru Chłopięcego przy Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
1996.08.21 – rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę w Olsztynie oraz Fundację „Muzyka na Warmii” na łamach „Gazety Olsztyńskiej” pt. „Bliżej Nowowiejskiego”.
1996.08.31 – w Barczewku otwarto pierwsze w powojennej historii gminy przedszkole społeczne.
2003.08.09 – w Dobrym Mieście zmarł ks. Józef
Walski, pierwszy proboszcz parafii w Wipsowie.
W. Zenderowski
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Rekolekcje w drodze

Barczewo na szlaku dróg Św. Jakuba
Od lata 2011 roku Barczewo i Wipsowo
znajdują się na zaszczytnej trasie dróg Św.
Jakuba. Stylizowana muszla jest symbolem
szlaków nazwanych imieniem tego najsławniejszego pielgrzyma. Miejscowości z naszej
gminy znalazły się na trasie przebiegającej przez
tereny Warmii i Mazur, która łączy się z trasą
Suwalską. Ostatecznym celem pielgrzymowania jest Santiago de Compostela
w Hiszpanii. Odcinek - „Suwalszczyzna”
i „Mazury i Warmia” - szlaku Camino Polaco
został uroczyście otwarty pod patronatem JE
Abp Wojciech Ziemby, Metropolity Warmińskiego i JE ks. bp Jerzego Mazura,
ordynariusza Diecezji Ełckiej. Odcinek od
Olsztyna do granicy polsko – litewskiej ma
około 313 km i przebiega przez najciekawsze
tereny województw warmińsko-mazurskiego
i podlaskiego. Usiany jest takimi zabytkami jak
gotyckie kościoły (Kętrzyn, Reszel, Olsztyn),
klasztory (Sejny, Wigry, Święta Lipka,
Barczewo), kapliczki i krzyże przydrożne
(między Świętą Lipką, a Reszlem). Pielgrzymi
wędrujący samotnie lub w niewielkich grupach
znajdą na szlaku niedrogie, często bezpłatne
noclegi w domach parafialnych, kwaterach
prywatnych, internatach szkolnych czy schroniskach młodzieżowych (konieczne jest
posiadanie własnego śpiwora). Camino Polaco
została przebyta już w 2010 roku przez
pierwszych pielgrzymów z Łotwy, Austrii,
Szwajcarii i Francji. Szlaki można przebywać
pieszo lub rowerem. Służą pielgrzymom którzy
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chcą przemierzać Stary Kontynent w poszukiwaniu jego duchowej jedności zgodnie
z zasadą „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Bo
właśnie przeżycie duchowe jest najważniejsze
na tym szlaku. Nie jest to więc szlak
turystyczny: jest to raczej szansa na „rekolekcje
w drodze”. Europejskie drogi Św. Jakuba
znajdują się w m.in : Hiszpanii, Portugalii,
Francji, Szwajcarii, Belgii, Włoszech, Holandii, Danii. Został również wytyczony szlak
w Afryce Północnej. I właśnie w tym szerokim
gronie miast z całej Europy znalazły się
Barczewo i Wipsowo.
Więcej informacji na www.camino.net.pl
Grzegorz Gawrylczyk

Dzień z Kopernikiem w Gimnazjum w Barczewie
26 czerwca 2013 roku uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie obchodzili święto szkoły. W tym roku
motywem przewodnim uroczystości był
Mikołaj Kopernik. Wybór postaci związanej
z Warmią nie był przypadkowy, ponieważ rok
2013 został ustanowiony w województwie
warmińsko-mazurskim oraz kujawskopomorskim Rokiem Mikołaja Kopernika.
Właśnie na 2013 r. przypadają trzy ważne,
rocznice związane z życiem i działalnością
naukową tego wybitnego człowieka Renesansu 540. rocznica urodzin, 470. rocznica śmierci
i 450. rocznica pierwszego wydania przełomowego dzieła „De revolutionibus orbium
coelestium”. Po oficjalnej części obchodów
święta szkoły, gimnazjaliści z Barczewa wzięli
udział w konkursie wiedzy na temat Kopernika,
konkursie na najlepszy strój „kopernikański”,
a następnie wszyscy przebrani starli się w rywalizacji sportowej - biegu z przeszkodami.
Największy entuzjazm wśród młodzieży
wzbudził „maślany konkurs”. Uczniowie mieli
w jak najkrótszym czasie posmarować bochenek
chleba masłem. Było to nawiązanie do mitu,
który głosił, że w 1520 roku, kiedy Mikołaj
Kopernik dowodził obroną Olsztyna przed
Krzyżakami, w trosce o zdrowie żołnierzy,
wprowadził zwyczaj smarowania chleba
tłuszczem. Miało to uchronić obrońców przed
epidemią i zarazkami, bo jak wiadomo, kanapka
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Fot. L. Zelman

zawsze spada masłem do ziemi, więc brud jest
doskonale widoczny i łatwo go usunąć.
Fundatorami nagród w konkursach byli:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie,
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium
Astronomiczne, Starostwo Powiatowe w Olsztynie i Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia".
Święto szkoły to dla uczniów Gimnazjum nr 1
to nie tylko zabawa, to także podsumowanie
kampanii „Szkoła bez przemocy”. Tego dnia
młodzież przedstawiła scenki profilaktyczne
o uzależnieniu i przypomniała zasady i założenia programu, którego celem jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły.
Zwieńczeniem całej pełnej wrażeń uroczystości
było wspólne grillowanie i turnieje sportowe,
które odbyły się w hali.
Lidia Zelman
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został Edward Dulko, a zastępcą Witold Kozak.
W roku 1975 ruszyła kolejna rozbudowa
przedsiębiorstwa, jej kierownikiem był Marian
Niewiadomski. Do rozbudowy doszło za sprawą
płk Zdzisława Maciasa z Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych w Warszawie i dyrektora
Zarządu Przedsiębiorstw i Gospodarstw Pomocniczych płk Jana Honczarenki. Powstały
nowoczesne hale produkcyjne z nowoczesnym
parkiem maszynowym. W roku 1982 ukończono
nawową, parterową halę produkcyjną nr 5, w roku
1984 poza murami więzienia wybudowano
trzykondygnacyjny budynek administracyjnosocjalny tzw. biurowiec. Powstała nowa
kotłownia, wiata suszarni i magazyn materiałów
łatwopalnych. W roku 1985 oddano do użytku
największą, bo o powierzchni 4150 m2 halę nr 3,
a rok później budynek produkcyjny-łącznik.
Ponadto w latach 1972-1974 ogrodzono plac
tarcicy, zrobiono oświetlenie i drogi wewnętrzne.
W roku 1981 postawiono nowoczesną suszarnię
tarcicy.
W okresie prosperity przedsiębiorstwa
pracowało w produkcji na zmianie od 250 do 300
więźniów. Produkcję zwiększono o nowe wyroby;
krzesła tapicerowane typu: POD, w tym twarde
i małe „Sarenka”, które miały wielki popyt. Od
roku 1976 przedsiębiorstwo objęło patronat nad
budową Ośrodka Wypoczynkowego „Kormoran”
w Kikitach oraz nad Szkołą Podstawową i przedszkolem w Barczewie.
Od roku 1983 systematycznie zaczęła spadać
produkcja, rosły jej koszty. W roku 1984
dyrektorem został Olgierd Pękala. Rok później
przedsiębiorstwu zmieniono nazwę na Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblowego w Barczewie.
1 stycznia 1988 roku nastąpiło połączenie
Przedsiębiorstwa Przemysłu Meblowego z Gospodarstwem Pomocniczym typ 09, z którego to
powstało przedsiębiorstwo o nazwie Gospodarstwo Pomocnicze typ 09 w Barczewie.
Dyrektorem został Ihor Długosz. Kolejnym
dyrektorem został Zygmunt Szalpuk. Z każdym
rokiem przedsiębiorstwo chyliło się ku upadkowi.
Dyrektor Stanisław Hepner kierował przedsiębiorstwem najkrócej. Ostatnim dyrektorem
przedsiębiorstwa został Jerzy Maciulewicz.
Konkurencja na rynku meblarskim spowodowała
zapaść przedsiębiorstwa. O jego nierentowności
przesądziła przestarzała produkcja, brak kredytów
i błędne decyzje. 1 grudnia 1995 roku naczelnik
Zakładu Karnego w Barczewie postawił w stan
likwidacji przywięzienne przedsiębiorstwo. Data
30 czerwiec 1996 roku zamyka historię
największego przywięziennego przedsiębiorstwa
przy Zakładzie Karnym w Barczewie. Na długo
w halach produkcyjnych zaległa cisza.
Wojciech Zenderowski
Fotografia z archiwum autora:
Barczewo. Rok 1968. 15-lecie Przedsiębiorstwa Obróbki
Drewna przy Zakładzie Karnym w Barczewie. Siedzą od lewej:
Stanisław Przewoźny, Jan Lisica, NN, Tadeusz Zawistowski,
pani Bartłomiuk, pan Mosakowski, Edward Szczubiał, Stanisław
Bonusiak, Janina Baranowska, NN, Maksymilian Kulus, Leon
Czaja, NN, Ryszard Sobolewski, Jan Trocha, Jan Czerniak, NN.
Stoją od lewej: Michał Bartłomiuk, Jerzy Wysocki, Włodzimierz
Kardasz, Piotr Edward Staszczak, Antoni Kawecki, Czesław
Kłos, Wiesław Świdynowicz, Romuald Wąsowski, Roman
Smosarski, Józef Szmidt, NN, Marian Nikadon, Henryk
Urbański, Janusz Kolczyński

Sport
Kilka pytań do...

Rozmowa z Tomaszem Grabowskim - Prezesem Klubu Sportowego Łęgajny
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa piłka nożna?
- Jak powiem, że jest najważniejsza to nie będę miał
po co wracać do ukochanej Kasi. Więc powiem tak
- jest istotna, pozwala odpocząć po pracy, a przede
wszystkim daje mi satysfakcję i radość. Dziś jest już
dla mnie tylko zabawą.
Proszę przedstawić czytelnikom historię
Waszego klubu?
- Historia naszego klubu nie jest zbyt długa.
Liczymy ledwie kilka lat. Klub Sportowy Łęgajny
powstał w 2005 roku. W większości założycielami
klubu byli zawodnicy grający niegdyś w Burzy
Barczewko. Mając odmienną koncepcje funkcjonowania klubu postanowiliśmy założyć klub
w Łęgajnach. Początki jego funkcjonowania były
trudne organizacyjnie ale zarazem był to też czas
w którym w zespole z Łęgajn trenowało i grało
najwięcej zawodników. Pamiętam jak w pierwszych miesiącach funkcjonowania na treningach
pierwszego zespołu było nawet 35 zawodników. Do
klubu przybył pierwszy trener Adam Zejer, który
przez kilka tygodni prowadził treningi pierwszego
zespołu. Po jego odejściu do K.S. Łegajny przybył
trener Sylwester Wyłupski. Poświęcił klubowi
i zawodnikom kilka lat. To właśnie trenowany przez
niego zespół był najbliżej awansu do A-klasy. Do
dziś wiele osób związanych z naszym klubem
uważa, że czas w którym trenerem był Sylwek
Wyłupski był zdecydowanie najlepszym okresem w
krótkiej historii klubu. Ciekawe treningi i bardzo
dobra atmosfera, którą budował trener oraz nasze
wyniki to było coś co do dziś wszyscy wspominamy.
Obecnie trenerem w klubie jest Wiesław Pietrzak.
Myślę, że w końcu udało nam się znaleźć
odpowiedniego, pasującego do mojej koncepcji
rozwoju klubu trenera, który nie tylko podniesie
poziom sportowy zawodników ale również będzie
miał dobry wpływ na wychowanie młodzieży
grającej w naszym klubie.
Klub Sportowy Łęgajny skupia zawodników
w większości z innych miejscowości, jakie ma to
przełożenie na ich identyfikację z Waszą
miejscowością?
- To trudne pytanie. Nie można powiedzieć, że duża
liczba zawodników z zewnątrz powoduje brak
identyfikacji z Łęgajnami. Podam przykład od
początku istnienia klubu trenuje i gra w nim Adrian
Wojtkowski, który mieszka w Barczewie. Mam
nadzieję, że nikogo nie urażę ale to zawodnik,
który obecnie jest najbardziej zaangażowany
w funkcjonowanie klubu, a przecież pochodzi
i mieszka w Barczewie. Problemem identyfikacji
klubu z miejscowością Łęgajny nie jest pochodzenie zawodników a miejsce rozgrywania meczów
(redakcja K.S. Łęgajny od kilku lat rozgrywa mecze
w Barczewie na boisku przy Gimnazjum).
Problemem jest identyfikacja kibiców z Łęgajn
z Klubem oraz ściągnięcie na treningi młodzieży
z Łęgajn. Jednak mam nadzieję, że ten problem już
niebawem uda nam się rozwiązać i klub powróci do
rozgrywania meczów w Łęgajnach. Obecnie dzięki
dużemu zaangażowaniu się nowego sołtysa wsi
Łęgajny Jana Zielińskiego trwa remont boiska na
którym niegdyś rozgrywaliśmy mecze. Sądzę, że po
jego zakończeniu nastąpi kolejny przełom
i będziemy mogli realizować cele klubu nie tylko te
sportowe ale również i te społeczne.
Którą kadencję jest Pan Prezesem klubu
z Łęgajn, jakie są pańskie oczekiwania
w kontekście prezesury w tym zespole?
- Prawdę mówiąc nie wiem która to kadencja. Nie

jestem w tym klubie dla kadencji, a dla
zrealizowania pewnego celu. Byłem pierwszym
prezesem K.S. Łęgajny po jego powstaniu.
W pewnym momencie rozwoju klubu miałem inną
wizję jego funkcjonowania niż większość jego
członków więc musiałem odejść. Po pewnym czasie
kilka osób zajmujących się organizacją
zaproponowało mi powrót. Postanowiłem podjąć
to wyzwanie przede wszystkim dlatego, że czułem
niedosyt po pierwszych rządach wiedziałem, że nie
zrealizowałem podstawowych celów które sobie
zakładałem, tj: budowy odpowiedniej
infrastruktury sportowej w Łęgajnach oraz
powstania przynajmniej jednego zespołu
młodzieżowego. Niestety zaraz po ponownym
objęciu stanowiska okazało się, ze klub jest niemal
w stanie rozkładu organizacyjo-finansowego i
ostatnie 1,5 roku trzeba było poświęcić na
wyprostowanie tych spraw. Mam nadzieję, że już
niebawem będę mógł się skoncentrować
w większym stopniu nad realizacją podstawowych
celów.
Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież nie
garnie się do uprawiania sportu?
- Przegrywamy konkurencję z TV, komputerami itp.
Wydaje mi się, że w wielu klubach szkolenie dzieci
i młodzieży jest całkowicie zaniedbane. Wystarczy
spojrzeć jaką furorę wśród dzieci i ich rodziców
w ostatnim czasie robi BUKS Barczewo. Zadbano
tam o ciekawe treningi, sprzęt sportowy dla dzieci
i przychodzą efekty. Jest już tam spora grupa
zawodników. To takie kluby należy wspierać
z publicznych pieniędzy. Tylko tworząc tym ludziom
odpowiednie warunki jesteśmy w stanie podjąć
rywalizację z wygodnym trybem życia przed
telewizorami itp.
Największe problemy z którymi się boryka
pański klub?
- Bez wątpienia boisko w Łęgajnach na którym
moglibyśmy rozgrywać mecze ligowe oraz
prowadzić systematyczną pracę z młodzieżą.
Niedawno rozmawialiśmy o tym problemie w gronie członków naszego zarządu i uznaliśmy, że jeśli
to się nie zmieni to kwestią miesięcy będzie
zakończenie naszej działalności. Problemem są też
oczywiście środki finansowe na funkcjonowanie
klubu, jednak rozsądne gospodarowanie tym co
mamy pozwala nam spokojnie funkcjonować.
Trzeba tu jednak zaznaczyć, że kryzys gospodarczy
nie ułatwia nam zadania. Coraz trudniej jest
namówić osoby trzecie aby wspierały klub. Na
szczęście na wysokości zadania stoi gmina
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Barczewo. Trudno bowiem sobie wyobrazić
funkcjonowanie któregokolwiek z klubów
piłkarskich naszej gminy bez jej wsparcia.
Dlaczego, według Pana w naszej gminie (oprócz
Pisy Barczewo) nie ma żadnej drużyny grającej
choćby w lidze okręgowej?
- Piłka nożna to dziś: infrastruktura, szkolenie
zawodników oraz pieniądze. Infrastruktura
sportowa w naszej gminie jest niestety słaba.
Przecież nawet boisko na którym mecze ligowe
rozgrywa Pisa nie spełnia tak naprawdę
aktualnych wymogów licencyjnych dla zespołów
tej klasy rozgrywkowej. Właściwie to żadne z boisk
na których rozgrywane są mecze zespołów z naszej
gminy ich nie spełnia. Na szczęście Burmistrz oraz
radni naszej gminy zadbali i skorzystali z szansy
jaką przyniosło Euro 2012 i masowa budowa
Orlików. Szkoda tylko, że nie powstał jeszcze taki
obiekt w Ramsowie lub Wipsowie. Drugie to
szkolenie zawodników. Pewnie mógłbym ściągnąć
do Łęgajn kilku dobrych zawodników i awansować
rok po roku do wyższych lig, tylko po co. Nie taki
jest cel funkcjonowania klubów w takich niewielkich miejscowościach jak Łęgajny. Naszym
celem jest wychowywanie poprzez sport, dbanie
o rozwój młodzieży, zagospodarowanie jej czasu
itd.Trzeci to pieniądze. Aby grać na tym poziomie
rozgrywek co Pisa trzeba stworzyć odpowiedni
budżet, który w moim przekonaniu nie powinien
opierać się na pieniądzach z gminy. Środki
finansowe z gminy powinny być przeznaczone na
szkolenie dzieci i młodzieży a nie na półprofesjonalna piłkę nożną. Środki więc powinny
pochodzić od sponsorów. I tu pojawia się problem,
bo jeśli ktoś będzie chciał się reklamować poprzez
piłkę nożną to umieści logo na koszulkach Stomilu.
Myślę, że jeden klub na tym szczeblu rozgrywek to
na dzień dzisiejszy optymalne rozwiązanie,
przecież jak w Łęgajnach pojawi się jakiś talent to
nie będziemy go trzymali w naszym klubie na siłę.
Sam będę się starał umieścić go w większym klubie
gdzie będzie miał lepsze możliwości rozwoju.
Założenia i plany sportowe na sezon 2013/14
roku? Czego Panu życzyć?
- Zawsze stawiam przed zespołem ten sam cel
wygrać najbliższy mecz ale nie za wszelką cenę bo
piłka na tym poziomie to wychowanie i zabawa.
Korzystając z okazji w imieniu Zarządu, trenerów
i zawodników Klubu Sportowego Łęgajny pragnę
podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły
się do istnienia i funkcjonowania naszego Klubu.
Dziękuję za rozmowę.
rozmawiał
Bogdan Caruk

Barczewskie kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 14

1983.07.22 – w Barczewie odbył się Festiwal z
okazji Święta Odrodzenia Polski.
1993.07.11 – zmarła Wiesława Grono,
nauczycielka Szkoły Podstawowej w Barczewie.
1998.07.25 – w Bartołtach Wielkich miała miejsce
msza święta odpustowa z procesją ku czci Jakuba
Apostoła.
2003.07.17 – w Barczewie, na wieży kościoła św.
Anny umieszczono nową iglicę, krzyż i odnowioną
kulę.
W. Zenderowski
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Sport / Informacje
Z życia BUKSU
Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego BUKS sezon piłkarski 2012/2013
zakończyli i podsumowali 22 czerwca na Orliku
przy szkole podstawowej w Barczewie.
Tego dnia odbył się turniej żaczków
(zawodnicy urodzeni w 2005 roku i młodsi),
którzy zagrali z rówieśnikami z „MKS”
Jeziorany i „Tęczą” Biskupiec. W turnieju
żaków (zawodnicy urodzeni w 2003 i młodsi)
nasza drużyna rywalizowała z „Korki"
Biskupiec i „Tęczą” Biskupiec. Zagrały również
drużyny Młodzików i Orlików, a ich
przeciwnikami były drużyny mieszane złożone
z uczniów szkoły podstawowej. Pokazowo
zagrali także rodzice i trenerzy oraz zaproszeni
goście. Nie zabrakło emocji, sportowej walki,
a nagrody i słodkie upominki otrzymali wszyscy
uczestnicy turnieju.
Zarząd Naszego stowarzyszenia doceniając
trud i poświęcenie swoich zawodników
wyróżnił okolicznościowymi statuetkami i

medalami następujące osoby:
1. Sebastian Onufryjenko - wzorowe pełnienie
obowiązków kapitana drużyny Młodzików
2. Kacper Żarejko - wzorowe pełnienie obowiązków kapitana drużyny Orlików
3. Olaf Gorczyca - wzorowe pełnienie obowiązków kapitana drużyny Żaków
4. Filip Szramowski - super frekwencja w drużynie Młodzików za sezon 2012/2013
5. Szymon Słota – super frekwencja w drużynie
Orlików za sezon 2012/2013
6. Sebastian Bazylewicz - super frekwencja
w drużynie Żaków za sezon 2012/2013
7. Paweł Liberda - super frekwencja w drużynie
Żaczków za sezon 2012/2013
8. Kornel Kamiński - odkrycie roku 2013
9. Weronika Surmańska - odkrycie roku 2013
10. Aleksandra Kasprzyk - odkrycie roku 2013
11. Sebastian Onufryjenko - najbardziej wartościowy zawodnik sezon 2012/2013
12. Kacper Żarejko - najwszechstronniejszy zawodnik sezonu 2012/2013
13. Olaf Gorczyca - zawodnik sezonu 2013/

2013
14. Patryk Błachowicz - super postawa w sezonie 2012/2013
15. Nataniel Trąbiński - wyróżnienie w kategorii uśmiech roku
16. Małgorzata Małż - wyróżnienie w kategorii
uśmiech roku
Telewizja kablowa Macrosat na swoim kanale
w najbliższym czasie wyemituje materiał z powyższego turnieju.
Nagrody ufundowali: Grupa Ren – Jumar
spółka z o.o.Łęgajny, Państwo Janina i Jerzy
Jędrasik oraz Krzysztof Tomczyk.
BUKS Barczewo zaprasza do współpracy
osoby chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz Klubu, jak również
zainteresowane firmy i instytucje.
Więcej informacji o nas na stronie
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
Bogdan Caruk

Ogłoszenie o pierwszych rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
BURMISTRZ BARCZEWA
na podstawie § 25 ust.1 Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza
pierwsze rokowania na sprzedaż kompleksu
nieruchomości nie zabudowanych o łącznej
powierzchni 2,0773ha, położonych w Barczewie, obręb ewidencyjny 1, powiat olsztyński,
województwo warmińsko-mazurskie, stanowiących własność Gminy Barczewo, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.
1.Oznaczenie nieruchomości:
Nr działki i powierzchnia: 51/3 pow. 1284 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 51/5 pow. 315 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 54 pow. 2752 m2
KW. Nr OL1O/00150605/0
Nr działki i powierzchnia: 56/2 pow. 6262 m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 57/12 pow. 2890 m2
KW. Nr OL1O/00045459/2
Nr działki i powierzchnia: 59/3 pow. 359m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 125/37 pow. 6911 m2
KW. Nr OL1O/00061585/2
2. Opis nieruchomości:
Działki są niezabudowane, położone w centralnej części miasta Barczewo, w sąsiedztwie
istniejącej i nowopowstającej zabudowy wielorodzinnej, w obszarze o dobrze rozwiniętej
infrastrukturze publicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa). W sąsiedztwie znajdują się: szkoła podstawowa, gimnazjum, sieć handlowo-usługowa. Działki są dobrze skomunikowane z drógami publicznymi.
Nieruchomości objęte rokowaniami nie są obciążone ani też nie posiadają innych zobowiązań.
3. Przeznaczenie nieruchomości
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki nr 51/3, 51/5,
54, 56/2, 57/12 położone są w terenie
oznaczonym symbolem B9MW, dla którego
zapis brzmi: teren projektowanego zespołu
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zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, natomiast działki nr 59/3, 125/37, położone są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla
którego zapis brzmi: teren projektowanego
zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
częściowo B9KS – teren projektowanego
parkingu z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej działki można
zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu,
w pok. nr 19.
4. Cena wywoławcza:
cena brutto 1. 881. 900,00 zł (w tym podatek
VAT w stawce 23%)
5. Termin rozpoczęcia rokowań:
Rokowania odbędą się 6 września 2013 roku
w budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie
części jawnej rokowań nastąpi o godzinie
10.00.
Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po
otwarciu jawnej części rokowań.
6. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach
należy składać w zamkniętych kopertach do 2
września 2013 r. do godziny 16.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w Biurze Obsługi Interesanta - pokój
nr 1.
Koperty powinny być zamknięte i opisane w następujący sposób:
,,Rokowania 6.09.2013 r. Nieruchomości pod
zabudowę wielorodzinną”.
Zgłoszenie winno zawierać :
1) imię, nazwisko i adres, albo nazwę firmy
oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się
z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych
warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu
wpłaty zaliczki.
7. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby
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fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę
w kwocie 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych) na rachunek Urzędu Miejskiego
w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61
9343 1028 0000 0606 2000 0040.
Za zachowanie terminu wpłaty zaliczki uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na w/w
rachunek bankowy najpóźniej do 2 września
2013 r.
8. Wpłacona zaliczka przepada w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy.
9. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań,
który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po
odwołaniu lub zamknięciu rokowań, nie później
niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia
odwołania lub zamknięcia rokowań.
10. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
11. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi
nabywca.
12. Burmistrz Barczewa zastrzega sobie prawo
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań
z ważnych powodów.
13. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 12 grudnia 2012 r. zakończony
wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył
się 4 kwietnia 2013 r. również zakończony
wynikiem negatywnym.
14. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie
pok. nr 19, lub telefonicznie pod nr 89 5148346
w. 52,53 lub 55.
15. Ogłoszenie podlega wywieszeniu na 60 dni
przed wyznaczonym terminem rokowań i podane jest do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Barczewo oraz
zamieszczone jest na stronach: Biuletynu
Informacji Publicznej www.barczewo.bip.net.pl
i www.monitorurzędowy.pl, w terminie od
5.07.2013 r. do 5.09.2013 r.

Konkurs fotograficzny “Barczewskie pejzaże 2013”rozstrzygnięty

Fot. M. Kojro, P. Wyrzykowski, A. Wojszel

Do konkursu zgłoszono 102 zdjęcia. Prace nadesłało 14 autorów. Wybranie najlepszych zdjęć nie było łatwe, ponieważ prac było dużo i naprawdę wykazywały
wysoki poziom. Jury w składzie: Mariola Łukowska-Juckiewicz - dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Anna Korybut Dziemidowicz - artysta
plastyk, Zbigniew Kozłowski - artysta plastyk, fotograf, Adam Jędraszek - magister sztuki, postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia, bez podziału na kategorie.
Pod uwagę brano wartości techniczne, artystyczne i ogólne wrażenia wizualne. Wręczenie nagród i wystawa zdjęć odbyła się 25 lipca 2013 r., w galerii Salonu
Muzycznego w Barczewie, przy ul. Mickiewicza 13.
I miejsce zajął Marek Kojro, który w nagrodę otrzymał - drukarkę termosublimacyjna Canon Selphy CP 800, bon o wartości 200 zł. na usługi w FOTO-ADAM Adam
Rogowski w Olsztynie oraz torbę na akcesoria od ECOMP.pl
II miejsce przyznano Annie Wojszel oraz tablet GOCLEVER TAB R75, bon o wartości 100 zł na usługi w FOTO-ADAM Adam Rogowski w Olsztynie i torbę na akcesoria
od ECOMP.pl
III miejsce przypadło Piotrowi Wyrzykowskiemu, a wraz z nim - dysk zewnętrzny 2.5' 500 GB, bon o wartości 50 zł. na usługi w FOTO-ADAM Adam Rogowski
w Olsztynie i torba na akcesoria od ECOMP.pl
Wyróżnienia otrzymali: Piotr Wyrzykowski - bon o wartości 100 zł na usługi w FOTO-ADAM Adam Rogowski w Olsztynie; Adrian Kulig - bon o wartości 100 zł. na usługi
w FOTO-ADAM Adam Rogowski w Olsztynie; Marek Sowa - akcesoria fotograficzne od ECOMP.pl. Konkurs na facebook’u (wg stanu z dnia 18.07.2013, godz. 10.45):
Piotr Wyrzykowski (17 lajków) - fotoalbum A4 od RAMSKO.com
Organizatorem konkursu było Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Nagrody ufundowały firmy: EComp, Ramsko i FotoAdam.
Magdalena Łowkiel

Kronika policyjna
- 1 czerwca w Wójtowie nieznany sprawca
dokonał kradzieży elementów ogrodzenia.
Właściciel wycenił straty na 3 tys. złotych.
- 2 czerwca na ul. Zielonej w Barczewie dokonano
włamania do samochodu Audi 80. Włamywacz
próbował odjechać pojazdem, jednak nie zdołał
uruchomić silnika.
- 3 czerwca w Tumianach na jeziorze Tumiańskim
straż rybacka złapała na „gorącym uczynku”
amatora szybkich połowów. Mężczyzna łowił
ryby za pomocą podbieraka „wzmocnionego”
prądem, na szkodę Gospodarstwa Rybackiego
„Bartołty Wielkie”.
- 3 czerwca nieustalony sprawca ukradł papę
z terenu hurtowni budowlanej znajdującej się przy
ul. Olsztyńskiej w Barczewie.
- 3 czerwca z jeziora Pisz w Tumianach nieznany
sprawca ukradł łódź wiosłową. Amator cudzej
własności jak na razie pozostaje nieznany.
- 4 czerwca w Barczewie policjanci zatrzymali
pijanego kierowcę Renault Espace. 37-latek
w wydychanym powietrzu miał 1,5 promila
alkoholu.
- 5 czerwca nieznany sprawca włamał się na teren
budowy przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie.
Złodziej przywłaszczył sobie przewody
elektryczne o wartości 2 tys. złotych.
- 7 czerwca w Krupolinach pijany rowerzysta
wpadł w ręce policji. 29-letni mężczyzna miał
ponad 2 promile alkoholu we krwi.

- 8 czerwca na ul. Wojska Polskiego w Barczewie
policjanci zatrzymali 33-latka, który poruszał się
rowerem mając we krwi prawie 3 promile.
- 8 czerwca w miejscowości Łapka patrol policji
zatrzymał do kontroli drogowej kierowcę auta
osobowego. 71-letni właściciel Opla Vectry jechał
„na dwóch gazach”, we krwi miał ponad 2 promile
alkoholu.
- 10 czerwca dwoje nieletnich sprawców
usiłowało włamać się do kiosków „Ruchu”
znajdujących się: na Osiedlu Słonecznym oraz
przy ul. Wojska Polskiego. Sprawcy zostali
szybko ustaleni, a sprawa trafiła do sądu
rodzinnego.
- 12 czerwca w Wipsowie policjanci zatrzymali
kolejnego pijanego rowerzystę. 67-letni cyklista
miał we krwi ponad 2 promile alkoholu.
- 12 czerwca w Łęgajnach został zatrzymany
pijany kierowca Daewoo Lanos’a. U 48-latka
stwierdzono we krwi 2,5 promila alkoholu.
- 15 czerwca na Osiedlu Słonecznym policjanci
zatrzymali kierowcę quada marki Suzuki. 37-letni
mężczyzna miał prawomocny zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Sprawa trafiła do sądu.
- 16 czerwca na ul. Armii Krajowej barczewscy
policjanci zatrzymali pijanego rowerzystę. 26letni cyklista miał prawie 2 promile.
- 20 czerwca na ul. Traugutta w Barczewie pijany
mężczyzna prowadził Renault Megane. Badanie
wykazało u 37-latka ponad promil alkoholu we

krwi.
- 20 czerwca nieznany sprawca dokonał kradzieży
siatki ogrodzeniowej, pasów profilowanych
i lampy oświetleniowej, znajdujących się przy
drodze krajowej nr 16. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad straty wyceniła na 2.325
zł.
- 22 czerwca przy placu Pocztowym w Barczewie
został zatrzymany pijany kierowca Mazdy.
29-letni szofer miał we krwi promil alkoholu.
- 22 czerwca policjanci zostali wezwani do
mieszkania przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie.
W trakcie interwencji pijany domownik rzucił
butem w policjanta. Ponadto wobec stróżów
prawa użył mocno nieparlamentarnych słów.
Rzutki mieszkaniec Barczewa trafił do policyjnej
izby zatrzymań, a prokurator zastosował wobec
mężczyzny zabezpieczenie majątkowe na kwotę
300 zł.
- 26 czerwca na ulicy Wojska Polskiego został
zatrzymany kierowca Audi A6. Okazało się, że
mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych. Sprawa trafiła do sądu,
a kierowca na pewno na jeszcze dłuższy czas
pożegna się z kierownicą.
- 28 czerwca w Skajbotach nieznany jak dotąd
sprawca podpalił stojący na jednej z posesji
samochód marki Volkswagen Golf. Właściciel
wycenił straty na 3 tys. złotych.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

