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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu radosnych chwil, wzajemnej życzliwości 
oraz wewnętrznego spokoju. Niech te dni upłyną Państwu zdrowo i bezpiecznie.

Żywimy nadzieję, że nachodzący Nowy Rok 2021 będzie dla nas wszystkich lepszy, 
pozwalający na realizację osobistych i zawodowych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce
Stanisław Dubicki

Burmistrz Miasta Bartoszyce 
Piotr Petrykowski

Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy Bartoszyc!
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Chryzantemy upiększyły miastoBartoszycki samorząd 
dość szybko 
zareagował na apel 
dotyczący wsparcia 
przedsiębiorców 
handlujących kwiatami, 
którzy ze względu 
na obostrzenia znaleźli 
się w trudnej sytuacji.

Obostrzenia wpro-
wadzone tuż przed 
1 listopada 2020 r. 
postawiły przedsię-

biorców handlujących kwia-
tami przed trudną sytuacją. 
W pierwszej kolejności barto-
szycki samorząd zniósł opłaty 
za wydzierżawienie terenów, 
które miały być przeznaczone 
do handlu w okresie Wszyst-
kich Świętych. Zapadła rów-
nież decyzja o bezpłatnym 
pozyskaniu od Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa około 6 tys. kolorowych 
chryzantem, które wykorzysta-
ne zostały do ozdobienia wielu 
miejsc na terenie miasta.

Akcję rozpoczęto na terenie 
oczka wodnego w kształcie 
serca przy Górze Zamkowej. 
W kolejnych dniach kwiaty 
ustawiono na bartoszyckich 
cmentarzach (dawnych i obec-
nych), miejscach pamięci oraz 
pod pomnikami.

Kilkudniowa akcja upiększa-
nia miasta odbyła się przy ści-
słej współpracy Urzędu Miasta 
z Zakładem Gospodarki Odpa-
dami oraz Zakładem Usług 
Komunalnych.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Ponad 2 mln złotych 
na nowe drogi
Dzięki dofinansowaniu z Funduszu 
Dróg Samorządowych modernizację 
przejdą kolejne bartoszyckie ulice: 
Staszica, Sosnowa oraz Chopina.

B artoszycki samorząd sukce-
sywnie poprawia infrastruk-
turę ulic, szczególnie w tych 
miejscach, które na popra-

wę warunków drogowych czeka-
ją od wielu lat. Tym razem, dzięki 
pozyskanym środkom z Funduszu 
Dróg Samorządowych w łącznej 

kwocie 2 252 382,40 zł moderniza-
cję przejdą ulice: Staszica, Sosnowa 
oraz Chopina.

Stan techniczny tych trzech dróg 
był bardzo zły. W ramach inwesty-
cji ich istniejące nawierzchnie zosta-
ną zastąpione kostką brukową. Pro-
jekt przewiduje również przebudowę 
kanalizacji deszczowej, wodociągo-
wej oraz sanitarnej. Ulice zyskają 
także nowe oświetlenie.

Przebudowa tych ulic ma zostać 
zakończona w 2021 r.
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Wyremontowana ulica 
Nad Łyną oddana do użytku

Od niedawna 
mieszkańcy 
Bartoszyc mogą 
korzystać z nowo 
wyremontowanego 
i przebudowanego 
odcinka ulicy 
Nad Łyną. Był to 
drugi etap prac 
przeprowadzony 
na tej ulicy. 
Dotyczył on 
odcinka od budynku 
wielorodzinnego 
przy ul. Nad Łyną 11 
do skrzyżowania z 
ul. Paderewskiego.

W ramach inwe-
stycji zmienio-
na została geo-
metria ulicy, 

wymieniono jej nawierzchnię 
oraz utworzono 166 miejsc 
parkingowych. Wzdłuż jezdni 
wykonano jednostronny chod-
nik wraz ze ścieżką rowerową. 
Ulica zyskała również nowe 
oświetlenie.

Rozbudowa ul. Nad Łyną 
dofinansowana została z Fun-
duszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 1 613 080,15 zł.

Przypominamy Państwu, 
że ruch na całości wyre-
montowanego odcinka jest 
jednokierunkowy (od ul. 
Paderewskiego w stronę ul. 
Ogrodowej). Prosimy kie-
rowców o stosowanie się 
do wprowadzonej organiza-
cji ruchu oraz przestrzeganie 
przepisów drogowych.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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Bartoszycki Budżet 
Obywatelski 2020

Do tegorocznej edycji 
BBO zgłoszonych 
zostało 6 projektów. 
Mieszkańcy 
zdecydowali, 
że środki finansowe 
przeznaczone zostaną 
na zakup urządzenia 
AED oraz remont Domu 
Harcerza po pożarze.

G łosowanie na zgło-
szone projekty trwa-
ło do 26 sierpnia 
do 11 września 

2020 r. Na realizację zadań 
w ramach Bartoszyckie-
go Budżetu Obywatelskiego 
2020 przeznaczono w budżecie 
kwotę 40 tys. złotych. Zgodnie 
z regulaminem przeznaczona 
może ona zostać na jeden lub 
kilka projektów, które w gło-
sowaniu otrzymają największą 
ilość głosów.

Tegoroczna edycja BBO cie-
szyła się sporym zaintereso-
waniem mieszkańców naszego 
miasta za sprawą liczby gło-
sów, których łącznie odda-
no niemal trzykrotnie wię-
cej niż w ubiegłorocznym 
głosowaniu.

Najwięcej (1143 głosy) 
oddano na projekt pn. „AED 
– urządzenie ratujące twoje 
życie”. AED to automatyczny 

defibrylator zewnętrzny słu-
żący do analizy rytmu pracy 
serca u osoby, u której doszło 
do nagłego zatrzymania krą-
żenia. Autorem zgłoszone-
go projektu była bartoszy-
czanka Anna Zielenkiewicz, 
a łączna wartość zadania 
wyniosła 6 886, 35 zł. Urzą-
dzenie zamontowane zosta-
ło na początku listopada 
na budynku apteki „Pilula” 
przy ul. Nowowiejskiego 25.

Drugi dofinansowany pro-
jekt, z 1023 głosami, doty-
czył remontu Bartoszyckiego 
Domu Harcerza po pożarze, 
do którego doszło w listopa-
dzie 2018 r. Naprawy wyma-
ga pomieszczenie na I piętrze 
łącznie z wymianą stolarki 
okiennej, renowacją drzwi 
oraz renowacją pomieszcze-
nia wc. Wartość zadania wyce-
niona została na 33 113,75 zł, 
a jego realizacja ma zakończyć 
się do końca 2020 r.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Nauczyciele wyróżnieniDzień Edukacji 
Narodowej 
to święto nauczycieli, 
wychowawców 
i pedagogów.

Z okazji tegorocznego 
Dnia Edukacji Naro-
dowej, w dniu 20 
października 2020 r. 

w Bartoszyckim Domu Kultury, 
odbyło się uroczyste spotkanie 
Burmistrza Miasta Bartoszyce 
Piotra Petrykowskiego z dyrek-
torami podległych placówek 
oświatowych i wyróżnionymi 
nauczycielami. Podczas spotka-
nia zostały wręczone nagrody 
i listy gratulacyjne.

Nagrody otrzymali:
1. Sylwia Stankiewicz – 
nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 1
2. Iwona Krześcijańska – 
nauczyciel Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 1
3. Sylwester Nowokuński – 
nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 7
4. Maria Trojanowska – 
nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej nr 8
5. Krystyna Sekita – nauczyciel 
Przedszkola Publicznego nr 2
6. Monika Pijewska – nauczy-
ciel Integracyjnego Przedszko-
la Publicznego nr 4
7. Joanna Łach – nauczyciel 
Przedszkola Publicznego nr 9

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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Dworzec odzyska dawny blaskPrzebudowa 
dworca kolejowego 
w Bartoszycach 
to kolejna inwestycja, 
której realizacja 
będzie możliwa dzięki 
dofinansowaniu 
pozyskanemu przez 
bartoszycki samorząd.

Przedmiotem inwe-
styc j i  j e s t  prze -
budowa i adapta-
cja budynku byłego 

dworca kolejowego w Barto-
szycach wraz z zagospoda-
rowaniem terenu w sąsiedz-
twie budynku na obiekt 
służący Centrum Aktywno-
ści Lokalnej, z dostosowa-
niem do aktualnych wymo-
gów, przystosowaniem dla 
osób z niepełnosprawnością 
oraz podniesieniem walorów 
estetycznych obiektu objętego 
opieką konserwatorską.

Zakres prac budowla-
nych obejmie kompleksowy 

remont parteru, wymianę 
okien i drzwi w całości obiek-
tu oraz montaż nowej insta-
lacji. Prace rewitalizacyjne 
prowadzone będą nie tylko 
w samym budynku dworca, 
lecz również w jego otocze-
niu. W ramach inwestycji 
wymieniona zostanie także 
nawierzchnia Placu Dworco-
wego, a na ul. Hubalczyków 
wykonana zostanie kanaliza-
cja deszczowa.

Kwota uzyskanego dofi-
nansowania z Regional-
nego Programu Opera -
cy jnego  Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014‒2020 wyno-
si 3 054 504,75 zł, a wartość 
projektu to 4 976 200,00 zł. 
Umowa na realizację tej inwe-
stycji została podpisana 25 
listopada 2020 r. Jej wyko-
nawcą będzie konsorcjum 
firm: DARTRANS Dariusz Szu-
towicz oraz BOG-DACH Sp 
z oo. Zgodnie z umową zada-
nie ma zostać zrealizowane 
do 30 listopada 2021 r.

Ulica Jeziorna 
wyremontowana

Od maja 2020 r. 
mieszkańcy ulicy Jeziornej 
w Bartoszycach mogą 
korzystać z nowo 
wyremontowanej drogi.

Nową, wyremonto-
waną drogę oddano 
do użytku 26 maja 
2020 r. W ramach 

inwestycji przebudowano 
kanalizację deszczową, sanitar-
ną oraz wodociągową. Jezdnia, 
wraz z wjazdami na posesje, 
wykonana została z kostki bru-
kowej. Na całej ulicy zamonto-
wane zostało także oświetlenie 
typu LED.

Przebudowa 156 metrowego 
odcinka ulicy Jeziornej możli-
wa była dzięki dofinansowa-
niu pozyskanemu z Funduszu 
Dróg Samorządowych w kwocie 
260 360 zł. Całkowita wartość 
zadania wyniosła 433 933,33 zł.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Zielone Miasto 
Bartoszyce

Ponad 20 wierzb posadzili 
uczniowie bartoszyckiej 
„Trójki” w ramach akcji 
„Zielone Miasto Bartoszyce”.

Jednym ze sposobów 
podnoszenia świado-
mości ekologicznej 
w zakresie ochrony 

środowiska, szczególnie wśród 
młodzieży, jest sadzenie drzew.

2 3  p a ź d z i e r n i k a , 
w ramach kampanii „Zielone 

Miasto Bartoszyce”, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej Nr 3, 
wspólnie z Burmistrzem Miasta 
Bartoszyce Piotrem Petrykow-
skim, posadzili ponad 20 sztuk 
4-letnich wierzb. Drzewka 

nasadzono w parku przy tzw. 
ogródku jordanowskim.

Wierzby doskonale wkom-
ponowały się w krajobraz tego 
miejsca.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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Nowe Stare MiastoRewitalizacja Starego 
Miasta w Bartoszycach 
to jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć 
inwestycyjnych 
zrealizowanych na przełomie 
ostatnich lat przez 
bartoszycki samorząd.

Atrakcyjne miej-
sce do wypoczyn-
ku, pełne wielu 
imprez i wydarzeń 

kulturalnych, gdzie nowocze-
sność mieszą się z historią. 
Tak w skrócie można opisać 
zrewitalizowaną bartoszycką 
starówkę, która latem 2020 r. 
została oficjalnie otwarta dla 
mieszkańców.

Uroczystość odbyła się 
10 lipca 2020 r. W miejscu, 
gdzie znajdują się relikty sta-
rego ratusza, zaproszeni goście 
przecięli biało-czerwoną wstę-
gę, dokonując tym samym 
symbolicznego otwarcia Sta-
rego Miasta. Dalsza, oficjalna 
część wydarzenia przeniosła 
się na letnią scenę rozstawioną 
tuż przed Bramą Lidzbarską. 
To tam Burmistrz Bartoszyc 
Piotr Petrykowski odbierał 
gratulacje od samorządow-
ców, którzy winszowali zakoń-
czenie tak ważnej dla miasta 
inwestycji. O poszczególnych 
etapach prac opowiadały rów-
nież osoby przy niej pracujące: 
inspektorzy nadzory, projek-
tanci oraz archeolodzy. Bur-
mistrz wręczył im wszystkim 
specjalne podziękowania.

Tego dnia nie mogło 
zabraknąć również akcen-
tów muzycznych. Oprócz 
występu lokalnego zespół 
„Canzona” z Bartoszyckiego 

Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku publiczność mogła 
wysłuchać koncertu operet-
kowego oraz zespołu „Cze-
sław Band” z Runowa.

Wraz z oficjalnym otwar-
ciem starówki zaczęły funk-
cjonować ogródki gastrono-
miczne, które przez okres 
wakacyjny były wręcz oblega-
ne przez mieszkańców i tury-
stów. Niewątpliwie atrakcją 
turystyczną stała się także 
nowoczesna, podświetlana 
fontanna ze sterowanymi elek-
tronicznie dyszami. Wyjątko-
wego uroku dodawała rów-
nież muzyka rozbrzmiewająca 
ze sceny plenerowej podczas 
weekendowych koncertów 
organizowanych przez Barto-
szycki Dom Kultury.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Lato artystyczne z BDK  
na bartoszyckiej Starówce
Przedstawiamy fotorelację z wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bartoszycki Dom Kultury, które 
odbyły się na letniej scenie usytuowanej na bartoszyckiej Starówce.

Fot. Bartoszycki Dom Kultury

Koncert Andrzeja Rybińskiego Koncert Jarosława Chojnackiego Koncert Antoniny Krzysztoń
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Koncert zespołu Czerwony Tulipan Koncert Bernarda Dornowskiego ex Czerwone Gitary
Koncert opeterkowo-musicalowy w wykonaniu Małgorzaty 
Kustosik oraz Marcina Drzażdżyńskiego

Koncert zespołu Mietek Folk Koncert Zespołu Romanca V edycja „Krainy Barcji”

Koncert zespołu Druga Zmiana Charytatywny Maraton Zumba Fitness

Koncert ballad Pawła Orkisza Koncert zespołu Jack Sparrow
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Święto bartoszyckich 
działkowców
Bartoszyckie 
Dożynki Działkowe 
to coroczne 
święto wszystkich 
bartoszyckich 
Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych.

Czwarta edycja Bar-
toszyckich Dożynek 
Działkowych odbyła 
się 12 września. Tra-

dycyjnie miejscem spotkań 
bartoszyckich działkowców 
był teren Rodzinnych Ogro-
dów Działkowych “Dąbro-
wa”. Tegoroczne dożynki, 
z uwagi na panującą pande-
mię, przebiegły w mniejszym 
niż dotychczas gronie.

Tego dnia przedstawicie-
le wszystkich bartoszyckich 
ogrodów działkowych (ROD 
“Dąbrowa”, ROD „Bartkowa 
Rola”, ROD im. Elizy Orzesz-
kowej, ROD „Nad Łyną”) wrę-
czyli nagrody i wyróżnienia 
swoim działkowcom. Kilku 
osobom przyznano również 
odznaczenia PZD. Po czę-
ści oficjalnej uczestników 
dożynek zaproszono na gro-
chówkę, do której przygry-
wał lokalny Zespół Piosenki 
Żeglarskiej i Folkowej “Pod 
Kilem”.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Zielony balkon, zielony ogródekKonkurs „Zielony 
balkon, zielony 
ogródek” 
zorganizowano 
w ramach kampanii 
„Zielone Miasto 
Bartoszyce”, której 
inicjatorem jest 
Burmistrz Miasta 
Bartoszyce Piotr 
Petrykowski.

C elem konkursu jest 
promowanie dbało-
ści o własną zieloną 
przestrzeń i estety-

kę w mieście oraz popula-
ryzacja pomysłowości i roz-
wiązań, które pozytywnie 
wpływają na poprawę jako-
ści przestrzeni.

Okazją do rozstrzygnię-
cia I edycji tego konkursu 
były IV Bartoszyckie Dożyn-
ki Działkowe, które odbyły 
się na początku września. 
Jego uczestników nagrodzo-
no w dwóch kategoriach: 
balkon i przedogródek. 26 

października 2020 r. Bur-
mistrz  Bartoszyc Piotr 
Petrykowski  przekazał 
na ręce zwycięzców pamiąt-
kowe tablice, które wska-
zywać mają mieszkańcom 

nagrodzone w tym roku 
lokalizacje.

Wyniki I edycji konkursu 
„Zielony balkon, zielony 
ogródek”

Kategoria: BALKON
1. miejsce: Jadwiga Markiewicz
2. miejsce: Wiesława Iwińska
3. miejsce: Teresa Sadowska
Wyróżnienia: Łucja Maik, 
Mariusz Wołoch, Marianna 

Stendera
Kategoria: PRZEDOGRÓDEK
1. miejsce: Bożena i Czesław 
Sołodki
2. miejsce: Kazimiera Duda 
i Andrzej Nowak

3. miejsce: Eugenia Chałupa
Wyróżnienia: Wiesława Boch, 
Dorota Falba, Irena Mazur

Wyróżnienie specjalne: Anna 
Nieroda

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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Nowoczesna hala sportowa
Marzenie wielu 
mieszkańców 
o pełnowymiarowej 
hali widowiskowo-
sportowej w końcu się 
spełniło. Nowoczesny 
obiekt powstał przy ul. 
Słowackiego.

Na ten dzień czeka-
ło wielu mieszkań-
ców naszego mia-
sto, szczególnie 

tych związanych na co dzień 
ze sportem. Nowoczesny, prze-
stronny i funkcjonalny obiekt 
sportowy to spełnienia marzeń 
bartoszyckiej młodzieży szkol-
nej, stowarzyszeń i klubów 
sportowych.

Uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej hali widowisko-
wo-sportowej zlokalizowanej 
przy ul. Słowackiego odbyło 
się 28 sierpnia 2020 r. Wśród 
wielu zaproszonych gości 
byli m.in. Wojewoda Warmiń-
sko-Mazurski Artur Chojecki 
oraz Marszałek Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskie-
go Gustaw Marek Brzezin. 
Nie zabrakło wielu innych 
samorządowców, osób zwią-
zanych ze sportem oraz tych, 
którzy pracowali przy budo-
wie obiektu. Gościem hono-
rowym wydarzenia był polski 
skoczek narciarski, mistrz olim-
pijski i mistrz świata z Sappo-
ro Wojciech Fortuna.

Każdemu z gości Burmistrz 
Bartoszyc Piotr Petrykowski 

wręczył specjalnie przygoto-
wane na tę okoliczność statu-
etki. Ci z kolei odwdzięczyli 
się prezentami w postaci piłek 
i voucherów na zakup sprzętu 
sportowego.

Budowa hali sportowej 
możliwa była dzięki dofi nan-
sowaniu z Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki 
w ramach Programu Rozwoju 
Szkolnej Infrastruktury Spor-
towej – edycja 2017 w kwo-
cie 3 396 900 zł. Całkowi-
ta wartość zadania wyniosła 
10 365 105 zł. Obiektem zarzą-
dza Bartoszycki Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji, którego siedzi-
ba, od 2 listopada, mieści się 
na I piętrze hali.

Budynek składa się z trzech 
kondygnacji. W piwnicy znaj-
dują się dwie sale do ćwiczeń, 
pomieszczenia techniczne oraz 
magazyny. Na parterze, oprócz 
sali sportowej z widownią, 
do dyspozycji jest 10 zespołów 
szatniowo-sanitarnych, poko-
je dla trenerów oraz sędziów. 
Widownia, hol z pomieszcze-
niem bufetowym, pomiesz-
czenia biurowe oraz sale ćwi-
czeń znajdują się na piętrze 
budynku.

Na ten moment, z uwagi 
na wprowadzone obostrzenia 
związane z pandemią, korzy-
stanie z obiektu jest dość 
ograniczone. Wszelkie orga-
nizowane na nim wydarze-
nia odbywają się bez udziału 
publiczności.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Święto piłki ręcznejW nowej hali 
widowiskowo-sportowej 
w Bartoszycach odbył 
się fi nał wojewódzkiego 
Pucharu Polski w piłce 
ręcznej mężczyzn.

Mecz f ina łowy 
odbył się 4 listo-
pada 2020 r . 
w hali widowi-

skowo-sportowej przy ul. Sło-
wackiego w Bartoszycach. 
To pierwsza impreza o ran-
dze wojewódzkiej rozegrana 
na tym obiekcie, która nie-
stety przez panującą pande-
mię odbyła się bez udziału 
publiczności.

W fi nale, swoistych derbach 
Olsztyna, pierwszoligowa War-
mia Energa Olsztyn pokona-
ła drugoligowy KS Szczypior-
niak Olsztyn 40:23 (16:13). 
Za najlepszych zawodników 
finału w zespołach uznano 
Daniela Makowskiego (War-
mia) i Roberta Targońskiego 
(Szczypiorniak).

Wydarzenie odbyło się bez 
udziału publiczności lecz miało 
uroczystą oprawę. Przed jego 

rozpoczęciem wręczono srebr-
ne odznaki Związku Piłki Ręcz-
nej. Wśród uhonorowanych 
tym zaszczytnym tytułem osób 
znalazł się Burmistrz Bartoszyc 
Piotr Petrykowski, a także tre-
ner olsztyńskiego Szczypior-
niaka Krzysztof Maciejewski.

Tego dnia okazję do spraw-
dzenia swoich umiejętności 
mieli również młodzi szczy-
piorniści MDK Bartoszyce 
Pasja, którzy rozegrali towa-
rzyskie spotkanie z zawodnika-
mi MOSiR Kętrzyn. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem 
bartoszyckiej drużyny 17:10.

Organizacja tak ważne-
go wydarzenia, jakim był 
fi nał Wojewódzkiego Pucha-
ru Polski w piłce ręcznej męż-
czyzn, to znakomita promo-
cja dla naszego miasta, nie 
tylko na arenie wojewódz-
kiej, ale i całego kraju. Podob-
nej rangi imprez sportowych, 
dzięki współpracy Urzędu 
Miasta Bartoszyce z Warmiń-
sko-Mazurskim Okręgowym 
Związkiem Piłki Ręcznej, 
może być w naszym mieście 
więcej.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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Harcerze na medalTegoroczny 
Międzynarodowy 
Dzień Wolontariusza 
obchodziliśmy 
inaczej niż zwykle. 
Bartoszyckiej 
Gali Wolontariatu, 
z uwagi na panującą 
pandemię, nie udało się 
zorganizować.

5 grudnia 2020 r., w świę-
to wolontariuszy, Bur-
mistrz Bartoszyc Piotr 
Petrykowski wręczył 

specjalne wyróżnienie dla 
Hufca Związku Harcerstwa Pol-
skiego w Bartoszycach. Ta sym-
boliczna uroczystość odbyła się 
w Bartoszyckim Domu Kultury, 
tuż przed Koncertem Mikołajko-
wym Janusza Radka.Burmistrz 
podziękował bartoszyckim har-
cerzom za działanie podejmo-
wane na rzecz lokalnej spo-
łeczności w czasie pandemii 
koronawirusa. 

Niesienie pomocy osobom 
potrzebującym w tym trud-
nym dla nas czasie to postawa 
godna pochwały i podziwu. 
Harcerze, swą bezinteresowną 
pracą i zaangażowaniem poka-
zali, że idea wolontariatu jest 
im bardzo bliska.

Nagrodą przekazaną przez 
Burmistrza był telewizor. 
Poprzedni sprzęt spłonął pod-
czas pożaru Domu Harcerza.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Pro Musica Antiqua Pełnoprawni uczniowie

Kolejny raz nasze 
miasto znalazło się 
na trasie koncertowej 
olsztyńskiego zespołu 
„Pro Musica Antiqua”.

Uroczysty koncert, 
pod patronatem 
Burmistrza Barto-
szyc Piotra Petry-

kowskiego, odbył się 20 

września w kościele św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty w Bar-
toszycach. Muzycy zaprezento-
wali się w ramach cyklu kon-
certów „Muzyka Europejska 
w Zabytkach i Przyrodzie War-
mii i Mazur”.

Podczas koncertu nie zabra-
kło utworów wybitnych kom-
pozytorów, od renesansu 
do współczesności. Zespół Pro 
Musica Antiqua zaprezentował 

się w składzie: Leszek Sza-
rzyński (flet), Jerzy Szafrań-
ski (obój, obój miłosny, rożek 
angielski), Paweł Panasiuk 
(wiolonczela), Agnieszka Pana-
siuk (fortepian), Ewa Alchimo-
wicz-Wójcik (sopran). Organi-
zatorem wydarzenia był Urząd 
Miasta Bartoszyce oraz Parafia 
św. Jana Apostoła i Ewangeli-
sty w Bartoszycach.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

W tym roku do ślubowania 
w bartoszyckich 
szkołach podstawowych 
przystąpiło łącznie 
215 uczniów. Wzorem 
lat ubiegłych wszyscy 
otrzymali od Burmistrza 
Bartoszyc słodki 
upominek

T egoroczne ślubowa-
na na pełnopraw-
nych uczniów szkół 
p o d s t a w o w y c h , 

z uwagi na pandemię koro-
nawirusa, nie odbywały się 
tak uroczyście jak w latach 
ubiegłych. 

Burmistrz Bartoszyc Piotr 
Petrykowski spotkał się 
z pełnoprawnymi uczniami 

28 października 2020 r. 
wizytując każdą ze szkół. 
Była to doskonała oka-
zja do złożenia gratulacji 
i życzeń tym, którzy dołączy-
li do społeczności szkolnej. 

Uczniowie otrzymali z rąk 
Burmistrza pudełka śniada-
niowe wypełnione słodkim 
upominkiem.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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Most rośnie w oczachPrace przy 
budowie nowej 
przeprawy mostowej 
w Bartoszycach 
idą pełną parą. 
To bez wątpienia 
jedna z największych 
inwestycji realizowanych 
w naszym mieście 
na przestrzeni ostatnich 
lat.

Inwestycja pn. „Budowa 
nowego przebiegu drogi 
wojewódzkiej nr 512 
wraz z budową przepra-

wy mostowej na rzece Łynie 
w miejscowości Bartoszy-
ce” jest kluczowa dla całego 
regionu i jedną z większych 
realizowanych w naszym 
województwie.

Przedmiotem prowadzo-
nych prac jest odcinek od ul. 
Gdańskiej do skrzyżowania 
z drogą krajową nr 51 (ul. 
Boh. Warszawy, ul. Warszaw-
ska i ks. Józefa Poniatowskie-
go). Nowo wybudowana droga, 
wraz z ponad 130 metrowym 
mostem, ma mieć 1,34 km 
długości. Jej wykonawcą jest 
konsorcjum firm Most z Sopo-
tu oraz Budokop Piotr Głodow-
ski z Lidzbarka Warmińskiego.

Stan zaawansowania robót 
jest bardzo widoczny. Obecnie 

wykonawca zajmuje się zbroje-
niem i betonowaniem podpór 
mostu, z kolei na ul. Poniatow-
skiego trwa budowa kanali-
zacji deszczowej oraz prze-
budowa uzbrojenia terenu 
(kanalizacji sanitarnej, sieci 
gazowej, ciepłowniczej oraz 
elektroenergetycznej).

Przypomnijmy, że inwesty-
cja powstaje w ramach Pro-
gramu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Rosja 2014 
– 2020.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce

Powstał skwer im. Bartoszyckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Nowo powstały 
skwer jest 
jednym z efektów 
kampanii 
„Zielone Miasto 
Bartoszyce” 
zainicjowanej 
przez Burmistrza 
Bartoszyc Piotra 
Petrykowskiego.

N owe, zielone miejsce 
na mapie Bartoszyc 
powstało z biegu 
ulic Paderewskie-

go oraz Boh. Warszawy.
Nasadzeń krzewów i kwia-

tów oraz odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej dokonano 23 
października. Pielęgnacją zie-
leni na tym terenie zajmować 
się będzie Bartoszycki Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, którego 
imieniem nazwano to miejsce.

Zagospodarowanie tego 
terenu przeprowadzono 
w ramach trwającej w mie-
ście kampanii „Zielone Mia-
sto Bartoszyce, której ini-
cjatorem jest Burmistrz 
Bartoszyc Piotr Petrykowski. 
Przedsięwzięcie nie odbyło-
by się bez wsparcia Zakła-
du Gospodarski Odpadami 
w Bartoszycach.

Tablica pamiątkowa została 
ufundowana przez firmę Gra-
niTom Tomasz Łucewicz.

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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V Memoriał Andrzeja Szyszko

Mikołajkowa niespodziankaTegoroczne Mikołajki 
obchodziliśmy inaczej niż 
zwykle, bez wspólnego 
zapalenia miejskiej choinki 
czy powitania św. Mikołaja. 
Stąd pojawił się pomysł na 
organizację Mikołajkowego 
Koncertu w Bartoszyckim 
Domu Kultury. Wystąpił  
w nim Janusz Radek, który 
pojawił się na scenie z 
repertuarem „tylko ładnych 
piosenek”. 

Wydarzenie odby-
ło się bez udzia-
łu publiczności 
lecz mieszkańcy 

skorzystali z możliwość ogląda-
nia go na żywo w TVK BartSat 
oraz na fanpag’ach BDK i Bart-
Satu. Sponsorem koncertu był 
Zakład Gospodarki Odpadami 
w Bartoszycach.

Fot. Bartoszycki Dom Kultury

Piąty Memoriał 
Andrzeja Szyszko 
w Piłce Ręcznej 
odbył się w nowej 
hali widowiskowo-
sportowej.

Tegoroczny Memoriał, 
poświęconym zmar-
łemu pięć lat temu 
piłkarzowi ręcznemu 

Andrzejowi Szyszce, odbył 
się w dniach 26‒27 września. 
Gościem specjalnym wydarze-
nia był lekkoatletyczny mistrz 
świata w sztafecie 4x400 m 
Karol Zalewski.

Pierwszego dnia do rywa-
lizacji stanęli starsi zawod-
nicy, dzień później mecze 

rozgrywały drużyny młodzie-
żowe. W turnieju mastersów 
zagrało sześć drużyn. Trzy 
z nich reprezentowali gospo-
darze: Stowarzyszenie Miło-
śników Szczypiorniaka (dwa 
zespoły) oraz MDK Pasja Barto-
szyce. Ostatecznie rywalizację 
wygrali szczypiorniści z Ostro-
łęki, którzy doznali tylko jed-
nej porażki.

Końcowa kolejność 
memoriału:
1. KS Ostrołęka
2. Szczypiorniak Olsztyn
3. Dzik Warszawa
4. Stowarzyszenie Miłośników 
Szczypiorniaka Bartoszyce
5. MDK Pasja Bartoszyce
6. SMS II Bartoszyce

Fot. Archiwum UM Bartoszyce
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