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Urząd Miasta, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce www.bartoszyce.pl

Nr 11, lipiec 2010 r.
wydanie bezpłatne

W numerze:
Długo oczekiwani partnerzy! str. 1-2

Wielkie malowanie kredą po chodniku 
— Moja Rodzina str. 2

Międzynarodowe  
Dni Regionu Bartoszyce str. 3-4

Zamówienia publiczne str. 4

Międzynarodowe Dni Regionu  
Bartoszyce Na sportowo str. 5-6

Muzeum Ziemi Bartoszyckiej str. 7

Otwarcie obiektu wielofuncyjnego  
przy ZSzUJN str. 8

Bartoszyce niosą pomoc  
Powodzianom str. 8

Stypendia i nagrody  
dla bartoszyckich sportowców str. 9

Konferencja dla bartoszyckich  
organizacji pozarządowych str. 9

Siatkarska młodzieżówka z Bartoszyc  
najlepsza w Nienburgu str. 9

Bajkowe Show Sportowe str. 10

Bibliotheca Bona 2009 str. 11

Światowe Dni Bajki  str. 11

Akcja „Stop powodziom”  
w Bartoszycach str. 12

BDK zaprasza w wakacje str. 12 

Strategia Rozwoju Miasta str. 13

Orkiestry Wojskowe  
w Bartoszycach str. 13 

Rodzina to siła! str. 14

Zmagania językowe 
I Bartoszyckie Dyktando str. 14

Obywatelstwo Unii Europejskiej str. 15

XXX lat „Solidarności”  
w Bartoszycach str. 16

Bez wątpienia cechą charakterystyczną Bar-
toszyc jest jego wieloetniczność i wielokul-
turowość. Kultura i tradycje naszego miasta 
powstały w wyniku wymieszania obyczajów 
różnych grup mieszkańców: Polaków, Niem-
ców, Ukraińców, Białorusinów, Litwinów 
i wielu innych. Między innymi z tego powodu 
miasto prowadzi szeroko zakrojoną współpra-
cę międzynarodową we wszystkich dziedzi-
nach. Począwszy od 2000r. miasto podpisało 5 
umów partnerskich: dwie z najbliższymi sąsia-
dami z Obwodu Kaliningradzkiego Federacji 
Rosyjskiej — miastem Pionierskij i miastem 
Bagrationowsk, kolejne dwie z Niemcami 

— miastem Nienburg i Wschodnioniemiec-
kim Muzeum Ojczyzny w Nienburgu oraz ze 
szwedzkim miastem Emmaboda.

Przygotowania do podpisania umów part-
nerskich prowadzone były na długo przed 
formalnym ich podpisaniem. Podczas wizyty 
ukraińskiej delegacji z Rejonu Równieńskiego, 
która miała miejsce na początku 2010r. w po-
wiecie bartoszyckim — na jednym ze spotkań 
padła propozycja zawiązania podwójnego part-
nerstwa: Powiatu Bartoszyce z Rejonem Rów-
nieńskim i miasta Bartoszyce z miastem Bere-
zne. Oba miasta i rejony są bardzo zbliżone do 
siebie pod względem demograficznym i geo-
graficznym. Około 18-tysięczne Berezne (wcze-
śniejsze nazwy to Bereźno, Berezno, Bereźne, 
Jędrzejów) jest stolicą rejonu w Obwodzie Rów-
nieńskim Gubernii Wołyńskiej, położonym 
wśród lasów nad malowniczą rzeką Słucz. 

W celu lepszego poznania się i omówienia 
dalszej współpracy w kwietniu br. miała miej-
sce wspólna wizyta delegacji Miasta i Powiatu 
Bartoszyce na Ukrainie.  Każdy dzień pobytu 
był starannie przygotowany tak, aby zapoznać 

Międzynarodowe Dni Regionu 

Bartoszyce 2010

Długo oczekiwani 
partnerzy!
Podpisanie Umów Partnerskich z Ukrainą i Litwą

Wymiana umów partnerskich Bartoszyce – Varena

(czytaj str. 3)

Bartoszyce
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny
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Wydawca:
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delegację ze wszystkimi obszarami, w jakich możliwe będzie roz-
wijanie dalszej współpracy i wymiana doświadczeń. Ostatniego 
dnia pobytu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami admi-
nistracji Miasta i Rejonu Berezne. Na spotkaniu poruszono wiele 
kwestii związanych z dalszą współpracą, treścią i terminem pod-
pisania umowy partnerskiej. Zwieńczeniem rozmów było podpi-
sanie przez obie strony: Polską i Ukraińską — Listu Intencyjnego 
o wzajemnej dobrej woli współpracy. Natomiast uroczyste podpi-
sanie partnerstwa miało miejsce podczas Międzynarodowych Dni 
Regionu Bartoszyce. 

Obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce, stały 
się dobrą okazją do podpisania kolejnego partnerstwa z miastem 
Varena na Litwie. Z miastem litewskim Bartoszyce współpracują 
już od kilku lat przede wszystkim w dziedzinie oświaty. Najwięk-
szymi osiągnięciami w tej dziedzinie może pochwalić się Zespół 
Szkół Nr 1 w Bartoszycach. Szkoła regularnie prowadzi wymianę 
młodzieży i nauczycieli z jedną z vareńskich szkół. Liczne wzajem-
ne kontakty zaowocowały formalnym podpisaniem porozumienia 
między miastem Bartoszyce i Vareną. Całe wydarzenie podpisania 
umów z nowymi partnerami uświetnił gość specjalny Burmistrza 
Miasta-Ivan Komarenko — gromadząc liczne grono widzów.

Zaproszenie na tegoroczne Międzynarodowe Dni Regionu Bar-
toszyce przyjęły wszystkie zagraniczne delegacje z miast partner-
skich (łącznie siedem delegacji). Program trzydniowego pobytu 

naszych partnerów był tak skonstruowany, aby dać możliwość po-
znania wszystkich dziedzin i płaszczyzn, na których w przyszłości 
będzie możliwa dalsza współpraca. Delegacje odwiedziły między 
innymi: obiekty oświatowe: (szkoły, przedszkola, boiska „Orlik”); 
dworki i pałace (Dworek Dębówko, Zespół Pałacowy Galiny); 
firmę WM-Glass; Szpital Powiatowy; Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej; Miejską Bibliotekę Publiczną. Odwiedzane miejsca 
„na gorąco” dostarczały ze strony gości wiele pytań, pomysłów na 
współpracę, tematów do wymiany doświadczeń i poglądów. Nasi 
zagraniczni goście na żywo mogli zapoznać się z prężnie działają-
cą w naszym mieście kulturą, uczestnicząc w występach towarzy-
szących obchodom dni regionu. Na scenie przez trzy dni miały 
okazję zaprezentować się zespoły Bartoszyckiego Domu Kultury, 
Miejskiego Domu Kultury, a także gwiazdy estrady: Leszcze, Bike 
Lovers Band, Jorrgus, Irena Jarocka, Teatr „Broadway”, The Ukra-
inian Folk, Waldemar Ochnia. 

Podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce miały 
miejsce liczne spotkania z przedstawicielami administracji miast 
partnerskich. Na spotkaniach poruszono wiele kwestii związanych 
z dalszą współpracą i podejmowaniem działań prowadzących do 
zacieśnienia więzów pomiędzy naszymi narodami. Idąc za słowa-
mi Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza: „dołożymy 
wszelkich starań, aby postanowienia umów partnerskich jak naj-
szybciej zostały wcielone w życie”.  Opracował: Piotr Boiwka

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
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Długo oczekiwani partnerzy... (cd. ze str. 1)

fo
t. 

Pi
ot

r M
ar

ze
c

6 czerwca w ramach obchodów Dnia Dziecka na Placu Bohate-
rów Westerplatte o godz.1600 odbył się konkurs plastyczny pod 
tytułem: „Wielkie malowanie kredą po chodniku — Moja Ro-
dzina”

Specjalnie dla naszych milusińskich Urzędu Miasta Bartoszyce 
zorganizował rozrywkę w postaci rodzinnego malowania koloro-
wą kredą. Impreza doskonale wpisała się również w tegoroczne 
XII Warmińsko — Mazurskie Dni Rodziny. Prace, które powstały 
w niespełna godzinę przedstawiały portrety rodzinne widziane 
oczami dzieci. W konkursie uczestniczyło 22 rodziny z Bartoszyc, 
a także z okolic.

Jury przede wszystkim oceniało:
 — inwencję twórczą najmłodszych

 — zaangażowanie i pracowitość całych rodzin
 — pomysłowość, kreatywność

Poziom konkursu był bardzo wysoki i wszystkie prace zasługi-
wały na uznanie. W sposób szczególny nagrodzono:

 — I miejsce: Julia Godlewska wraz z rodziną
 — II miejsce: Kaja Bandura z rodziną 
 — III miejsce: Nikola Ładosz z rodziną
 — Wyróżnienia: Weronika Kocak wraz z rodziną, Ola Urbań-
ska wraz z rodziną, Gabriela Janowicz wraz z rodziną

Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem i zacie-
kawieniem wśród przechodniów. Gratulujemy zwycięskim rodzi-
nom! Opracowała: Marta Szuter 

Wydział Spraw Społecznych

Wielkie malowanie kredą po chodniku — 

Moja Rodzina
fo
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Mer Samorządu Vareńskiego 
Vidas Mikalauskas Burmistrz Miasta Berezne Oleksandr PyłypakaBurmistrz Miasta Bartoszyce, Krzysztof Nałęcz
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Tradycyjnie, w pierwszy weekend czerwca Miasto Bartoszyce ob-
chodziło Swoje Święto. W tym roku dodatkową okazją do świę-
towania była rocznica XX-lecia Samorządu Miasta Bartoszyce. 
Na tę okoliczność przed publicznością bartoszycką wystąpił gość 
specjalny Burmistrza Miasta Krzysztofa Nałęcza — Ivan Koma-
renko z zespołem. Pomimo wczesnej pory występu, przed sceną 
zgromadziła się bardzo liczna widownia. 

Jak co roku, koncerty gwiazd urozmaiciły występy lokalnych 
zespołów wokalno-tanecznych z bartoszyckich instytucji kultu-
ry jak np. Bartoszycki Dom Kultury, Młodzieżowy Dom Kultu-
ry, Gminny Ośrodek Kultury w Tolko. Wieczory, kolejnych dni 
obchodów międzyregionalnego święta należały do zaproszonych 
gwiazd, a w tym roku były to: w piątek The Ukrainian Folk i Lesz-
cze, w sobotę Bike Lovers Band i „Teatr Broadway” z letnim mu-
sicalem. Kulminacją święta były przygotowane dla mieszkańców 

i odwiedzających gości niedzielne występy, słynącego z talentu do 
naśladowania głosów znanych postaci Waldemara Ochni, Grupy 
„Jorrgus” i Ireny Jarockiej. 

Stałymi punktami Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszy-
ce są również rozgrywki i konkursy sportowe w różnych dyscypli-
nach. Bogaty, kulturalno-rekreacyjno-sportowy program adreso-
wany jest do szerokiego grona mieszkańców i przygotowany, w taki 
sposób, aby bez względu na 
wiek i zainteresowanie, każ-
dy znalazł dla siebie coś cie-
kawego, co pozwoli nie tylko 
na miłe spędzenie czasu, ale 
i czynne w nich uczestnic-
two. Atrakcją, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem 
były zawody motocrossowe 
—  II Runda Pucharu Polski 

Międzynarodowe 
Dni Regionu Bartoszyce 
4-6 czerwca 2010

Teatr Brodway

Komarenko

Leszcze

Ukrainian Folk
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w Motocrossie Bartoszyce 
2010 (więcej str. 5).

Ponadto, ważnym wy-
darzeniem, o czym pisa-
liśmy szerzej na pierw-
szej stonie, tegorocznych 
Międzynarodowych Dni 
Regionu Bartoszyce było 
podpisanie umów part-
nerskich z miastami Be-
rezne na Ukrainie i Vare-
ną na Litwie. „Na oczach 
mieszkańców”, podczas 
uroczystego otwarcia ob-
chodów święta miasta 
włodarze miast Krzysztof 
Nałęcz — Burmistrz Mia-
sta Bartoszyce, Oleksan-
der Pyłypaka — Burmistrz 

Miasta Berezne i Algis Miskinis — Dyrektor Administracji Samo-
rządu Rejonu Varenskiego złożyli podpisy pod umowami określa-
jącymi warunki wspólnej i dalszej współpracy. 

Wszystkich Państwa zapraszamy do obejrzenia kolorowej do-
kumentacji fotograficznej z wielu działań, które dostępne są na 
stronach www.bartoszyce.pl i www.sport.bartoszyce.pl

Opracowała: Aneta Mazur
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Bike Lovers Band

Niedzielna gwiazda wieczoru: Irena JarockaParodysta Waldemar Ochnia

1. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na przebudowę i budowę drogi gminnej 
wzdłuż ul. Bema (strefa).
Wybrano ofertę firmy STRABAG z Olsztyna.

2. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę samochodu dostawczego dla po-
trzeb ZUK-u. 
Wybrano ofertę Firmy ECO TRANZ ze Starachowic.

3. Zakończono drugie postępowanie w trybie przetargu nieogra-
niczonego na budowę sieci deszczowej ul. Broniewskiego, Ko-
chanowskiego i Nałkowskiej. 
Wybrano ofertę firmy Technomel z Lidzbarka Warmińskiego.

4. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego prowadzonego  w imieniu TBS-u na budowę 
budynku przy ul. Pieniężnego.
Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowlane Jerzego Pi-

worowicza.
5. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego prowadzonego  w imieniu BOSiR-u na zago-
spodarowanie terenów rekreacyjnych przy ul. Korczaka.
Wybrano ofertę firmy Biuro Projektowe DOM BUD z Suwałk

6. Zakończono postępowanie prowadzone w trybie przetar-
gu nieograniczonego na projekt budowy ścieżki rowerowej 
wzdłuż drogi ul. Bema i Boh. Warszawy.
Wybrano ofertę firmy DROMOS z Olsztyna.

7. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograni-
czonego na wykonanie termomodernizacji i modernizacji bu-
dynku przy ul. Okrzei.
Wybrano ofertę Pana Dariusza Małka z Bartoszyc. 

8. Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu nieograni-
czonego na przebudowę ul. Sikorskiego ETAP III.
Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-

stów z Mińska Mazowieckiego.
9. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczone-

go na remont dachu przychodni budynku przy ul Marksa 10a. 
Otwarcie ofert 02.07.2010.

10. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego 
na budowę pełnowymiarowej płyty piłkarskiej ze sztuczną na-
wierzchnią na stadionie miejskim. Otwarcie ofert 06.07.2010.

11. Ogłoszono postępowanie na budowę drogi dojazdowej do bu-
dynków TBS-u. Opracował: Janusz Kowalski  

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Zamówienia publiczne
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Międzynarodowe 
Dni Regionu 

Bartoszyce

Od piątku 4 czerwca 2010 r. do niedzieli 6 czerwca 2010 r. na tere-
nie naszego miasta i nie tylko odbyło się wiele imprez sportowych 
w ramach obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Barto-
szyce 2010.

Poszczególne imprezy sportowe cieszyły się sporym zaintereso-
waniem mieszkańców naszego miasta i nie tylko, gdyż w wielu za-
wodach udział brali sportowcy z całego województwa a nawet kraju. 

Sportowe obchody Dni Regionu zainaugurowali bartoszyccy 
brydżyści, którzy w piątkowe popołudnie w Restauracji „Kamyk” 
indywidualnie walczyli o miano najlepszego. Rywalizację wygrał 
Marcin Bartoszewski, który dzień później podczas Turnieju Te-
amów w Brydżu Sportowym wraz ze swoimi kolegami zdobył 
drugie miejsce. Zwyciężyła natomiast ekipa: Dariusz Filipek, 
Piotr Charchalis, Stanisław Okuniewicz i Waldemar Borkowski. 

W tym samym czasie na boiskach do plażowej piłki siatkowej 
przy Jeziorku Miejskim w Bartoszycach odbywał się Turniej w Pla-
żowej Piłce Siatkowej Kobiet. Dzięki znakomitej pogodzie zarów-
no ta jak i inne imprezy cieszyła się sporym zainteresowaniem. 

Sobotnią rywalizację sportową rozpoczęli zawodnicy ringo 
„Międzynarodowym Turniejem Przyjaźni w Ringo”. O miano naj-
lepszych w rzucaniu krążkiem na boisku „Wembley” w Bartoszycach 
rywalizowały dziesiątki zawodników z całego kraju. W kilkunastu 
kategoriach przy pięknej pogodzie rozegrano dziesiątki meczy.

Przed południem na boiskach „Orlik 2012” przy ul. Traugutta 
w Bartoszycach odbyła się jedna z większych imprez sportowych 
tegorocznych Dni Regionu. Turniej Piłkarski „Legia Cham-
pions” przyciągnął sporą grupę kibiców piłki nożnej oraz sym-
patyków Legii Warszawa. W turnieju zagrali byli piłkarze Legii 
Warszawa, którzy w sezonie 1995/96 grali w rozgrywkach piłkar-
skiej Ligi Mistrzów. Z legionistami rywalizowali oldboye powiatu 
bartoszyckiego oraz oldboye Victorii Bartoszyce. Najskuteczniejsi 
okazali się piłkarze Legii Warszawa, którzy pokazali, że nie za-
pomnieli grać w piłkę nożną i znakomicie wciąż znakomicie ro-
zumieją się na murawie. Podczas imprezy zbierano pieniążki na 
Oksankę z Bartoszyc, wnuczkę byłego piłkarza Victorii Bartoszy-
ce. Chętni na 10 zł mogli oddać strzał na bramkę, której bronił 
jeden z najlepszych polskich bramkarzy Maciej Szczęsny. Strzela-
jacym kilka razy udało się pokonać bramkarza Legii lecz przy po-
zostałych strzałach pokazał, że wciąż potrafi doskonale spisywać 
się w bramce.

Równolegle do turnieju piłkarskiego na boiskach do plażo-
wej piłki siatkowej przy Jeziorku Miejskim rozgrywano Turniej 
w Plażowej Piłce Siatkowej Mężczyzn. Turniej rozgrywany przy 
wymarzonej pogodzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem po 
raz pierwszy od dziesięciu lat. Wystartowało 30 drużyn z całego 
województwa, rozgrywki siatkarzy oglądała spora grupa kibiców 

Na sportowo
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co nie zdarza się często podczas organizacji tego typu zawodów. 
W całości turnieju najlepsza okazała sie olsztyńska para Grzesik 
Paweł / Gutkowski Szymon, którzy w finale pokonali inną olsz-
tyńską parę: Kownacki Mateusz / Przybylski Michał. Trzecie miej-
sce zajęła para złożona z bartoszyckiego siatkarza Mariusza Marca 
oraz zawodnika z Mrągowa Furmanka Piotra. Turniej rozgrywano 
aż 7 godzin.

Tego samego dnia zaplanowano pokaz Karate Kyokushin, lecz 
ze względu na to, że bartoszyccy karatecy brali tego dnia udział 
w innych zawodach nie zdołali zaprezentować się przed barto-
szycką publicznością. Jednak „nie ma tego złego co na dobre by 
nie wyszło”, gdyż karatecy podczas zawodów zdobyli wiele medali 
dla bartoszyckiego klubu.

Najwięcej atrakcji sportowych przyniósł ostatni, niedzielny 
dzień obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 
2010. Rozpoczął się on bardzo wcześnie, gdyż już o 5 rano zainau-
gurowali go wędkarze VIII Team Cup Drużynowych Mistrzostw 
Rejonu PZW na Jeziorku Miejskim w Bartoszycach. Wystartowa-
ło 7 drużyn, z których najwięcej ryb złowiła ekipa KABEL-MAX 
w składzie: Grzegorz Ciach, Bogdan Kabelski, Krzysztof Kabelski. 
Indywidualnie najlepszy okazał się Bogdan Kabelski, który złowił 
4,345 kg tym samym zdobywając piękną statuetkę z wizerunkiem 
rybki. Organizatorem zawodów był Polski Związek Wędkarski 
Koło nr 3 Bartoszyce.

O godzinie 1000 tego samego dnia na torze motocrossowym 
w podbartoszyckim Falczewie 89 zawodników rywalizowało w II 
rundzie Pucharu Polski w Motocrossie. Oprócz zawodników 
z kraju startował także 1 zawodnik z Federacji Rosyjskiej. Tor 
w Falczewie uznawany jest za jeden z najlepszych w kraju jeśli 
chodzi o organizację tego typu imprez. Imprezę organizowaną 
przez Klub Motocrossowy „Wiraż” obserwowały setki kibiców. 

W tym samym czasie w Bartoszycach odbywały się 3 inne im-
prezy. Na jednym z odcinków rzeki Łyna odbywały się regaty ka-
jakowe „Między Kładkami”. W zawodach łącznie wzięło 10 par, 
3 pary pań i 7 panów. Zawodnicy płynąc kajakiem w parach mięli 
do pokonania wytyczoną trasę. Wśród kobiet najlepszy okazały się 
Anna Bryszkowska i Anna Szczepkowska. Wśród panów zwy-
ciężyli ubiegłoroczni liderzy Alfred Rukszto i Edward Zaorski.

Na parkingu przy Gminnym Centrum Informacji w Barto-
szycach odbyły się Indywidualne Zawody Strzeleckie Kobiet 

i Mężczyzn, udział w nich wzię-
ło ponad 20 strzelców. Wśród 
nich znalazły się osoby, który 
pierwszy raz strzelały do tarczy, 
byli też zawodnicy Bartoszyc-
kiej Ligi Strzeleckiej. Wśród 
kobiet najcelniejsze strzały od-
dawała Słowikowska Magdalena, 
tuż za nią jej siostra Słowikow-
ska Małgorzata, trzecią pozycję 
wystrzelała Zielenkiewicz Anna. 
Wśród mężczyzn w dogrywce 
o pierwsze miejsce rywalizo-
wał Piotr Słowikowski z Jerzym 
Szostakiem, ze 128 punktami 
zwyciężył ten pierwszy, Szostak Jerzy uzyskał 102 pkt, na trzecim 
miejscu sklasyfikowano Wiesława Gęborys. Taka sama kolejność 
miejsc przypadła w kategorii OPEN, Słowikowski był pierwszy, 
drugi Jerzy Szostak, trzeci Wiesław Gęborys.

Na boiskach „Orlik 2012” przy ul. Traugutta rozgrywano Tur-
niej Piłki Ręcznej z okazji Międzynarodowych Dni Regionu 
Bartoszyce 2010. Przy świetnych warunkach atmosferycznych 
bartoszyckie Stowarzyszenie Miłośników Szczypiorniaka wal-
czyło o wygraną z drużynami z Ełku, Gołdapi, Morąga i Olec-
ka. Bartoszyccy szczypiorniści pewnie wygrali turniej pokonując 
wszystkie drużyny. Drugie miejsce w turnieju zajęli zawodnicy 
z Morąga, trzecia była ekipa z Ełku. 

Późnym popołudniem tegoroczne sportowe Dni Regionu za-
kończył Turniej Armwrestling „Siłowanie na rękę”. Zawody 
odbyły się na „patelni” Placu Boh. Westerplatte w Bartoszycach. 
Łącznie w 4 kategoriach udział wzięły 22 osoby, których rywali-
zację obserwowały setki mieszkańców. Wśród kobiet najsilniejsza 
w siłowaniu na rękę okazała się Marzanna Hercen z Łabędnika, 
która ze stoickim spokojem pokonywała swoje rywalki. Mężczyź-
ni podzieleni na trzy kategorie wagowe o I miejsce rywalizowali 
bardzo zacięcie. W kategorii do 75 kg najlepszy okazał się Piotr 
Bobel, w kategorii od 75 do 95 kg zwyciężył Bartosz Hepfner, 
w najcięższej kategorii wagowej powyżej 95 kg szans rywalom nie 
dał Robert Skomorok .

Imprezy sportowe organizowane podczas tegorocznych Mię-
dzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2010 przebiegły w zdro-
wej rywalizacji na zasadach fair play. Zwycięzcy poszczególnych 
zawodów otrzymywali piękne statuetki, medale, puchary i dyplo-
my za osiągnięte wyniki. Imprezy nie odbyłyby się bez finanso-
wego wsparcia Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza, 
Urzędu Miasta Bartoszyce oraz zaangażowania bartoszyckich or-
ganizacji pozarządowych i klubów sportowych. Wszystkie wyni-
ki poszczególnych zawodów oraz zdjęcia znajdują się Oficjalnym 
Portalu Sportowym Miasta Bartoszyce www.sport.bartoszyce.pl

Opracował i fot.: Szymon Siarkowski
Wydział Spraw Społecznych
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W dniu 7 czerwca 2010r. w Dworku ,,Dębówko’’ w okolicach Bar-
toszyc odbyło się seminarium dotyczące organizacji muzeum Zie-
mi Bartoszyckiej. Spotkanie z udziałem naszych partnerów z bliź-
niaczego miasta Nienburg było doskonałą okazją do wymiany 
doświadczeń oraz podzielenia się dobrymi praktykami w kwestii 
organizacji muzeum.

Miasto Bartoszyce w 2002 r. zawarło umowę partnerską z Mia-
stem Nienburg oraz ze Wschodnioniemieckim Muzeum Ojczyzny 
w Nienburgu. Partner niemiecki może poszczycić się sprawnie 
funkcjonującymi na swoim terenie muzeami — publicznym i pry-
watnym. Korzystając z doświadczeń i wiedzy naszych partnerów 
w tematyce związanej z tworzeniem muzeum będziemy chcieli 
stworzyć na naszym terenie równie ciekawą i sprawnie funkcjo-
nującą placówkę.

Kolejnym partnerem, który podczas tak ważnego dla nas przed-
sięwzięcia udzielił nam merytorycznego wsparcia było Muzeum 
Warmii i Mazur w Olsztynie, którego pracownicy występowali w roli 
ekspertów. Kierownictwo muzeum zadeklarowało chęć pomocy przy 
organizacji wspomnianej placówki, a następnie współpracę przy 
tworzeniu wystaw tematycznych.

Brama Lidzbarska w Bartoszycach, w której planujemy otwo-
rzyć wcześniej wspomnianą placówkę — to obiekt zabytkowy 
pochodzący z epoki gotyku, jeden z niewielu tego typu obiektów 
w mieście. Obiekt zlokalizowany jest w centrum Starego Miasta 
i stanowi jego wizytówkę oraz znak rozpoznawczy. Brama jest naj-
starszym cennym zabytkiem architektury świeckiej z około 1468 
roku, jednym z nielicznych ocalałych fragmentów murówobron-
nych Bartoszyc, którymi otoczono miasto w połowie XIV wieku.

Chcielibyśmy, aby organizacja planowanego przez nas semi-
narium pt: ,,Dobre praktyki i doświadczenia w organizacji pro-
fesjonalnego muzeum — uczymy się od najlepszych” z udziałem 
niemieckich partnerów przyczyniła się do stworzenia placówki, 
która będzie również swoistym archiwum wiedzy lokalnej. Zain-
teresowany turysta kulturowy otrzyma tu wiedzę o osobach za-
mieszkujących nasz region na przestrzeni dziejów, ocalałych za-
bytkach, specyfice tamtej epoki, klimacie czasów w których żyli. 

Od wielu lat grupa zapaleńców, historyków i kolekcjonerów 
podejmowała próbę utworzenia placówki, która będzie prezenta-
cją dziedzictwa kulturowego naszego regionu, zwyczajów, obrzę-
dów, tradycji mieszkańców przełomu XIX i XX wieku. Posiadamy 
już zapewnienia prywatnych kolekcjonerów odnośnie możliwości 
przekazania ich zbiorów do nowo powstającej placówki muzealnej.

Seminarium było doskonałą okazją, aby zaznajomić się z aspek-
tami prawnymi tworzenia muzeów, koncepcjami kształtowania 

ekspozycji muzealnych, zasadami gromadzenia, przechowywania, 
konserwacji eksponatów, itp. Beneficjenci (odbiorcy) tegoż spo-
tkania zdobyli wiedzę w kwestii zakupu wyposażenia muzealnego 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad wypożyczania 
eksponatów. Odbiorcami przedsięwzięcia byli nauczyciele historii, 
przedstawiciele środowisk zaangażowanych w edukację młodego 
pokolenia, pasjonaci- kolekcjonerzy, bibliotekarze, przyszli poten-
cjalni pracownicy muzeum, przedstawiciele instytucji kultury, rad-
ni, władze miasta, gminy, powiatu, przedstawiciele mediów, itp. 

Współczesne muzea to nie tylko sale z eksponatami w gablo-
tach, ale również miejsca w których w ciekawy sposób można 
prezentować wartości kulturowe i poznawcze. Elementem uatrak-
cyjnienia nowo tworzonego muzeum będzie sala multimedialna, 
która umożliwi prowadzenie imprez kulturalnych, promocyjnych 
i zajęć edukacyjnych w obiekcie. Poprzez wprowadzenie progra-
mów edukacyjnych możliwe będzie zrealizowanie idei szerokiego 
dostępu do kultury dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Młodzież 
szkolna dzięki wizytom w muzeum łatwiej przyswoi, rozszerzy 
i utrwali informacje dotyczące określonych tematów, szczególnie 
związanych z historią swojego terenu czy też życiem i działalno-
ścią ciekawych ludzi zamieszkujących środowisko, w którym dziś 
żyjemy, uczymy się i pracujemy. Wizyty i lekcje muzealne na pew-
no pogłębią w świadomości ich uczestników potrzebę ochrony 
i poszanowania otaczających nas zabytków.

Wiedza i doświadczenie naszych niemieckich partnerów po-
zwolą na stworzenie placówki muzealnej o charakterze regional-

nym, zaś zbiory, wystawy i codzienna działalność merytoryczna 
będą koncentrowały się wokół zagadnień związanych głównie 
z historią, tradycją i współczesnością Ziemi Bartoszyckiej. 

Nie ulega wątpliwości, że organizacja i dobre funkcjonowanie 
tego typu placówki jest o wiele trudniejsze niż działalność typo-
wego muzeum biograficznego, czy też stricte historycznego. Mu-
zeum regionalne łączy w sobie wszystkie elementy wspomnianych 
placówek. Nie mniej jednak to właśnie dobrze zorganizowanie 
i otwarte na potrzeby społeczeństwa muzeum regionalne jest bar-
dziej ciekawe, gdyż pozwala na wszechstronne poznawanie dzie-
jów danej ziemi i dobrze pełni rolę ośrodka kultury i wychowania.

Owocną kulminacją naszego seminarium jest publikacja pod-
sumowująca stanowiąca zbiór referatów ekspertów uczestniczą-
cych w spotkaniu do której lektury serdecznie zachęcam.

Opracowała: Katarzyna Basak
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

Muzeum Ziemi Bartoszyckiej

Uroczyste węczenie medalu okolicznościowego Panu Diterowi Lonchantowi podczas sympozjum
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Uczestnicy polsko-niemieckiego sympozjum
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25.05.2010 r. to dzień jeden z najważniejszych w historii Zespo-
łu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach. To 
właśnie wtedy oficjalnie do użytku oddano nowe boisko wielo-
funkcyjne, które stanęło miejscu starego boiska do piłki nożnej. 
Szkoła usytuowana w bartoszyckim lasku TPD przy ulicy Leśnej 
na tego typu obiekt sportowy musiała czekać sporo czasu. Dzię-
ki pozyskaniu części środków z Ministerstwa Sportu oraz Gminy 
Miejskiej Bartoszyce udało się wybudować ten kompleks. Podczas 

uroczystego otwarcia Dyrektor 
ZSzUJN Lubomira Tchórz podkre-
ślała, że ten sukces ma wielu ojców 
dziękując tym samym wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
obiektu. Szkoła od niedawna po-
siada również nową bieżnię lekko-
atletyczną znajdującą się zaraz za 
boiskiem wielofuncyjnym. 

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonał Poseł na Sejm RP Miron 
Sycz, Burmistrz Miasta Bartoszyce 
Krzysztof Nałęcz, Starosta Powiatu 
Bartoszyckiego Zbigniew Nadolny, 
Przewodniczący Rady Miasta Sta-
nisław Szwed, Dyrektor Zespołu 
Administracyjnego Oświaty Zdzi-
sław Żytko oraz Lubomira Tchórz 

— Dyrektor Zespołu Szkół z UJN w Bartoszycach.
Przybili goście przekazali na ręce uczniów szkoły piłki spor-

towe, jedną z nich wypróbowali nowy obiekt oddająć strzały do 
jednej z bramek. Uroczystość zakończyła się występami szkolnych 
zespołów wokalno-tanecznych oraz współnym poczęstunkiem 
w sali szkoły.

Opracował: Szymon Siarkowski
Wydział Spraw Społecznych

Patrząc na przerażający rozmiar strat i zniszczeń spowodowanych 
powodzią, Bartoszyczanie postanowili aktywnie włączyć się w po-
moc dla osób dotkniętych tegorocznym kataklizmem. 

W Bartoszycach odbyły się 2 koncerty charytatywne podczas 
których wolontariusze kwestowali na rzecz powodzian. W niedzie-
lę 27 czerwca miał miejsce koncert, w którym wystąpili finaliści 
programu „Mam Talent”. Podczas imprezy zebrano niebagatelną 
kwotę 9 tyś zł, która trafiła do mieszkańców gminy Wilków, tak 
boleśnie dotkniętej przez powódź. Organizatorem zbiórki było 
Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER z siedzibą 
w Olsztynie. 4 lipca mieszkańcy miasta i okolic na Placu Bohate-
rów Westerplatte bawili się przy dźwiękach muzyki lokalnych ar-
tystów. Gwiazdą wieczoru była Ola Ost z zespołem. Koncert wpi-
sywał się ogólnopolską akcje organizowaną przez Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. Jako koordynator doskonale spisał się Hufiec 
Bartoszyce, którego wolontariusze w upalny dzień przemierzali 
miasto ze specjalnie oznakowanymi puszkami. Wysiłek nie po-
szedł bynajmniej na marne gdyż podczas kwesty ulicznej, a także 
licytacji podczas koncertu zebrano 8 264,66 gr. W sumie na terenie 
całego kraju w ponad 200 sztabach na tą chwilę spłynęło 904 095,00 
zł. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na zakup 
sprzętu pomagającego w likwidowaniu szkód popowodziowych. 
Współorganizatorem akcji był Bartoszycki Dom Kultury, który od-
powiadał za część artystyczną przedsięwzięcia. Koncert rozpoczęła 
symulacja wypadku drogowego z udziałem samochodu oraz po-
kaz ratownictwa przedmedycznego przeprowadzonego przez Straż 
Pożarną w Bartoszycach. W akcję włączył się także Urząd Miasta 
Bartoszyce oraz Starostwo Powiatowe, którzy to świadczyli pomoc 
logistyczną, merytoryczną i organizacyjną w przygotowaniach ak-
cji. Oprócz pomocy finansowej w Bartoszycach zorganizowano 

także zbiórkę przedmiotów codziennego użytku, ubrań, a także 
żywności o długim terminie przydatności. Organizatorem zbiórki 
był Polski Czerwony Krzyż, który podjął się koordynacji działania. 
Stacja Joannitów wsparła przedsięwzięcie w postaci przekazania 
materiałów opatrunkowych i higienicznych.

Duże powodzenie tych spontanicznych akcji pokazuje przede 
wszystkim solidarność mieszkańców Bartoszyc z powodzianami 
i to, że nie pozostają oni obojętni na krzywdę bliźniego. 

Każdy, kto chciałby przekazać dary dla powodzian, może to 
jeszcze uczynić w siedzibie sztabu współorganizatora koncertu 
Stowarzyszenia rozwoju i aktywności młodzieży „Czas na Nas”, 
przy ulicy Kopernika 5 w Bartoszycach, od poniedziałku do sobo-
ty w godzinach od 9:00 do 21:00. tel. 500 391 138.

Opracowała: Marta Szuter 
Wydział Spraw Społecznych

Bartoszyce niosą pomoc Powodzianom

Otwarcie obiektu 
wielofuncyjnego  
przy ZSzUJN
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Urząd Miasta Bartoszyce we współpracy z Radą Organizacji Po-
zarządowych Powiatu Bartoszyckiego 14 czerwca zorganizował 
konferencję pn.”Współdziałanie organizacji pozarządowych i in-
stytucji publicznych w ramach nowelizacji Ustawy o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie”. 

 Konferencja skierowana była do członków organizacji poza-
rządowych działających na terenie miasta Bartoszyce, a także Po-
wiatu Bartoszyckiego oraz pracowników samorządowych odpo-
wiedzialnych za współpracę z III sektorem.

Na spotkanie 
został zaproszony 
ekspert kluczowy 
pan Arkadiusz 
Jachimowicz — 
prezes Elbląskiego 
Stowarzyszenia 
Wspierania Ini-
cjatyw Pozarzą-
dowych, który 
w sposób profe-

sjonalny i rzeczowy przedstawił idee zawiązywania partnerstw 
oraz szczegółowo scharakteryzował zmiany jakie wynikają dla or-
ganizacji pozarządowych w kontekście nowelizacji Ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 W konferencji uczestniczyło 30 przedstawicieli bartoszyckich 
organizacji oraz pracowników samorządowych, którzy po spotka-
niu otrzymali komplet materiałów informacyjnych dotyczących 
tzw. dobrych praktyk społecznych. 

 Opracowała:  Marta Szuter
Wydział Spraw Społecznych 

Konferencja dla bartoszyckich 
organizacji pozarządowych

W dniach od 11 do 13 czerwca br. w Nienburgu mieście partner-
skim Bartoszyc odbył się 25 jubileuszowy międzynarodowy tur-
niej siatkarski pod nazwą ,,Die Kleine Nienburgerin”. W turnieju 
wzięło udział około 1000 młodzieży z Niemiec i zza granicy rów-
nież nasze zespoły z Gimnazjum nr 2, siatkarze Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Olimp” pod opieką trenerów: Grażyny Bara-
nowskiej i Sylwestra Nowokuńskiego. 

Nasze zespoły po 
pierwszym dniu roz-
grywek zakończyły 
rywalizację z kom-
pletem zwycięstw. 
Następnego dnia 
w meczach, które 
decydowały o uczest-
nictwie w finale nasi 
zawodnicy ponow-
nie wykazali się du-
żym opanowaniem 
i rozwagą w grze, w rezultacie, czego mecze finałowe zakończyli bez 
straty seta. Podczas gry nasze zespoły charakteryzowała niezwykła 
szybkość i precyzja zagrań. W finale drużyny z UKS Olimp zagra-
ły swoje mecze z drużyną chłopców z Käthe-Kollwitz-Schule Rehna 
oraz z drużyną dziewcząt z TSV Rudow Berlin nasze zespoły wygrały 
oba sety w rezultacie, czego zajęły pierwsze miejsca w swojej grupie.

Obu drużynom gratulujemy i wierzymy, że turniej ,,Die Kleine 
Nienburgerin’’ w Niemczech wpisze się na stałe w wyjazdowy gra-
fik naszych siatkarskich drużyn.

Opracował: Rafał Krześcijański
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Siatkarska młodzieżówka z Bartoszyc 
najlepsza w niemieckim Nienburgu

Zarządzeniem nr 90/2010 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 14 
czerwca 2010 r. bartoszyckim sportowcom przyznano stypendia 
sportowe oraz jedną nagrodę za pracę trenerską.  Na podstawie 
§ 3.1 Regulaminu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania 
stypendium sportowego oraz warunków i trybu przyznawania 
nagród w Gminie Miejskiej Bartoszyce za osiągnięcia w dziedzi-
nie sportu (uchwała Rady Miasta Bartoszyce nr XXVIII/212/09 
z dnia 30 grudnia 2008 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Bartoszyce 
Krzysztof Nałęcz przyznał stypendium sportowe na rok 2010 za 
wysokie osiągnięcia w uprawianej dyscyplinie sportu 4 zawod-
nikom bartoszyckich klubów sportowych. Stypendium o łącznej 
wysokości 2340 zł (stypendium I stopnia w dyscyplinach olim-
pijskich) otrzymali: Paula Roksana Błaszczyk(Bartoszycka Szkoła 
Taekwon-do), Magdalena Figat(MDK UKS „Jedynka) oraz Piotr 
Pietrusewicz (MKLS „Siła” Bartoszyce”). Stypendium w łącznej 
wysokości 1820 zł (stypendium I stopnia w dyscyplinach nie olim-
pijskich) otrzymał Konrad Kozubowski (BK Karate Kyokushin). 
Burmistrz Miasta Bartoszyce przyznał również nagrodę pieniężną 

za pracę trenerską oraz wysokie osiągnięcia zawodników we 
współzawodnictwie sportowym w Taekwon-do ITF w wysokości 
700 zł Tomaszowi Zarembie — trenerowi Bartoszyckiej Szkoły Ta-
ekwon-do. Opracował: Szymon Siarkowski

Wydział Spraw Społecznych
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Stypendia i nagrody 
dla bartoszyckich sportowców
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Ten dzień zostanie na pewno w pamięci dzieci i dorosłych, któ-
rzy zawitali do bajkowej krainy sportu. Na uczestników i zgro-
madzoną publiczność czekały konkurencje sportowo-bajkowe: 
brykanie tygryska , slalom Bolka i Lolka , wyciskanie ciężarków ze 
Shrekiem , strzelanie do bramki, Rzut piłeczką do kosza, rodzin-
na konkurencja przestawianie skrzynek, konkurs na najładniejszą 
kolorowankę. Takie właśnie konkurencje były przygotowane na 
tak piękne sobotnie popołudnie. Na Wembley — boiska przy ul. 
Korczaka pojawiło się mnóstwo dzieci wraz z rodzicami, którzy 
chętnie brali udział w konkurencjach. Łącznie do wszystkich kon-
kurencji zgłosiło się 183 zawodników.

Ponadto oprócz konkurencji sportowo-rekreacyjnych na dzieci 
czekały też inne atrakcje. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 
się malowanie twarzy m.in. przez firmę „M jak Małgosia”. Dzie-

ci mogły też odpo-
wiadać na zagadki 
smoka obiboka oraz 
bawić się w poszu-
kiwanie bajkowej 
pary. 

W przerwach po-
między konkuren-
cjami dzieciom czas 
umilały przepiękne 
bajki czytane przez 

Czerwonego Kapturka, Hiszpankę oraz Posłańca Królewskiego, 
w których wcielili się Katarzyna Basak, 

Katarzyna Siry oraz Ro-
bert Koniuszy, który był 
prowadzącym całą imprezę.

Wszystkie dzieci otrzy-
mały upominki za udział 
w konkurencjach a ponadto 
najlepsi otrzymali wspa-
niałe nagrody rzeczowe. 
Nagrody Wręczone zostały 
przez króla i królową Barto-
landii (Sylwester Grodzki, 
Marzena Łastowska) oraz Harrego Pottera, w którego wcielił się 
Dyrektor Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji — Wiesław 
Kurach.

Po konkurencjach na wszystkich czekała BAJKOWA BIESIA-
DA oraz losowanie nagrody specjalnej.

Podczas tych zabaw powstała też bajka napisana przez dzie-
ci, które bawiły się 
na BAJKOWYM 
SHOW SPORTO-
WYM:

Dawno daw-
no temu za sied-
mioma górami za 
siedmioma lasami 
żyła czarownica, 
która wyczarowała 
chłopca o imieniu 

Piotruś. Jednak 
Piotruś był bar-
dzo smutnym 
chłopcem, bo 
nie miał swojej 
mamy. Czarow-
nica wyczaro-
wała mu więc 
mamę. Niestety 
smok porwał ją 
do swojej groty. 
Piotruś wyru-
szył więc w drogę, w której spotkało go wiele przygód. Na począt-
ku drogi spotkał żabę myślał, że to jego mama pocałował ją ale 
niestety nic się nie stało ! Żaba nadal pozostała żabą.

Piotruś usiadł 
smutny na kamie-
niu i nie zauważył 
węża, na szczęście 
ze stawu wyskoczyła 
druga żabka, która 
go uratowała, Pio-
truś na szczęście ją 
ucałował i ta właśnie 
żabka okazała się 
księżniczką. Księż-

niczka powiedziała że wie gdzie jest jego mama. W dalszą drogę 
wyruszyli razem. Po 
wielu trudnościach 
dotarli do kryjówki 
smoka. Lecz ostatnia 
przeszkoda okazała 
się nie do pokona-
nia. Okazała się, że 
smoka kryjówka jest 
wysoko na szklanej 
górze. Trzeba było 
się tam wspiąć i po-
konać smoka. Piotruś załamany zapłakał. I wtedy stał się cud ze 

szklanej góry zleciał 
smok, który okazał 
się dobrym Smokiem 
Obibokiem. Zadał 
Piotrusiowi zagadkę 
i oddał mu mamę. 
Bo to wcale nie był 
zły smok tylko Smok 
Obibok.

Autorzy: Dzieci 
zgromadzone na Bajkowym Show Sportowym, 27.06.2010 

Organizatorzy: Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd 
Miasta Bartoszyce, Warmińsko Mazurskie Stowarzyszenie Bajka, 
Bartoszycki Dom Kultury.

Opracowała: Anna Świderska 
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Fotografie z archiwum BOSIR

Bajkowe Show Sportowe 
w ramach IV Światowych Dni Bajki
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fot. Z Archiwum Biblioteki Miejskiej
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Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach uzyskała tytuł „Bi-
bliotheca Bona 2009” dla najlepszej biblioteki Warmii i Mazur, 
w kategorii bibliotek miejskich. Jest to tytuł przyznawany przez 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie za szczególne 
osiągnięcia instytucji, aktywność oraz kryteria statystyczne. Wy-
różnienie w kategorii bibliotek miejsko-gminnych  otrzymała 
Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Morągu, 
a w kategorii bibliotek wiejskich — Gminna Biblioteka Publiczna 
w Kiwitach. Uroczystość miała miejsce 19 maja  w Starym Ratuszu 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Nadania tytułu 
dokonał Marszałek Województwa Warmińsko — Mazurskiego 
Jacek Protas. Taki tytuł, zobowiązuje i jednocześnie zachęca do 
podnoszenia poziomu satysfakcji użytkowników przy korzystaniu 
z oferowanych usług. 

Opracowała: Jolanta Dowejko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Kontynuując współpracę Warmińsko-Mazurskiego Stowarzysze-
niem „Bajka” z Miejską Biblioteką Publiczną w Bartoszycach, dnia 
18 czerwca obchodziliśmy w naszym mieście Światowe Dni Bajki. 
Na tę okoliczność rządy w Bartolandii przejęły postacie z bajek. 
Tygrysek Pietrek niosąc klucz od bram miasta poprowadził Pa-
radę Postaci Bajkowych z Placu Westerplatte do biblioteki. Tam 
przywitał bajkowiczów Teatr Za Dwa Grosze z Olsztyna. Była za-
bawa, koncert Orkiestry Flażoletowej za Szkoły Podstawowej nr 
3, prezentacje teatrzyków, występ finalistów konkursu krasomów-
czego, konkurs rysunkowy, malowanie twarzy, filcowanie, robie-
nie zwierzątek z balonów, nagrody, słodycze i mnóstwo dziecię-
cych uśmiechów. Impreza była wspaniała, tak jak wspaniały jest 
świat bajki.

Bajki bez względu na położenie geograficzne i ustrój polityczny 
zawsze uczą dobroci, miłości, współczucia i poszanowania innych. 
Kompensują niedostatki, budują i odkrywają zasoby osobiste, dają 
siłę do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i lękami. Nie dziwi 
więc fakt, że bajki lubi każdy. A znane są od dawna. Za twórcę bajki 
uznaje się Ezopa, poetę pochodzącego z Azji Mniejszej, który żył 
w VI wieku p.n.e. Niektóre z bajek fascynują dzieci od starożytno-
ści, tak jest w przypadku „Kopciuszka”, którego pierwsza zapisana 
wersja pojawiła się w Chinach. Jeśli to wyjątkowe bajkowe wyda-
rzenie zyska uznanie całej społeczności powiatu bartoszyckiego, 
stanowiło będzie wspaniałą wspólną zabawę przez długie lata.

Opracowała: Jolanta Dowejko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bibliotheca Bona 2009

Światowe Dni Bajki 
w Bartoszycach

fot. B. Martul
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W dniu 4 lipca br. na terenie Bartoszyc oraz Górowa Iławeckiego 
Komenda Hufca Bartoszyce włączając się do akcji Jurka Owsiaka 
„Stop powodziom” zorganizowała jednodniową zbiórkę pienię-
dzy. Wszelkie pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu, który w przyszłości będzie pomagał w likwidowaniu skut-
ków powodzi. Na terenie obydwu miast od samego rana można 
było spotkać ponad 60 wolontariuszy, którzy każdemu z darczyń-
ców, w zamian za pieniądze wrzucane do puszki wręczali niebie-
skie serduszka. Pomimo nieznośnego upału zbierający nie dawali 
poznać po sobie zmęczenia i do ostatniej minuty chodzili z uśmie-
chem na twarzy. Dzięki pomocy Urzędu Miasta, Starostwa Powia-
towego, Bartoszyckiego Domu Kultury oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej wszystko udało się przygotować w tempie 
ekspresowym. Od godz. 17.00 na Placu Bohaterów Westerplat-
te w Bartoszycach mieszkańcy mogli bawić się przy dźwiękach 
muzyki Bartka Krzywickiego i Oli Ost oraz takich zespołów jak: 
Veres, Fervor, Niepogoda, DBC. Ponadto w trakcie koncertów 

prowadzone były licytacje, z których dochód również został prze-
kazany na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

W całej Polsce zebraliśmy 904 095,00 zł (stan z 6 lipca), z czego 
8 264,66 zł wpłynęło ze sztabu w Bartoszycach. Za każdy wrzu-
cony grosz oraz tym którzy pomogli w jakikolwiek inny sposób 
powodzianom z całego serca dziękujemy!

Opracował: zespół BDK na podstawie inoformacji Joanny Rosa

 z 9 lipca godzina 11 — Warsztaty Garncarskie 
 z 14 lipca godzina 11 — Wesołe Podwórko — impreza rekreacyj-
na organizowana wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bu-
dowlani” i BOSIR’em. W programie konkursy sprawnościowe 
z nagrodami, pokazy tańca, dziecięcy park rozrywki. (boisko 
przy ul. Sikorskiego)

 z 18 lipca godzina 19 — koncert przy fontannie — aktorski wie-
czór Piotra Bakala

 z 21 lipca godzina 11 — Wesołe Podwórko (boisko przy ul. 
Ogrodowej)

 z 25 lipca godzina 16 — Połowinki Wakacji — Koncert Muzyki 
Cygańskiej (plac Boh. Westerplatte)

 z 15 sierpnia godzina 18 — letni festyn z finałem Miejskiego 
Konkursu na balkony i posesje — II Bartoszyckie Spotkania 
z Jazz’em tradycyjnym (plac Boh. Westerplatte)

 z 29 sierpnia godzina 19 — koncert Piotra Szczepanika przy fon-
tannie 

 z 11 września godzina 18 — „Żegnaj Lato na Rock” — tanecznie
 z zajęcia taneczne Hip-Hop i taniec z ogniem (całe wakacje śro-
dy i czwartki godzina 12)

 z zajęcia wokalne „Piosenki wakacyjne” — codziennie godzina 11

BDK zaprasza w wakacje

fot. J. Rosa
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„Stop powodziom” 
w Bartoszycach
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W czerwcu 2010 Bartoszyce rozbrzmiewały muzyką orkiestr woj-
skowych. W dniach 11-13 czerwca odbył się pierwszy Przegląd 
Orkiestr Garnizonowych Wojsk Lądowych. Organizatorem Prze-
glądu był Dowódca Wojsk Lądowych oraz Dowódca 20 Barto-
szyckiej Brygady Zmechanizowanej i Burmistrz Bartoszyc. Było 
to wielkie wydarzenie, które zgromadziło bardzo dużo widzów. 
Widać, że „jest w orkiestrach dętych jakaś siła”, która przyciąga 
młodych i starszych. 

Przegląd rozpoczął się 11 czerwca późnym wieczorem na Placu 
Konstytucji 3 Maja koncertem inauguracyjnym Orkiestry Repre-
zentacyjnej Wojsk Lądowych. W sobotę 12 czerwca w Bartoszyc-
kim Domu Kultury do konkursu przystąpiły 4 orkiestry: z Elbląga, 
Giżycka, Siedlec i Szczecina. Zgromadzona publiczność stworzyła 
bardzo ciepłą atmosferę i serdecznie przyjęła programy artystycz-
ne. Oprócz utworów marszowych można było usłyszeć znane pio-
senki estradowe a także muzykę filmową. Zwycięzcą konkursowe-
go dnia w BDK została Orkiestra Garnizonowa z Siedlec. 

13 czerwca na Placu Bohaterów Westerplatte odbył się kon-
kurs musztry paradnej i koncert galowy —  przepiękne widowisko 
z udziałem bardzo licznie zgromadzonych widzów. W tej katego-
rii wygrała orkiestra szczecińska. Szczecin otrzymał także nagrodę 
łączną za cały Przegląd. 

Miło było gościć w naszym mieście tak znakomitych muzyków 
a także jurorów Przeglądu: przewodniczącego — Macieja Figa-
sa — dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy, ppłk. Roberta Zapo-
rę z Dowództwa Wojsk Lądowych, mjr. Artura Czereszewskiego 
dowódcę Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych i st. chor. 
sztab. Mirosława Chilmanowicza — kapelmistrza tamburmajora 
Okriestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 

Szczególną sympatią darzymy Pana Mirka Chilmanowicza, 
który pochodzi z Bartoszyc i już kilkakrotnie z Kompanią Re-
prezentacyjną Wojska gościł w swoim rodzinnym mieście, i chy-
ba dzięki niemu tak wspaniały Przegląd mógł się odbyć właśnie 
w Bartoszycach. Opracował: zespół BDK

Orkiestry Wojskowe w Bartoszycach

Na podstawie art. 46, 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. 
zm.), oraz na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego w zakresie postępowania, w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miej-
skich dla potencjalnych beneficjentów środków UE

informuję
o konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddzia-

ływania na Środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Miasta 
Bartoszyce na lata 2009-2015r.” — aktualizacja.

Zgodnie z art. 46 w/w ustawy przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty strategii 
rozwoju regionalnego opracowywane lub przyjmowane przez or-
gany administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia 
Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko i sporządzenia 
prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu 
pod nazwą „Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2009-
2015r.”

Informację o konieczności przeprowadzenia Strategicznej Oce-
ny Oddziaływania na Środowiska dla projektu „Strategii Rozwoju 
Miasta Bartoszyce na lata 2009 -2015r.”umieszczono w publicznie 
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Bartoszyce

(http://bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_miejska/187/
Strategia_Rozwoju_Miasta_ Bartoszyce/), na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1 
11-200 Bartoszyce oraz na stronie www.bartoszyce.pl w zakładce 
Strategia Rozwoju Miasta. 

Opracowała: Elżbieta Stupienko
Inspektor ds. ochrony środowiska

Strategia Rozwoju Miasta

fo
t. 

K.
 K

ow
al

sk
i

fo
t. 

K.
 K

ow
al

sk
i



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

14 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

Tegoroczne XII Warmińsko — Mazurskie Dni Rodziny upłynę-
ły pod hasłem: „Silna i aktywna rodzina szansą na godne życie”. 
Wzmocnienie rodziny, przeciwdziałanie szeroko rozumianemu 
ubóstwu oraz stworzenie lokalnego partnerstwa wzmacniającego 
współpracę pomiędzy jednostkami publicznymi i niepublicznymi 
— to główne tematy kampanii na rzecz silnej rodziny.

Bartoszyce tradycyjnie włączyły się w organizację obchodów 
Dni Rodziny, które zaplanowane zostały w miesiącach maj i czer-
wiec 2010 r. Koordynatorem działań lokalnych był Urząd Miasta 
Bartoszyce.

Do tegorocznych atrakcji związanych z prowadzoną akcją 
można zaliczyć liczne festyny organizowane przez bartoszyckie 
placówki oświaty. Na szczególną uwagą zasługuje Piknik Rodzin-
ny na Dąbrowie zorganizowany przez Stowarzyszenie Klub Abs-
tynenta Feniks przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Barto-
szyce. Organizator pikniku zapewnił całym rodzinom wspaniałą 
rozrywkę, która miała przede wszystkim na celu integracje poko-
leń. Zarówno dzieci jaki i dorośli doskonale bawili się w konkuren-
cjach sportowych takich jak np. przeciąganie liny, bieg w workach 
czy choćby rzut do tarczy. Przewidziano także konkurs plastyczny, 
w którym tematem były portrety rodzinne. Doskonałym podsu-
mowaniem pikniku okazało się wspólne pieczenie kiełbasek. 

W tym roku podczas „święta rodziny” mieszkańcy miasta mo-
gli liczyć na imprezy rekreacyjno — sportowych do których zali-
czamy Rodzinne zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta 
Bartoszyce, Bajkowe Show Sportowe czy Turniej w Plażowej Piłce 
Miksta.

Prawdziwym sukcesem okazały się pierwsze obchody Świato-
wych Dni Bajki. Impreza skierowana była przede wszystkim do 
dzieci, które na tą specjalną okazję zamieniły się w postaci z ba-
jek. Podczas bajowego korowodu przez nasze miasto przemasze-
rował Czerwony Kapturek, pszczółka Maja, baśniowe księżniczki 
i książęta, a także Shrek i Fiona. Dodatkową atrakcją były zabawy 
i scenki teatrzykowe zorganizowane w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej. Ponadto MBP Oddział dla dzieci i Młodzieży przeprowa-
dził spotkania pokoleń czytających, w których uczestniczyły całe 
rodziny.

Na stałe w akcje 
promowania warto-
ści jaką jest rodzina 
wpisała się już za-
bawa pt. malowanie 
kredą po chodniku, 
w której całe rodziny 
„pracują” nad wspól-
nym obrazkiem ry-
sowanym kolorową 
kredą. Zabawa ma 

przede wszystkim na celu integrację rodziny poprzez zabawę. 
W ramach kampanii odbyły się także warsztaty psychologiczne 

dla dorosłych pn.: „Jak radzić sobie z kryzysem rodzinnym”. Zaję-
cia prowadzone były przez specjalistę psychoterapeutę. 

XII Warmińsko — Mazurskie Dni Rodziny upłynęły w Barto-
szycach w bardzo ciepłej i prawdziwie rodzinnej atmosferze. 

Opracowała: Marta Szuter
Wydział Spraw Społecznych

24 maja Uniwersytet III Wieku przy finansowym wsparciu 
Urzędu Miasta Bartoszyce zorganizował i przeprowadził I Barto-
szyckie Dyktando, w którym udział wzięła zaskakująco duża licz-
ba uczestników — bo aż 77 mieszkańców miasta. 

Tekst dyktanda przygotowany został na podstawie Legend Bar-
toszyckich autorstwa pani Teresy Bratek. Celem konkursu było 
przede wszystkim zachęcanie do pogłębiania wiedzy w dziedzinie 
ortografii, podniesienie kompetencji ortograficznych oraz propa-
gowanie czytelnictwa regionalnego wśród dzieci, młodzieży i do-
rosłych.

Burmistrz Miasta Bartoszyce pan Krzysztof Nałęcz wręczył 
zwycięzcom nagrody i pamiątkowe dyplomy. 

Laureaci dyktanda w czterech kategoriach:
I. Szkoła podstawowa — klasy II-V — 23 osoby

 — Jakub Deleżuch — SP Nr 3, kl. V
 — Karolina Osowska — SP w Sępopolu, kl. V
 — Juliusz Wróblewski — SP Nr 3, kl. V

II. Szkoła podstawowa — klasy VI i gimnazjum -18 osób
 — Agata Choszcz — SP w Sokolicy, kl. VI
 — Konrad Krauze — ZS Nr1 SP Nr 1 , kl. VI
 — Aleksandra Szczepura — SP w Wiatrowcu, kl. VI

III. Szkoły ponadgimnazjalne — 12 osób
 — Joanna Synoweć — LO im. Stefana Żeromskiego w Bar-
toszycach, kl. I

 — Adrianna Rykaczewska — LO im. Stefana Żeromskiego 
w Bartoszycach, kl. I

 — Ewa Dołżycka — LO im. Stefana Żeromskiego w Barto-
szycach, kl. I

IV. Dorośli — 24 osoby
 — Teresa Rynkiewicz
 — Agnieszka Bogel
 — Władysława Anna Malinowska

Zdaniem uczestników tekst dyktanda był na dość wysokim po-
ziomie trudności. Jednak według organizatora podziała to wręcz 
mobilizująco na przyszły rok. 

Opracowała: Marta Szuter
Wydział Spraw Społecznych 

Rodzina to siła!
Zmagania językowe
I Bartoszyckie 
Dyktando
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Z dniem 1 lipca 2011 roku Polska obejmie Przewodnictwo w Ra-
dzie Unii Europejskiej. Co sześć miesięcy kolejne państwo człon-
kowskie Unii Europejskiej sprawuje w ramach grupy trzech państw 
Prezydencję, czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej 
(tzw. trio Prezydencji). Państwo, które sprawuje Prezydencję staje 
się gospodarzem wielu wspólnotowych wydarzeń i odgrywa dużą 
rolę na płaszczyźnie aktywności Unii Europejskiej. Jako mieszkań-
cy miasta Bartoszyce, a zarazem obywatele UE zadajmy sobie py-
tanie: czy w związku z tym ważnym wydarzeniem, które nas czeka, 
wiemy co oznacza posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej ?

Źródło definicji obywatelstwa Unii Europejskiej znajdu-
je się w Traktacie z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej 
(Dz.U.04.90.864/30 ze zm.) — tekst uwzględniający zmiany wpro-
wadzone Traktatem z Lizbony. Zgodnie z art. 9 według numera-
cji ustalonej przez art. 5 ust. 1 Traktatu z Lizbony zmieniającego 
Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę 
Europejską (Dz.U.UE.C.07.306.1) z dniem 1 grudnia 2009 r. :

„Obywatelem Unii jest każda osoba mająca przynależność Pań-
stwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy 
w stosunku do obywatelstwa krajowego i nie zastępuje go.”

Nie można zatem mówić o zastąpieniu obywatelstwa krajowe-
go, lecz jego dopełnieniu przez obywatelstwo Unii, czy też uzupeł-
nieniu i rozszerzeniu. Obywatelstwo Unii Europejskiej ma każda 
osoba, która jest obywatelem jednego z państw członkowskich 
Unii. Każdy kraj członkowski samodzielnie ustala warunki ko-
nieczne do uzyskania obywatelstwa tego kraju, co wiąże się dalej 
z uzyskaniem obywatelstwa UE. Jeżeli obywatel kraju trzeciego 
chciałby zostać obywatelem Unii Europejskiej, musiałby najpierw 
uzyskać obywatelstwo jednego z krajów członkowskich. Trzeba 
pamiętać, że kraj członkowski sam decyduje o zasadach przyzna-
wania własnego obywatelstwa. 

Traktat często odnosi się w swoich postanowieniach do obywa-
teli. Mówi m. in.:

„Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności, bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której zagwa-
rantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi 
środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imi-
gracji, jak również zapobiegania i zwalczania przestępczości.”

„W stosunkach zewnętrznych Unia umacnia i propaguje swoje 
wartości i interesy oraz wnosi wkład w ochronę swoich obywateli”

„We wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady rów-
ności swoich obywateli (...)”

„Każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokra-
tycznym Unii. Decyzje są podejmowane w sposób jak najbardziej 
otwarty i zbliżony do obywatela”

Natomiast Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.U.04.90.864/2 ze zm.) — tekst uwzględ-
niający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony, w artykule 

20 (dawnym 
art. 17 TWE), 
mówi:

„1. Usta-
nawia się 
obywatelstwo Unii. Obywatelem Unii jest każda osoba mająca 
przynależność Państwa Członkowskiego. Obywatelstwo Unii ma 
charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie 
zastępując go jednak.

2. Obywatele Unii korzystają z praw i podlegają obowiązkom 
przewidzianym w Traktatach. Mają między innymi prawo do:

a) swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium 
Państw Członkowskich;

b) głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego oraz w wyborach lokalnych w Państwie Członkowskim, 
w którym mają miejsce zamieszkania, na takich samych warunkach 
jak obywatele tego Państwa;

c) korzystania na terytorium państwa trzeciego, w którym Pań-
stwo Członkowskie, którego są obywatelami, nie ma swojego przed-
stawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej każdego 
z pozostałych Państw Członkowskich, na takich samych warunkach 
jak obywatele tego Państwa;

d) kierowania petycji do Parlamentu Europejskiego, odwoły-
wania się do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 
zwracania się do instytucji i organów doradczych Unii w jednym 
z języków Traktatów oraz otrzymywania odpowiedzi w tym samym 
języku. 

Prawa te są wykonywane na warunkach i w granicach określo-
nych przez Traktaty i środki przyjęte w ich zastosowaniu.”

Poza tym podstawowym wyliczeniem, obywatelom UE przy-
sługuje wiele innych przewidzianych w prawie unijnym upraw-
nień. 

Niezależnie od osobistych poglądów każdego obywatela, co 
do tej jedynej w swoim rodzaju organizacji, jaką jest UE, warto 
zapoznać się z informacjami na temat tej instytucji, ponieważ te-
mat dotyczy NAS, mieszkańców Bartoszyc — obywateli Polski — 
obywateli Unii Europejskiej. Jako osoby posiadające obywatelstwo 
Unii Europejskiej, powinniśmy być świadomi uprawnień, jakie się 
z nim wiążą. Często informacje powierzchowne, które posiadamy, 
to za mało. A poświęcając czas na zdobywanie wiedzy na tematy 
poważne, niełatwe i instytucjonalne, wirtualnie pokonując kolej-
ne rozdziały traktatów unijnych, pamiętajmy o słowach Heraklita 
z Efezu, że wiedza jest drugim słońcem dla tych, którzy ją posiadają.

Opracowała: Urszula Drozdowska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

Źródła internetowe:  http://eur-lex.europa.eu
http://www.cie.gov.pl/  http://prezydencjaue.gov.pl/
http://polskawue.gov.pl http://brukselaeu.polemb.net

Obywatelstwo 
Unii 
Europejskiej



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

16 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

Już jesienią 2010 roku bartoszycka „Solidarność” podjęła dzia-
łania związane z obchodami jubileuszu, stawiając sobie i miastu 
bardzo ambitne plany. Postanowiono zorganizować cykl imprez 
w okresie od maja do listopada 2010r. Intencje i inicjatywy spo-
tkały się ze zrozumieniem i pozytywnym odzewem Burmistrza 
i Rady Miasta Bartoszyce. I tak 30 maja bartoszyckie obchody roz-
poczęły się koncertem pt. „Barwy Wolności” w wykonaniu Lecha 
Makowieckiego, który został nagrany przez TVK Bartsat i wyemi-
towany szerokiej rzeczy widzów lokalnej telewizji. 

W dniach 4-14 czerwca z inicjatywy pana Witolda Darskiego 
przygotowano w Bartoszyckim Domu Kultury ekspozycję wysta-
wy pt. „Drogi do Wolności” prezentującej dążenia do osiągnię-
cia niezależności i niepodległości, wyzwolenia się z totalitaryzmu 
komunistycznego — pokazaną na plakatach, odezwach, wydaw-
nictwach prasowych, filatelistycznych, komentarzach zagranicz-
nych, szczególnie dotyczących stanu wojennego. Zaprezentowano 
25 plansz i materiałów do poczytania, w tym dotyczących strajku 
w bartoszyckiej „Morenie”. 

Wystawę obejrzało kilka klas bartoszyckich liceów, młodzież 
była zainteresowana prezentacją i historycznym komentarzem 
wygłaszanym przez Witolda Darskiego. 

Kolejna propo-
zycja to kameralne 
spotkanie na Placu 
Konstytucji 3 Maja 
przy fontannie 18 
lipca o godzinie 19 
i koncert barda Pio-
tra Bakala — twór-
cy zaangażowanych 
songów i lirycznych, 
ballad a także poety, kompozytora, dziennikarza i autora audycji 
radiowych. W swoich tekstach mówi o wolności, miłości, prze-
mijaniu, krytycznym dystansie do otaczającej rzeczywistości, za-
chwyca się naturą i przeciwstawia się wszechobecnej żądzy pienią-
dza. Śpiewa również w języku francuskim. 

29 sierpnia planowany jest koncert Piotra Szczepanika, który 
zostawił swój ślad w walce piórem i gitarą o wolną Polskę. 

We wrześniu odbędzie się pokaz filmów, tzw. półkowników, nie 
pokazywanych w mediach, jako niepoprawnych — traktujących 
o najnowszej historii naszego kraju. 

Najbardziej ambitne przedsięwzięcie — Festiwal Pieści Soli-
darności i Wolności będzie ogłoszony na stronach regionalnych 
i krajowej NSZZ „Solidarność” z finałowym konkursem w Barto-
szycach na początku listopada. 

Ambitne plany powinny się udać, co będzie znakomitą promo-
cją naszego miasta. Ale aby wszystkie zamierzenia zostały zreali-
zowane organizatorzy zamierząją zwrócić się o finansowe wspar-
cie oraz pomoc sponsorów. 

Opracował: zespół BDK 
na podstawie informacji Pana Witolda Darskiego
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