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Bartoszyce chcą przynależeć 
do sieci miast Cittaslow

 Cittaslow jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem, 
organizacją non pro� t, której głównym zadaniem jest promowanie                                                     
i rozpowszechnianie kultury dobrego życia w szerokim zakresie              
i na każdej płaszczyźnie życia. Powstała w 1999 roku we Włoszech, 
z idei Slow Food i obecnie skupia ponad 180 miast na całym 
świecie. W Polsce jest ich 17, w tym 14 z naszego województwa.  
Nasze miasto, także pretenduje do grona miast już przyjętych do 
organizacji. 

 Główna idea Cittaslow głosi zasadę: „Żyć lepiej, we 
własnym tempie”, co nie oznacza „wolniej się rozwijać”. Istotą 
Cittaslow jest zaangażowanie mieszkańców w wydobycie 
indywidualnych cech miasta, w którym żyją z uwzględnieniem 
położenia w czystym, niepowtarzalnym miejscu, dziedzictwa 
kulturowego, miejscowych ofert kulinarnych, tradycji, zwyczajów, 
rękodzieła ... a wszystko po to, aby podkreślić swoją tożsamość. 
Skąd taki pomysł? Małe miasteczka mają często mniejszą szansę 
rozwoju w porównaniu z dużymi miastami, jednak mają dużo do 
zaoferowania. Zwłaszcza w czasach gdzie żyje się szybko, na czas,      
w ciągłym biegu … Cittaslow to oferta dla osób, które chcą zwolnić.                                                           
Cittaslow to przeciwwaga dla wielkomiejskiego hałasu i pośpiechu.

Sunday Cittaslow
 W ostatnią niedzielę września każdego roku w każdym 
mieście należącym do Cittaslow odbywają się różnorakie 
wydarzenia pod wspólna nazwą  „Niedziela Cittaslow”. 
Głównym zamierzeniem organizacji tego dnia jest przybliżenie 
mieszkańcom idei Cittaslow, zainteresowanie własnym 
regionem oraz innymi miastami należącymi do Stowarzyszenia. 

 Bartoszyce, jako miasto pretendujące do międzynarodowej 
sieci Cittaslow także przyłączyło się w bieżącym roku do uroczystych 
obchodów Międzynarodowego Dnia Miast CITTASLOW.
Z tej okazji w dniach 19-21 września 2014 r. odbyły się  spotkania 
w Bramie Lidzbarskiej dla zaproszonych gości oraz otwarte 
spotkania dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane 
zostały zarówno ogólne informacje o Cittaslow jak i konkretne 
fakty i zalety przynależności do stowarzyszenia. Za przykład 
przedstawiono miasteczko San Gemini we Włoszech, już od 15 
lat funkcjonujące w organizacji, o którym opowiadała pani Joanna 
Mrugalska – Paci, mieszkająca tam od ponad 40 lat. Właśnie 
dzięki jej osobie zawdzięczamy rozwój Cittaslow w Polsce. 
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Święto Grzyba w Varenie na Litwie

 Mąż pani Joanny, burmistrz San Gemini, jako jeden z pierwszych podjął inicjatywę o przyłączeniu się 
do „sieci miast dobrego życia”, jak określa się tę międzynarodową organizację.  Podczas spotkań, na tle � lmu                    
o San Gemini, pani Joanna opowiadała o wielu działaniach prowadzonych w miasteczku przez i dla mieszkańców. 
 Z okazji obchodów „Niedzieli Cittaslow”, przy okazji spotkań, w Bartoszyckiej Bramie Lidzbarskiej  
zaprezentowano także:
• Wystawę fotogra� czną „San Gemini – 15 lat w Cittaslow”
• Prezentację prac rękodzielniczych podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach
• Prezentację prac plastycznych pt. „Ślimaki i inne cuda natury” wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Bartoszycach powstałych podczas II Międzynarodowego Pleneru „Teraz 
Bartoszyckie Plenery” organizowanego przez Nadleśnictwo Bartoszyce i Bartoszycki Dom Kultury.

 Dla uczestników spotkań, podopieczni  i  wychowankowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, pod opieką 
pani Alicji Sołodki, Elżbiety Jóźwickiej i Mirosławy Filipowicz, 
przygotowali smaczne słodkości. Podziękowania kierujemy 
również pod adresem właścicieli Sklepu ogrodniczego pani Beaty 
Krupskiej i Marka Wróblewskiego, którzy udostępnili piękne 
kwiaty i dekoracje wykorzystane do ozdoby wnętrz Bramy. 

  

 Varena na Litwie to najbardziej znany „grzybny” rejon 
Litwy, gdzie, co roku na koniec września hucznie obchodzone 
jest Święto Grzyba. Podczas imprezy można nie tylko kupić 
grzyby, które są dostarczane w niesamowitych ilościach, ale 
też spróbować grzybowych potraw oraz obejrzeć wyroby 
rękodzielników z całej Litwy. W ramach święta w całym mieście 
na kilku scenach odbywają koncerty oraz wystawy. Punktem 
kulminacyjnym są organizowane zawody w zbieraniu grzybów. 
Zwycięzcą zostaje ten, którego kosz z grzybami waży najwięcej. 

 Do obchodów międzynarodowego dnia miast Cittaslow przyłączył się także Bartoszycki Dom 
Kultury organizując ”Eco Piknik, czyli bliżej natury”, w programie którego odbyły się m. in. Jarmark 
wystawców – producentów zdrowej, ekologicznej żywności, występ zespołów ludowych z BDK oraz 
Rosji, prelekcja na temat zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia oraz zagroda zwierząt domowych.
Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w przyszłorocznych wydarzeniach                                                                                                 
w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Miast Cittaslow i śledzenia strony internetowej miasta,                                                                        
na której na bieżąco informujemy o kolejnych działaniach związanych z przyłączeniem Bartoszyc do Cittaslow.

 Warto pamiętać, że prawdziwy grzybiarz nie powinien zbierać grzybów o średnicy 
kapeluszy mniejszej niż 1,5 cm w przypadku prawdziwków i 1 cm w przypadku kurek. Wszyscy 
łamiący ten przepis są narażeni na kary pieniężne. Należy też pamiętać, że Litwa słynie ze wspaniałych 
grzybnych lasów, a sezon na grzyby rozpoczyna się na Litwie różnie w zależności od regionu. Jednak 
zagłębiem grzybiarskim na Litwie jest właśnie Varena i jej okolice. Miejscowe lasy ob� tują w prawdziwki, 
podgrzybki, kurki, koźlaki i wiele, wiele innych grzybów. Jest ich tak wiele, że aż 80 proc. tra� a na eksport.
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Narodowe czytanie „Trylogii” Sienkiewicza
 6 września 2014 r. w Bramie Lidzbarskiej, odbyła się trzecia 
odsłona ogólnopolskiej akcji wspólnego czytania w Bartoszycach. 
W tym roku Prezydent RP Bronisław Komorowski zaprosił nas do 
czytania „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Trylogia przedstawia 
dzieje Polski od 1647r. do 1673r. Akcja pierwszej części toczy się 
w czasach powstania Chmielnickiego, druga to dzieje wojny ze 
Szwecją, a trzecia część opisuje początek wojny z Turcją i pierwsze 
zwycięstwo Jana Sobieskiego pod Chocimiem. Uczestnicy czytania 
mogli złożyć pamiątkowy stempel na przyniesionych egzemplarzach 
„Trylogii”, okolicznościową pieczęcią z kancelarii prezydenta.

Udział w akcji wspólnego czytania wzięli:
Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz, Z-ca Burmistrza 
Miasta Bartoszyce Aneta Mazur, Starosta Powiatu Bartoszyckiego 
Wojciech Prokocki, ksiądz infułat Adolf Setlak, pracownicy 
Urzędu Miasta Bartoszyce, słuchaczki Bartoszyckiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przedstawiciele Klubu Podróżnika, 
młodzież z Dyskusyjnego Klubu Książki, bibliotekarki MBP.

red. Miejska Biblioteka Publiczna

W sobotę 20 września 2014 r. 16 Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza 
Jagiellończyka obchodziła 95 rocznicę swego istnienia. Z tej okazji w Elblągu zorganizowany 
został festyn, w ramach którego żołnierze przygotowali liczne atrakcje, w tym pokaz 
sprzętu wojskowego, fechtunku Bractwa Rycerskiego oraz tradycyjną grochówkę wojskową.
Do wspólnego świętowania zaproszona została również 20 Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, która wraz 
z Wydziałem Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miasta Bartoszyce przygotowała stoiska promocyjne. 
Towarzysząca wydarzeniu przepiękna pogoda zdecydowanie przyczyniła się do zwiększenia 
frekwencji. Odwiedzający nasze stoisko mieszkańcy Elbląga pytali przede wszystkim 
o atrakcje turystyczne zarówno w samych Bartoszycach jak również okolic. Stoisko cieszyło się 
również dużym zainteresowaniem z uwagi na ciekawe materiały promocyjne oraz pamiątki. 
Nasz wyjazd do Elbląga wsparła 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Bartoszycach.

Miasto Bartoszyce podczas święta dywizji w Elblągu
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Jubileusz 10-lecia Stacji Socjalnej Johannitów i 20-lecia 
Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej
16 października br. w Bartoszycach 
obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia Stacji 
Socjalnej Johannitów oraz 20-lecia 
Miejskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych Miejskiego Pomocy 
Społecznej. 

 Uroczystość była okazją do posumowania 
działalności obydwu instytucji, których 
funkcjonowanie odgrywa istotną rolę w życiu 
naszego miasta. W gronie uczestników, byli 
przedstawiciele Zakonu Johannitów w tym 
Honorowy Obywatel Miasta, dr Christian Meyl                       
z Niemiec i Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, 
którym zawdzięczamy powstanie Stacji, i którzy 
od początku wspierają ją zarówno rzeczowo jak 
i � nansowo. Nie zabrakło także reprezentantów 
Stowarzyszeń działających w Miejskim 
Centrum Organizacji Pozarządowych. Obchody 
jubileuszu rozpoczęto bardzo wzruszającym 
spektaklem pt. „Na rozstaju dróg” w wykonaniu 
podopiecznych Środowiskowego Domu 
Samopomocy działającego przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej  w Bartoszycach. 
W dalszej części, przedstawione zostały dwie 
prezentacje przybliżające i podsumowujące dekadę 
działalności Stacji Socjalnej Joannitów oraz dwie 
dekady partycypacji organizacji pozarządowych 
w wypełnianiu wielu ważnych zadań z obszaru 
pomocy społecznej. Burmistrz, Krzysztof Nałęcz, 
podziękował Wszystkim za pracę i ogromne 
zaangażowanie na rzecz niesienia pomocy 
naszym Mieszkańcom na wielu płaszczyznach. 
 

W imieniu tych, którzy przez ten czas doświadczyli 
nieocenionej pomocy i własnym, Burmistrz 
wręczył na ręce reprezentantów Stowarzyszeń 
oraz zaproszonych gości, podziękowania                                                         
i pamiątkowe medale. O Jubilatach w kilku słowach.

Stacja socjalna Johannitów
 Dzięki działalności Stacji Socjalnej 
Johannitów, do Bartoszyc tra� ło kilkadziesiąt 
transportów wypełnionych sprzętem medycznym 
tj. łóżka, kule, wózki, chodziki itp. Szacunkowa 
wartość przekazanej pomocy od darczyńców 
wynosi niemal 5 mln złotych. Stacja od 10-ciu lat 
świadczy usługi na terenie miasta, gminy a także 
powiatu. Rocznie z jej pomocy korzysta od 4 do 
5 tysięcy potrzebujących. Składają się na to wizyty 
domowe, wypożyczanie sprzętu medycznego 
czy przekazywanie środków opatrunkowych. 
Świadczeniem usług na co dzień zajmują się panie 
Alicja Paprocka oraz Bożena Warchoła zatrudnione 
w Stacji Socjalnej Johannitów. Siedziba Stacji 
mieście się w Przychodni Zdrowia przy 
ul. Marksa 10 (I piętro) w Bartoszycach.
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Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych 
Pomocy Społecznej

 Centrum w Bartoszycach działa w oparciu 
o Program Miejskiego Centrum Organizacji 
Pozarządowych Pomocy Społecznej przyjętego 
uchwałą Rady Miasta Bartoszyce w 1994 r. 
Realizatorem Programu do dnia dzisiejszego jest 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wśród 
zadań MCOPPS wymienić można inicjowanie 
i rozwijanie aktywności społecznej organizacji 
w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
W Programie na chwilę obecną uczestniczy 
14 organizacji, które przez 20 lat działalności 
zrzeszyły ponad 2500 osób. 13 z nich posiada 
swoją siedzibę w MOPS. W ramach Programu 
MCOPPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
udostępnia organizacjom sale świetlicowe, 
rehabilitacyjne, udostępnia samochód do 
przewozu osób niepełnosprawnych, zapewnia 
także dostęp do specjalistów z Poradni 
Konsultacyjno-Terapeutycznej. Dzięki temu 
organizacje partnerskie świadczyć mogą 
usługi opiekuńcze na rzecz osób starszych i 
niepełnosprawnych (Oddział Rejonowy Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Bartoszycach i Polski 
Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Rejonowy 
w Bartoszycach), prowadzony jest Dom dla 
Bezdomnych na 45 miejsc (PKPS), prowadzone 
są zbiórki oraz rozdawnictwo żywności i odzieży 
(PCK i PKPS). Ważnym aspektem są także 
działania w obszarze reintegracji zawodowej           
i społecznej realizowane przez Stowarzyszenie 
Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz PKPS.

Oprócz wymienionych, w ramach Centrum, 
działają również Stowarzyszenia:
• Polskie Stowarzyszeniem Diabetyków – 

Zarząd Powiatowy w Bartoszycach,
• Polski Związek Niewidomych Okręg Warm.-

Maz. – Zarząd w Bartoszycach,
• Polski Związek Emerytów, Rencistów                       

i Inwalidów, Oddział Rejonowy z siedzibą         
w Bartoszycach,

• Polski Związek Głuchych – Oddział 
Warmińsko – Mazurski – Koło terenowe         
w Bartoszycach,

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym – koło                          
w Bartoszycach,

• Stowarzyszenie Amazonek w Bartoszycach,
• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów 

Politycznych – Zarząd Koła Miejsko – 
Gminnego w Bartoszycach,

• Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 
Okręg Warmińsko – Mazurski – Koło                   
w Bartoszycach,

• Związek Sybiraków Koło w Bartoszycach,
• Stowarzyszenie na Rzecz Pro� laktyki i terapii 

Uzależnień „Źródło” w Bartoszycach,
• Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego wieku,
• Polski Związek Byłych Więźniów 

Politycznych, Hitlerowskich Więzień  
i Obozów Koncentracyjnych – Zarząd Koła 
Miejsko – Gminnego w Bartoszycach,

• Stowarzyszenie 4 Strony Świata,
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 

Warmińsko – Mazurska,
• Komenda Hufca w Bartoszycach.



str. 8 Urząd Miasta Bartoszyce 

Biuletyn Moje Bartoszyce, wydanie 22/2014

Otwarcie zmodernizowanej ulicy Przemysłowej 
w Bartoszycach

 Urząd Miasta Bartoszyce dzięki pozyskaniu do� nansowania z „Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 przeprowadził modernizację ul. Przemysłowej. 
Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 4 243 305 zł, przy 50 % do� nansowaniu  z budżetu Państwa.

 W dniu 12 listopada 2014 r. nastąpiło o� cjalne otwarcie zmodernizowanej drogi, w którym 
uczestniczyli zaproszeni przez Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza goście: starosta 
bartoszycki, Wojciech Prokocki, Przedsiębiorcy, których biura i zakłady znajdują się przy ulicy 
Przemysłowej, Radni oraz Mieszkańcy na co dzień korzystający z drogi. Przy otwarciu nie mogło 
również zabraknąć wykonawcy pana Kazimierza Kozieł, właściciela Firmy „TECHNO-MEL”, 
kierownika budowy pana Włodzimierza Szczepanika, inspektorów nadzoru, podwykonawców.

Kilka szczegółów technicznych 
związanych z inwestycją. 
Długość modernizowanego odcinka ulicy 
Przemysłowej to 835 mb, przy powierzchni 
5207 m2. Łączna powierzchnia chodników 
położonych wzdłuż drogi wyniosła 1566 m2. 
Przy okazji modernizacji zwiększono ilość 
powierzchni parkingowej, która na obecnie 
wynosi 24 miejsc. Dzięki inwestycji zwiększono 
poprawę bezpieczeństwa poprzez ustawienie 
22 latarni. Z myślą o pieszych korzystających 
z drogi, wybudowane zostały oznakowane 
przejścia. Wybudowano również kanalizacje 
deszczową i sanitarną, zapewniając przyłączenie 
do sieci wszystkich sąsiednich nieruchomości.
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Obchody Święta Niepodległości
Msza święta w Kościele Farnym, Bieg Niepodległości na Placu Bohaterów Westerplatte, 
występy artystyczne i rozstrzygnięcie Konkursu na Kotylion Niepodległościowy oraz 
Apel Poległych, Salwa Honorowa a na końcu defi lada – tak wyglądały bartoszyckie 
obchody Święta Niepodległości, które zgromadziły wielu mieszkańców naszego miasta.

 Obchody Święta Niepodległości 
rozpoczęły się mszą świętą w intencji 
Ojczyzny w Kościele Farnym w Bartoszycach.
Następnie na Placu Bohaterów Westerplatte odbył 
się XIII Bieg Niepodległości, którego organizatorem 
był Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Tegoroczne biegi okazały się rekordowe pod 
względem frekwencji. Przed rozpoczęciem startu 
pierwszej kategorii uczestników biegu przywitał 
Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz.   Tuż 
po odegraniu Hymnu Narodowego wystartowali 
najmłodsi uczestnicy, w tym najmłodszy biegacz, 
dwulatek Kuźmowicz Damian. W 7 kategoriach 
biegowych pobiegły łącznie 283 osoby. Każdy 
po przekroczeniu mety otrzymał pamiątkowy 
medal. Najlepsi biegacze dodatkowo otrzymali 
puchary. Na stronie internetowej Urzędu Miasta 
przedstawiamy pełny komunikat z wynikami.
Następnie o godz. 16 w Bartoszyckim Domu 
Kultury odbyły się dalsze uroczystości uświetnione 
występami zespołu „Cisza jak ta” oraz programem 
artystycznym przygotowanym przez BDK. 
Wystąpiły m.in. dzieci z Zespołu Alfa Age i Cantando 
prowadzone przez Edytę Piskorz i dzieci z Zespołu 
Kałamjka prowadzonego przez panią Małgorzatę 
Wędrowską. Rozpoczęto odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego oraz wystąpieniami 
Burmistrza i ks. Dziekana dr. Artura Oględzkiego.

 W tym roku dodatkowym wydarzeniem 
obchodów było rozstrzygnięcie konkursu 
zorganizowanego przez Urząd Miasta Bartoszyce 
na Kotylion Niepodległościowy. Celem konkursu 
było kształtowanie postaw patriotycznych wśród 
mieszkańców miasta Bartoszyce i włączanie 
ich w obchody Święta Niepodległości. Komisja 
konkursowa brała pod uwagę prawidłowość użycia 
barw narodowych, samodzielność wykonania 
prac, a także kreatywność i estetykę wizualną. 
Bardzo cieszyła nas frekwencja, ponieważ w 
pierwszej edycji konkursu zgłoszono prawie 200 
ręcznie wykonanych kotylionów narodowych 
w 5 kategoriach wiekowych. Najliczniejszą 
kategorią stanowiły prace wykonane przez 
dzieci z bartoszyckich przedszkoli i szkół 
podstawowych. Wystawę prac można było 
obejrzeć w holu Bartoszyckiego Domu Kultury.
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Wolontariusze nagrodzeni podczas Gali 
„Wolontariusz Roku 2014”
 5 grudnia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Wolontariusza odbyła się gala „Wolontariusz 
Roku 2014�. Uroczystość ta była doskonałą okazją 
do wyróżnienia osób, które bezinteresownie 
poświęcają swój czas na rzecz naszego lokalnego 
społeczeństwa na przestrzeni ostatniego roku. 
Na scenie Bartoszyckiego Domu Kultury 
nagrodzono kilkudziesięciu wolontariuszy                                                                
z miasta, gminy oraz powiatu bartoszyckiego.
Burmistrz Miasta Bartoszyce postanowił 
uhonorować tytułem „Wolontariusz Roku 
2014� czwórkę wolontariuszy. Przyznano także 
wyróżnienia „Laur Aktywności” za najciekawszą 
inicjatywę organizacji pozarządowej w kategoriach 
pomocy społecznej, kultury i edukacji oraz 
sportu i rekreacji. Nominacji dokonywały 
także bartoszyckie organizacje pozarządowe. 
Listę wszystkich nagrodzonych wolontariuszy 
Miasta Bartoszyce prezentujemy poniżej.

Specjalne wyróżnienie Burmistrza Miasta Bartoszyce 
„Wolontariusz Roku 2014”
• Maria Milewska
• Katarzyna Melerska
• Klaudia Piątkowska
• Grzegorz Korzeniewski
• Tomasz Bach

Nominacje organizacji pozarządowych i jednostek 
organizacyjnych
kategoria: sport i rekreacja
• Renata Turek (Bartoszycki Klub Karate 

Kyokushin)
• Marcelina Kowalewska (Miejski Bartoszycki 

Klub Sportowy Victoria)
• Roman Koniuszewski (Stowarzyszenie Klub 

Motocyklowy Wiraż)
• Marek Gil (Warm. – Mazur. Towarzystwo 

Ringo)
kategoria: kultura i oświata
• Irena Bohun – Dąbrowska (Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział 
Rejonowy w Bartoszycach)

• Gerda Pobuta (Towarzystwo Społeczno – 
Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc                  
i Okolic)

• Krystyna Końska (Miejska Biblioteka Publiczna                 
w Bartoszycach)

• Danuta Zalewska (Stowarzyszenie Sympatyków 
Młodzieżowego Domu Kultury „Pasja”                                                     
w Bartoszycach)

• Lubomira Tchórz (Stowarzyszenie 
Absolwentów, Sympatyków, Przyjaciół Szkoły 
ZSzUJN „Kałyna”)

• Dariusz Wędrowski (Bartoszycki Dom Kultury)
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kategoria: pomoc społeczna
• Jadwiga Szymanowicz (Związek Sybiraków 

Koło w Bartoszycach)
• Halina Janina Kuklicz (Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Bartoszycach)
• Ala Kabelska (Stowarzysznie Integracji Osób 

Niepełnosprawnych SION)
• Alicja Sołodki (Znp Zarząd Oddziału, Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy)
• Dominika Grykin (ZHP Hu� ec Bartoszyce)
• Krzysztof Jaroński (Bartoszyckie Stowarzyszenie 

Na Rzecz Honorowego Krwiodawstwa, 
Dawstwa Szpiku Kostnego i Dawców Organów 
Rubin)

• Jarosław Wiśniewki (Szpital Powiatowy                     
w Bartoszycach)

• Aleksander Żukowski (Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków w Bartoszycach)

• Marek Lidziński (Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Jesteś – My”)

• Przemysław Konieczka (Oddział Rejonowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Bartoszycach)

Specjalne Wyróżnienie Burmistrza Miasta Bartoszyce 
– Za 20 Lat Pracy Wolontariackiej:
Zespół Śpiewaczy „Białe Gołąbki” w składzie Zo� a 
Jarmołowicz, Luba Olszak, Zo� a Stankiewicz, 
Czesława Korzeb, Wacław Jarmołowicz, Mirosław 
Soroka, Jan Zaburko, Henryk Drzewicki.
„Laur Aktywności 2014” (na najciekawszą inicjatywę 
organizacji pozarządowej)
kategoria: pomoc społeczna
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Jesteś – My” za realizację 
projektu „Noc Świętojańska 2014”

kategoria: kultura i edukacja:
• Stowarzyszenie Absolwentów, Sympatyków, 

Przyjaciół Szkoły ZSzUJN „Kałyna” za realizację 
projektu „Z Ukrainy Przez Bartoszyce Do 
Wspólnej Europy”

kategoria: sport i rekreacja:
• Bartoszycki Klub Karate Kyokushin za realizację 

projektu „Ogólnopolski Turniej Karate 2013”.
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Betlejemskie Światło Pokoju i Brama do Aniołowa
Tydzień przed Wigilią oraz magicznymi Świętami Bożego Narodzenia, w Bartoszycach miały miejsce 
niezwykłe wydarzenia. Za sprawą Zuchów, Harcerzy i Instruktorów Hufca ZHP w Bartoszycach, do naszego 
miasta wprowadzone zostało Betlejemskie Światło Pokoju, które rozdzielono pośród zaproszonych 
gości z wielu instytucji, samorządów, placówek oświatowych oraz mieszkańców Bartoszyc.
 Na Placu Konstytucji 3 Maja, gdzie 
odbywało się przekazanie światełka, rozstrzygnięty 
został również konkurs na lampiony 
Betlejemskiego Światła. Wpłynęło ponad 80 prac 
w trzech kategoriach: dzieci z przedszkoli i szkół 
podstawowych, młodzież gimnazjalna i kategorii 
młodzież powyżej 16 roku życia i dorośli. Łącznie 
przyznano ponad 20 wyróżnień i w każdej z 
kategorii wręczono nagrody za trzy pierwsze 
miejsca. Większość lampionów została rozdana 
wśród gości i mieszkańców, natomiast prace 
nagrodzone i wyróżnione wystawiono w Bramie.

 Również do Bramy Lidzbarskiej zawitało 
Światło, która na ten niezwykły czas przemieniła się w 
„Bramę do Aniołowa”, dzięki wernisażowi wystawy 
rzeźb i malarstwa pn. „W poszukiwaniu Anioła 
Doskonałego” Nieformalnej Grupy Artystycznej 
„Mozaika” tworzonej przez Ewelinę Biały, Ewę 
Kozłowską, Ewę Pisarską i Piotra Gołębiowskiego. 
Wystawie towarzyszył „Festiwal Anielski” czyli 
prezentacja prac w tematyce anielskiej lokalnych 
twórców. Można było zobaczyć anioły wykonane 
m.in. przez Krystynę Końską, Elżbietę Szymkowiak, 
Reginę Kostrzewską, Teresę Jeleńską, Martę Beńko, 
Teodorę Dudzińską. Swoje prace zaprezentowały 
również Środowiskowy Dom Samopomocy 
działający przy  Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Bartoszycach, Specjalny Ośrodek 
Szklono – Wychowawczy w Bartoszycach oraz 
Wielofunkcyjna Placówka Szkolno-Wychowawcza 
im. Janusza Korczaka w Bartoszycach.

 Przy organizacji wydarzenia wsparli nas, 
kulinarnie podopieczni Specjalnego Ośrodka 
Szklono-Wychowawczego w Bartoszycach 
wypiekając pyszne ciasteczka świąteczne, technicznie 
Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach, 
Zakład Usług Komunalnych, MOPS, BOSiR i BDK. 

 Współorganizatorem „Anielskich 
i Betlejemskich” wydarzeń był Urząd Miasta 
Bartoszyce. Mamy nadzieję, że przekazanie 
światełka i ożywienie naszej Bramy będzie 
odbywało się co roku i stanie się naszą lokalną 
tradycją poprzedzającą Święta Bożego Narodzenia.
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WYRÓŻNIENIA W KONKURSIE NA LAMPION 
BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU

Kategoria: dzieci przedszkolne i szkół podstawowych

I miejsce: Wiktoria Kowalska – kl. II b SP nr 7
II miejsce: Wiktoria Chmielewska – kl. IIIa SP nr 7
III miejsce: Nikola Wrochniak – Przedszkole 
Niepubliczne „Stokrotka” gr. Krasnale
Wyróżnienia:
• Samanta Kozłowska – Przedszkole Integracyjne 

nr 4 – zgłoszenie indywidualne
• Weronika Biculewicz – kl. III a SP nr 7
• Maja Janczak – kl. III a SP nr 7
• Klaudia Wojsiat – kl. III a SP nr 7
• Jacek Kapanajko – kl. III a SP nr 7
• Igor Ostapkiewicz kl. III a SP nr 7
• Bartek Bykowski – kl. VI Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
• Łukasz Czerwiński – kl. VI Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
• Aleksy Gojke – kl. III Wielofunkcyjna Placówka 

Opiekuńczo – Wychowawcza
• Kacper Danilewicz – II b SP nr 7
• Liliana Gigielewicz – SP nr 7
• Natalia Rolak – Skauci z Doliny Gubra
• Szymon Wieczorek – Zastęp męski „Kruki”
• Sandra Buksa – SP nr 7
• Kinga Kazelska – SP nr 7
• Kuba Korowaj – SP nr 7
• Oliwia Ogonowska – kl. IV SP nr 4
• Gabrysia Baranowska – kl. III SP nr 4
• Łucja Wieczorek –  kl. IV b SP nr 1
• Małgorzata Fieducik – SP nr 3

Kategoria: młodzież gimnazjalna
I miejsce: Aleksandra Muszyńska – Gimnazjum nr 
2 w Bartoszycach
II miejsce: Klaudia Bykowska – Wielofunkcyjna 
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
III miejsce: Julita Choruży – Gimnazjum nr 2 w 
Bartoszycach
Wyróżnienie: 
Patrycja Tatałaj – Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach
Kategoria: organizacje pozarządowe, młodzież 
powyżej 16 roku życia i dorośli:
I miejsce: Gabriela Kni� a – SION (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej)
II miejsce: Piotr Sokołowski – SION (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej)
III miejsce – Patryk Słupianek – SION (Warsztaty 
Terapii Zajęciowej)
Wyróżnienie:  
Kinga Rzepecka – Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bartoszycach
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Jarmark Świąteczny w Bramie Lidzbarskiej
 Dwa dni w Bramie Lidzbarskiej trwał Jarmark 
Świątecznym, podczas którego mieszkańcy naszego 
miasta mieli okazję podziwiać wyroby przygotowane 
przez rękodzielników z terenu Bartoszyc i okolic.

 Stoiska znajdowały się na trzech poziomach 
bramy, nie brakowało ręcznie wykonanych 
choinek, ceramiki, kartek świątecznych, bombek 
i wielu innych. Cieszyć może fakt, że pierwszy 
tego typu przedświąteczny jarmark organizowany 
w Bramie Lidzbarskiej wzbudził tak duże 
zainteresowanie mieszkańców naszego miasta.

Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum miasta
 14 grudnia 2014 roku na Placu 
Konstytucji 3 Maja po raz kolejny odbył się 
Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany 
przez Bartoszycki Dom Kultury.  
Była to okazja to zakupienia pięknych i smacznych 
dzieł ludzkich rąk naszych okolicznych 
rękodzielników.

 Handlowanie urozmaicał nasz blok 
artystyczny, który zaczął się od wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu na kartkę bożonarodzeniową. 
Następnie sceną zawładnęły gromadki dzieci które 
wyśpiewały nam najróżniejsze kolędy. Punktem 
kulminacyjnym występów była wizyta Św. 
Mikołaja, który niestety przez brak śniegu zamienił 
swoje sanie na motocykl. Nie przeszkadzało 
to dzieciom i chętnie pozowały do zdjęć za co 
w zamian zostały poczęstowane słodkościami. 
Na zakończenie nastąpiło o� cjalne złożenie 
życzeń świątecznych wszystkim mieszkańcom, 
a zaraz po tym wspólne dzielenie się opłatkiem.

info i fot. Bartoszycki Dom Kultury
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Bartoszycach
 11 stycznia w Bartoszycach odbył się już 23. 
� nał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez 
całą niedzielę na terenie naszego miasta odbywały 
się kwesty uliczne. Wolontariusze z Hufca ZHP 
Bartoszyce wyposażeni w kolorowe puszki w 
zamian za datek wręczali tradycyjne, orkiestrowe 
serduszka. Od rana do godzin popołudniowych 
w Bartoszyckim Domu Kultury odbywały się 
występy zespołów i solistów z naszych lokalnych 
placówek kultury.  Silny wiatr pokrzyżował plany 
organizatorów, bowiem planowany koncert na 
Placu Konstytucji 3 Maja został przeniesiony 
do Bartoszyckiego Domu Kultury, gdzie swoje 
koncerty zagrały zespoły EXPLOZER i Ukryta 
Strona Miasta. Jak co roku w akcje włączyła się 
również Telewizja Kablowa Bart-Sat, która na żywo 
do późnych godzin nocnych prowadziła licytacje.

 Mieszkańcy miasta, powiatu i gminy 
kolejny rok z rzędu nie zawiedli, ponieważ 
pomimo złej pogody hojnie wsparli akcję.

W organizację tegorocznego � nału włączyli się:
• Bartoszycki Dom Kultury,
• Telewizja Kablowa-Bart,
• Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,
• Młodzieżowy Dom Kultury,
• Klub Wojskowy,
• Zakład Usług Komunalnych,
• Nadleśnictwo Bartoszyce,
• KP Straży Pożarnej w Bartoszycach,
• KP Policji w Bartoszycach.

Nad całością przebiegu 23. � nału WOŚP w naszym 
mieście czuwał Hu� ec ZHP Bartoszyce.

fot. BDK, Hu� ec ZHP Bartoszyce, Archiwum UM
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Przez nasze miasto po raz trzeci przeszedł Orszak Trzech Króli 
 6 stycznia 2015 r. przez nasze miasto 
po raz trzeci przeszedł Orszak Trzech Króli. 
Na drodze orszaku młodzież z bartoszyckich 
szkół ponadgimnazjalnych i kół zainteresowań 
opowiadała historię poszukiwania Świętej 
Rodziny. Przez miasto orszak przeszedł razem z 
Trzema Królami. Nieodzownym elementem na 
głowach uczestników były korony. Aby rozśpiewać 
Orszak rozdawane były oryginalne orszakowe 
śpiewniki. Dzieci i dorośli przebrani byli tego dnia 
w postaci biblijne – anioły, diabły, rycerze. Dla 
najmłodszych uczestników Orszaku przygotowana 
została szopka z żywymi zwierzętami. 
Organizatorami, podobnie jak w roku ubiegłym 
były wszystkie para� e bartoszyckie. Orszak wsparli 
władze samorządowych powiatu, miasta i gminy 
oraz służby mundurowe: policji, straż pożarna, 
straż graniczna, nadleśnictwo i straż miejska.

Do współtworzenia orszaku włączyły się 
również szkoły, domy kultury, inne placówki, 
a także rodziny bartoszyckich para� i.

fot. Lech Darski

Bartoszyce po raz drugi najpiękniej oświetlonym miastem     
w województwie
 Bartoszyce wygrały wojewódzki etap 
plebiscytu na Najpiękniejszą Iluminacja Świąteczną 
w Polsce pt. „Świeć się”. Dzięki głosom 
naszych mieszkańców udało się wyprzedzić 
takie miasta jak Olsztyn, Elbląg, Lidzbark 
Warmiński czy Giżycko. Tym samym Bartoszyce 
znalazły się w ogólnopolskim etapie konkursu.
Dzięki wygranej nasze miasto otrzyma nagrody 
w postaci energooszczędnego sprzętu AGD 
o wartości 1 tys. zł, które będzie mogło 
przeznaczyć na cel charytatywny. W roku 
ubiegłym nagrody tra� ły do Hufca ZHP. Jak 
będzie w tym roku? O tym zadecydują mieszkańcy 
podczas głosowania, które wkrótce ukaże się 
na stronie facebook Moje Miasto Bartoszyce.
W etapie ogólnopolskim w rywalizacji na 
najlepiej oświetlone miasto Polski stanie 16 
miast, zwycięzców etapów wojewódzkich.
Finalistami etapu ogólnopolskiego zostali: Legnica 
(woj. dolnośląskie), Inowrocław (woj. kujawsko-
pomorskie), Lublin (woj. lubelskie), Małomice 

(woj. lubuskie), Aleksandrów Łódzki                                                            
(woj. łódzkie), Szczawnica (woj. małopolskie), 
Radom (woj. mazowieckie), Wołczyn (woj. 
opolskie), Rzeszów (woj. podkarpackie), Bielsk 
Podlaski (woj. podlaskie), Gdynia (woj. pomorskie), 
Bielsko-Biała (woj. śląskie), Skarżysko-Kamienna 
(woj. świętokrzyskie), Bartoszyce (woj. warmińsko-
mazurskie), Września (woj. wielkopolskie) oraz 
Połczyn-Zdrój (woj. zachodniopomorskie).
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Znani, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie...

 W dniu 10 stycznia 2015 r. w wieku 78 
lat w Ratingen w Niemczech zmarł „Honorowy 
Obywatel Miasta Bartoszyce” Friedrich Wilhelm 
von der Groeben. Friedrich Wilhelm von der 
Groeben urodził się 26 lutego 1936 r. w Spurglach 
koło Bartoszyc. Był mieszkańcem przedwojennego 
powiatu bartoszyckiego. Od wczesnego 
dzieciństwa związany z Ziemią Bartoszycką. 
Obywatel dwóch ojczyzn, Polski i Niemiec.
Jego zaangażowanie w pomyślność naszej ziemi 
i jej mieszkańców, było odruchem Jego głębokiej 
miłości do ziemi ojczystej Jego i jego wielowiekowej 
rodziny von der Groeben. Friedrich Wilhelm von 
der Groeben ma wielkie zasługi w dziele niesienia 
pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ziemi 
Bartoszyckiej oraz wielkie zaangażowanie całej 
swojej rodziny w pomocy � nansowej renowacji 
kościoła w Łabędniku, pomocy socjalnej dla szpitala, 
szkół, Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej. 
Dał się poznać, jako Człowiek Wielkiego Serca.
 Efektem jego osobistego zaangażowania 
jako Rycerza zakonu Joannitów było uruchomienie 
w dniu 8 września 2004 r. dwunastej w Polsce, 
Północno – Wschodniej Stacji Socjalnej Joannitów
w Bartoszycach, która od 11 lat udziela pomocy 

humanitarnej mieszkańcom Ziemi Bartoszyckiej. 
Pożegnaliśmy wartościowego człowieka i Drogiego 
Przyjaciela, który zostanie daleko od drugiej 
Ojczyzny – Polski, tam w Ratingen. Wierzymy 
głęboko, że pomimo odległości dzielącej nasze kraje, 
Pan Friedrich Wilhelm pozostanie w naszych sercach 
jako osoba, która swoją życzliwością obejmowała 
wszystkich wokół siebie, bezinteresownie 
niosła pomoc najbardziej potrzebującym 
oraz była naszym prawdziwym przyjacielem.

Reinhard Cords

 W raz z końcem roku dotarła do 
nas smutna i niespodziewana wiadomość                                                                   
o śmierci Reinharda Cordsa. Choć w ostatnim 
czasie zmagał się z chorobą, to nikt z nas nie 
przypuszczał, że tę walkę przegra tak szybko. 
 Reinard Cords od samego początku 
zaangażowany był w współprace pomiędzy miastami 
Bartoszyce i Nienburg, wpierał każdą inicjatywę 
dotyczącą wspólnych działań oraz projektów. Był 
osobą o bardzo miły usposobieniu i dużym poczuciu 
humoru. Fascynowało go łowiectwo i muzyka 
folkowa, to dzięki jego staraniom i zaangażowaniu 
mogliśmy gościć w Bartoszycach zespół Impius 
Mundi, który wystąpił dwukrotnie podczas 
Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce.

 W 2010 roku Pan Reihard Cord został 
uhonorowany przez Burmistrza Miasta Bartoszyce 
Krzysztofa Nałęcza medalem pamiątkowym 
za zasługi na rzecz rozwoju i umacniania 
stosunków pomiędzy naszymi miastami.

Friedrich Wilhelm von der Groeben
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Maria Milewska
 W dniu 9 grudnia 2014 r. dotarła do nas bardzo 
smutna wiadomość. Zmarła Pani Maria Milewska, 
osoba doskonale znana w naszym lokalnym środowisku. 
 W ostatnich latach Pani Maria Milewska 
pełniła funkcję prezesa Bartoszyckiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Była koordynatorem wielu projektów 
skierowanych do seniorów z naszego miasta. Dzięki 
jej zaangażowaniu i determinacji udało się nawiązać 
owocną współpracę z Urzędem Miasta czego dowodem 
był wspólny projekt „+/- 60 - Łączymy pokolenia” 
do� nansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.  
 Pani Maria cieszyła się uznaniem 
mieszkańców miasta, którzy przez wiele lat wybierali 
Ją na swojego reprezentanta w Radzie Powiatu, 
w której pełniła także funkcję przewodniczącej.
 Uzyskała wyróżnienie Burmistrza Miasta 
Bartoszyce, „Wolontariusz Roku 2014”, którego nie dane 
nam już było wręczyć...
 Śp. Pani Maria na zawsze pozostanie w naszych 
myślach, jako nietuzinkowa, charyzmatyczna, oddana 
miastu i mieszkańcom  Osoba.

Podczas sadzenia lasu... - działanie w ramach realizacji 
projektu „+/- 60 - Łączymy pokolenia”.
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WYDARZENIASPORTOWE
Finał Konkursu Wiedzy o Sporcie
 Pięć serii pytań wystarczyło do 
wyłonienia zwycięzcy � nału tegorocznej edycji 
konkursu Wiedzy o Sporcie. Zwyciężył Krzysztof 
Kwieciński, który bezbłędnie odpowiedział na 
każde z pięciu zagadnień. Finał tegorocznej edycji 
odbył się dziś na żywo w Telewizji Kablowej 
Bart-Sat. Wystąpiło w nim 4 uczestników. 
 W studio Telewizji Kablowej Bart-Sat 
wystąpiło 4 uczestników, którzy w elimiacjach 
zdobyli największą ilość punktów. W ścisłym 
� nale znaleźli się: Kamil Rynkiewicz, Krzysztof 
Kwieciński, Adrian Błudnicki i Ruszczyński Artur.
 Organizatorzy przygotowali łącznie 50 
zagadnień, które jak przyznali sami uczestnicy, 
nie były najłatwiejsze. Trzeba było wykazać 
się wiedzą m. in. na temat medalistów letnich 
i zimowych igrzysk olimpijskich, nie zabrakło 
także pytań dotyczących bartoszyckiego sportu. 

 

 Do wyłonienia zwycięzcy tegorocznego 
konkursu wystarczył jeden etap. Na każde 
z pięciu pytań bezbłędnie odpowiedział 
Krzysztof Kwieciński. Drugie miejsce 
zajął Artur Ruszczyński, trzecie Kamil 
Rynkiewicz, a czwarte Adrian Błudnicki.
 Tuż po zakończeniu � nału odbyło się 
wręczenie wyróżnień. Zwycięzca konkursu, 
z rąk Burmistrza Miasta Bartoszyce Piotra 
Perykowskiego, otrzymał bon pieniężny o 
wartości 500 zł. Nagrody w postaci pucharów, 
gadżetów, karnetów otrzymali także 
� naliści w kategorii szkół podstawowych.
 Organizatorami konkursu był 
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Telewizja Kablowa Bart-Sat.
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VIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski MTB
 Ponad 80 kolarzy wystartowało                                                 
w VIII Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim 
MTB, który odbył się 18.10.2014 r. na wzgórzu 
zamkowym w Bartoszycach. Organizatorem 
zawodów był Bartoszycki Klub Kolarski RANT. 
Tegoroczne zawody poświęcone były pamięci 
Romana Wieczorka założyciela klubu oraz 
inicjatora jesiennych zawodów MTB.
 Podczas zawodów dopisała zarówno 
pogoda jak i frekwencja. W wyścigu wzięli udział 
kolarze z całego województwa warmińsko-
mazurskiego oraz liczna grupa z Kaliningradu. 
Uczestników klasy� kowano w 14 kategoriach, 
miejsca na podium nagradzano pucharami, 
medalami oraz nagrodami rzeczowymi. 

XIII Bieg Niepodległości na Placu Westerplatte
 Niemal 300 uczestników wystartowało 
w XIII Bartoszyckim Biegu Niepodległości, 
który odbył się wczoraj na placu Bohaterów 
Westerplatte w Bartoszycach. Tegoroczne biegi 
okazały się rekordowe pod względem frekwencji.
 Przed rozpoczęciem startu pierwszej 
kategorii uczestników biegu przywitał 
Burmistrz Miasta Bartoszyce. Tuż po odegraniu 
hymnu narodowego wystartowali najmłodsi 
uczestnicy. To w tej grupie pobiegł najmłodszy 
biegacz, dwulatek Kuźmowicz Damian. 
 W 7 kategoriach biegowych 
przygotowanych przez organizatorów 
pobiegły łącznie 283 osoby. Każdy po 
przekroczeniu mety otrzymał pamiątkowy 
medal. Najlepsi biegacze dodatkowo 
otrzymali puchary. Poniżej przedstawiamy 
pełny komunikat z wczorajszego biegania.
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Siatkarski Puchar Świata zawitał do Bartoszyc
 30 października w wypełnionej po brzegi 
hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach 
zaprezentowano oryginalny Puchar Świata zdobyty 
w minionym roku przez siatkarską reprezentację 
Polski podczas Mistrzostw Świata rozgrywanych 
w naszym kraju. Puchar Świata przyjechał do 
naszego miasta w asyście przedstawicieli Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej m. in. Jerzego 
Mroza, który przywitał wszystkich zebranych na 
hali samorządowców, uczniów oraz nauczycieli.
 O� cjalnego odsłonięcia pucharu dokonał 
Burmistrz Miasta Bartoszyce. Nie zabrakło 
wspólnych, pamiątkowych fotogra� i.  Nie bez 
powodu Puchar Świata zaprezentowany został 
właśnie w Gimnazjum nr 2. To w tej szkole 
realizowany jest projekt Siatkarskiego Ośrodka 
Szkolnego skupiający w swych szeregach 
liczną grupę uzdolnionej siatkarsko młodzieży. 
Miejmy nadzieję, że dzisiejsze wydarzenie 
wpłynie jeszcze bardziej motywująco na naszych 
młodych siatkarzy i w przyszłości to któryś 
z nich zasili grono reprezentantów naszego 
kraju podczas imprez międzynarodowych.

Bartoszycki Klubu Morsów „POLAR” obchodził swoje 5-lecie
 W sobotę 24 października na Jeziorku 
Miejskim przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach 
odbyła się uroczystość obchodów  5-lecia istnienia 
Bartoszyckiego Klubu Morsów „POLAR”.                              
W imprezie udział wzięło kilkadziesiąt morsów 
oraz foczek z zaprzyjaźnionych klubów 
działających na terenie naszego województwa. 
Nie zabrakło przedstawicieli klubów m. in.      
z Bisztynka, Lidzbarka Warmińskiego, Kętrzyna 
czy Olsztyna. Przybyłe na sobotni jubileusz kluby 
przywitał Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof 
Nałęcz. Na ręce prezesa klubu „POLAR” Dariusza 
Kuśnierza składano gratulacje oraz podziękowania 
za wkład w propagowanie zimowych kąpieli.
 Sobotnia uroczystość była jednocześnie 
związana z otwarciem 6 sezonu zimowych 
kąpieli w naszym mieście. Wspólne wejście do 
bartoszyckiego jeziorka poprzedziła rozgrzewka 
przygotowana przez Zumba-Fitness Aneta 
Jagiełło. Bartoszycki Klub Morsów „POLAR” na 
dzień dzisiejszy skupia kilkadziesiąt osób. Grono 
miłośników zimowych kąpieli wciąż się powiększa.



str. 22 Urząd Miasta Bartoszyce 

Biuletyn Moje Bartoszyce, wydanie 22/2014

Ciężarowcy z wicemistrzem olimpijskim uczcili pamięć 
Ryszarda Rysztowskiego
 W hali sportowej Zespołu Szkół nr 
1 odbył się jubileuszowy, 10. memoriał im. 
Ryszarda Rysztowskiego. Gościem specjalnym 
tegorocznych zawodów był wicemistrz 
olimpijski, prezes Polskiego Związku 
Pudnoszenia Ciężarów Szymon Kołecki.
Na zaproszenie władz klubu do Bartoszyc 
przyjechał Szymon Kołecki, który podczas 
turnieju wspominał zmarłego sprzed laty 
trenera. Ci, którzy zdecydowali się na przyjście 
do „jedynki” mieli okazję zrobienia sobie 
wspólnych zdjęć z wicemistrzem olimpijskim.
 W jubileuszu udział wzięło 5 drużyn. 
Pierwszy raz pojawili się ciężarowcy z Kaliningradu. 
Na pierwszym miejscu rywalizację zakończyła 
Nida Nidzica przed MLKS „Siła” Bartoszyce. 
Trzecie miejsce zajęli sztangiści z Rosji, którzy 
wyprzedzili LUKS Kurzętnik oraz Meyer Elbląg.
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Karatecy z Bartoszyc najlepsi podczas Ogólnopolskiego 
Turnieju Karate Shinkyokushin
 W niedzielę 7 grudnia hala sportowa 
Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach wypełniła 
się po brzegi karatekami, którzy wzięli udział 
w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju 
Karate Shinkyokushin 2014 organizowanym 
przez Bartoszycki Klub Kyokushin Karate. 
W turnieju udział wzięło 174 zawodników 
m. in. z Tarnowa, Ostrołęki, Ełku, Szczytna, 
Giżycka czy Węgorzewa. Bartoszyccy karatecy 
wykazali się wyjątkowym duchem walki 
i w rezultacie zwyciężyli drużynową rywalizację.
 Bartoszyccy zawodnicy na podium 
stawali 16 razy wygrywając pięć kategorii. 
W punktacji klubowej nasz klub zajął 1 miejsce 
wyprzedzając karateków ze Szczytna i Ełku. 
Najlepszą zawodniczką zawodów wybrana 
została Basiulewicz Julia z Bartoszyc, najlepszym 
zawodnikiem Gryziukowski Adam z Ełku.

 Warto przypomnieć, iż ubiegłoroczny 
Ogólnopolski Turniej Karate Shinkyokushin 2013 
otrzymał w miniony wyróżnienie Burmistrza 
Miasta Bartoszyce za najciekawszą inicjatywę 
organizacji pozarządowej w kategorii sport 
i rekreacja. Ten rok, szczególnie pod względem 
osiągnięć sportowych, zdecydowanie należał 
do Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate.
Klasy� kacja drużynowa:
1.    Bartoszyce
2.    Szczytno
3.    Ełk
4.    Lidzbark Warmiński
5.    Giżycko
6.    Ostrołęka
7.    Tarnów
8.    Węgorzewo
9.    Dobre Miasto


