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Zasłużeni dla Bartoszyc
W dniu 30 maja br. podczas obchodów Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce na
Placu Bohaterów Westerplatte Burmistrz Miasta Bartoszyce wraz z Przewodniczącym Rady
Miasta wręczyli wyróżnienia honorowe obywatelom zasłużonym dla naszego miasta i ziemi bartoszyckiej. Celebrowanie naszego lokalnego święta było doskonałą okazją ku temu,
aby nadać tytuły honorowe bartoszyczanom
za lokalny patriotyzm i bezgraniczne zaangażowanie w rozwiązywanie naszych lokalnych
problemów.
Często zdarza się, że za życia nie zdążymy podziękować tym, którym zawdzięczamy
tak wiele. A przecież jest to forma zwykłego
„DZIĘKUJĘ’’, wyrażona w odpowiednim momencie przez władze samorządowe w imieniu
i z upoważnienia naszych współmieszkańców.

W numerze:

Po ponad 20-letniej przerwie władze samorządowe obecnej kadencji postanowiły
powrócić do uroczystej formy wyróżniania
osób szczególnie i trwale zasłużonych dla Bartoszyc, powiatu, regionu i kraju.
Docenienie ich zaangażowania na rzecz naszej małej ojczyzny czy też osiągnięć zawodowo-społecznych dostarcza nam powodów do
dumy i satysfakcji oraz nobilituje nas samychwspółczesnych mieszkańców Bartoszyc.
Rada Miasta Bartoszyce ustanowiła tytuły
honorowe, które znaczą tak wiele: wdzięczność za lokalny patriotyzm, bezgraniczne
zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących
problemów, upór i konsekwencję w ich realizacji. Zasłużeni przyczynili się do świetności
i rozwoju naszego Miasta.
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Tytuły honorowe nadajemy tym, którzy są Bartoszyczanami
z sympatii lub wyboru, angażują się na rzecz Miasta przyczyniając
się do świetności i jego rozwoju.
W dniu 29 kwietnia 2008 r. podczas XX Sesji Rady Miasta Bartoszyce nadano 2 nominacje, które są potwierdzeniem uznania dla
tych osób oraz formą docenienia ich walorów i zasług dla Miasta
i Ziemi Bartoszyckiej.
Uchwałami Rady Miasta nadano tytuł: HONOROWEGO
OBYWATELA MIASTA BARTOSZYCE — Panu Helmutowi Ernstowi Ulrichowi Mischke.
Helmut Ernst Ulrich MISCHKE — obywatel Niemiec — rodowity mieszkaniec przedwojennego powiatu bartoszyckiego.
Urodzony w 1937r w Domnowie (obecnie Prawdińsk — Rosja
— Obwód Kaliningradzki). W 1944 r. w wieku 7 lat wraz z całą
rodziną opuszcza swoją ziemię ojczystą i od tego momentu jego
okres młodzieńczy i całe zawodowe życie związane jest z Berlinem. Z wykształcenia prawnik, z powołania społecznik. Jego bogate doświadczenie zawodowe i społeczne w berlińskiej policji,
w charakterze asystenta naukowego partii CDU krajowego parlamentu w Berlinie, jako doradca prezydenta krajowego parlamentu
Berlina, doradcy okręgowego Rady Miasta ds. Młodzieży i Sportu
w dzielnicy Berlin-Spandau, czy w końcu praca w resorcie Zdrowia i Ochrony Środowiska w tej dzielnicy kończąca w 1992 r. aktywność zawodową, zaowocowały kontaktami z bardzo wieloma
wpływowymi środowiskami, z których Pan Mischke doskonale
korzysta również obecnie z ogromnym pożytkiem dla naszego
miasta i mieszkańców całego powiatu bartoszyckiego.
Po przejściu na emeryturę nadal prowadzi aktywną działalność
społeczną wykorzystując każdą okazję do kontaktów z byłymi
mieszkańcami ziemi bartoszyckiej celem organizowania pomocy
humanitarnej zarówno socjalnej jak i materialnej skierowanej do
mieszkańców i instytucji publicznych na naszym terenie. Od 1996 r.
kiedy został zastępcą przewodniczącego ziomkostwa byłych mieszkańców powiatu bartoszyckiego współpracuje i wspomaga miejscowe Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i okolic.
Poprzez liczne wcześniej nawiązane kontakty buduje klimaty sprzyjające życzliwości środowisk społeczności niemieckiej w stosunku
do współczesnej społeczności bartoszyckiej, które w konsekwencji
stworzyły klimat do zawiązania oficjalnego partnerstwa pomiędzy
Bartoszycami i Nienburgiem. Inicjuje prace przy odrestaurowaniu
cmentarza żołnierzy i osób cywilnych z okresu I wojny światowej
zlokalizowanego przy ul Gen. Bema w Bartoszycach wykonywane
ze środków niemieckich przez rezerwistów Bundeswery w latach
2002-2006. Był jednym z głównych inicjatorów i współtwórców
Stacji Socjalnej Joannitów w Bartoszycach powstałej w połowie
2004 r. dzięki której, z rozmaitych środowisk po stronie Niemieckiej oprócz Zakonu Joannitów w ciągu zaledwie kilku lat dotarło
do naszych mieszkańców setki ton pomocy socjalnej i medycznej
w sprzęcie i lekach. Po dzień dzisiejszy swoim ogromnym autorytetem i zaangażowaniem stanowi „milowy most” umożliwiający zacieśnianie kontaktów Polsko-Niemieckich w atmosferze integracji
i wzajemnego szacunku. Wielka determinacja i osobiste zaangażowanie w połączeniu z ogromną wrażliwością i otwartością jego serca na ludzi oraz wyjątkowy humanitaryzm wyrażany nie słowem
lecz czynem czyni z Pana Helmuta Mischke wyjątkowo godnego
kandydata do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bartoszyce.
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny — kwartalnik
Wydawca: Urząd Miasta Bartoszyce
Zespół redakcyjny: Katarzyna Basak, Aneta Mazur
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Kolejny tytuł honorowy, który Wysoka Rada przyznała to: ZASŁUŻONA DLA MIASTA BARTOSZYCE. Tytuł ten przyznano
Pani Teresie Bratek.
Teresa BRATEK — urodziła się 19.01.1934 roku w Warszawie.
Długoletnia nauczycielka i polonistka, absolwentka Uniwersytetu
Warszawskiego, poetka bartoszycka. Pomimo, że z naszym miastem
związała się dopiero w 1954 roku, ten zakątek Polski uznała godnym
by go opiewać w wierszach. Dzięki jej poezji poznajemy przeszłość
Ziemi Bartoszyckiej. Pisarka budzi w nas wrażliwość na to wszystko, co w innych miejscowościach zostało bezpowrotnie zniszczone. We współczesnych realiach małego środowiska poezja p. Teresy
— głęboko ludzka, prosta i tradycyjna jest więc bardzo potrzebna.
Pisarka przygodę z poezją rozpoczęła już w szkole podstawowej.
Jako poetka debiutowała w „Gromadzie-Rolniku Polskim” w 1982
roku wierszami „Biała róża” i „Groch”. Jest jedną z czterech założycieli Grupy Literackiej „Barcja”, powstałej w 1983 roku. Była również
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przez kilka lat aktywną dziennikarką „Wiadomości Bartoszyckich”.
Częstym motywem jej wierszy jest przyroda i współistnienie z nią
człowieka, a także miłość do drugiego człowieka, przywiązanie do
Ziemi ojców oraz przeszłość miasta i regionu. Poezja Teresy Bratek
pisana piękną polszczyzną, przemawiającą do każdego wrażliwego
człowieka sprawia, że czytając jej utwory mamy wrażenie, że słowa układają się w zdania płynnie i samoistnie. Bez wątpienia zatem
jest ona poetką, która tworzy swoje utwory z niezwykłą łatwością
i lekkością. Autorka dała też wielokrotnie dowody, że potrafi pisać nowocześnie, komplikując frazę, stosując ciekawe przenośnie
i porównania. W jednym z tomików redaktorka wydania napisała o Teresie Bratek: „Pomimo, że autorka jest osobą w sile wieku,
chciałoby się powiedzieć o jej dorobku, podobnie jak mówi Janusz
Kofta w swojej piosence — jak dobrze, że są jeszcze wśród nas naiwni, starzy poeci.” Ta szczególna wrażliwość i umiłowanie tej małej
ojczyzny jaka jest dla niej ziemia bartoszycka jest dla nas wszystkich obecnych i przyszłych pokoleń — mieszkańców tej ziemi lekcją
wyjątkowego patriotyzmu lokalnego. Cały ten wyjątkowy dorobek
zawodowy i społeczny jaki Pani Teresa Bratek zainwestowała w tę
małą bartoszycką ojczyznę sprawia, że predysponuje to ją w sposób
niekwestionowany i społecznie akceptowany do wyróżnienia tytułem honorowym — Zasłużona dla Miasta Bartoszyce.
Ci wspaniali ludzie przyczynili się do świetności i rozwoju Bartoszyc i ziemi bartoszyckiej. Czerpmy więc przykłady z dobrych
wzorców, które przysparzają nam powodów do dumy i satysfakcji
i są też gwarantem rozwoju naszego miasta.
opracowała: Katarzyna Basak

DTP: Arkadiusz Stopa
Nakład: 500 egzemplarzy
Adres redakcji: Urząd Miasta Bartoszyce, Wydział Promocji i Rozwoju
Lokalnego, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Jak czytać ogłoszenia o pracy,
żeby rozpoznać dobrą ofertę
Z uwagi na rozwój technologii IT coraz częściej ogłoszenia o pracę ukazują się w Internecie jako nowoczesne narzędzie rekrutacji.
Sprzyja to nadużyciom i oszustwom. Na co zwrócić uwagę, czego
się wystrzegać, aby nie paść ofiarą oszustów? Niemożliwym jest
udzielenie odpowiedzi na wszystkie oferty pracy, dlatego powinniśmy wybierać tylko te najistotniejsze, które odpowiadają naszym
preferencjom. Uważajmy na anonse, w których znajdują się ogłoszenia „firma poszukuje pracownika” — możliwe, że poszukuje
kogokolwiek do „pracy na czarno”. Aby upewnić się, że ogłoszenie
jest prawdziwe, przeanalizujmy jego treść:
— Nazwa i logo firmy — jest jej wizytówką, jeśli jej nie ma znaczy, że firma jest mała lub nie stać jej na wykupienie większej
powierzchni reklamowej w gazecie. Braki te oznaczają niską
wiarygodność ogłoszenia.
— Pełny adres i telefon — rzetelny pracodawca podaje swój adres
i tel. (stacjonarny lub komórkowy wraz z osobą upoważnioną
do rozmów w sprawie rekrutacji), jeżeli adresu nie ma sprawdź
w Internecie czy firma istnieje i czym się zajmuje. Poza tym położenie firmy jest bardzo ważne ze względu na czas dotarcia do
miejsca pracy oraz ponoszone codziennie koszty dojazdu.
— Sprawdźmy numery telefonów przeliczając cyfry, ponieważ
nr 070, 030 czy 080 — to mogą być drogie linie telefoniczne!
— Adres e–mail — np.: rekrutacja@wp.pl to sygnał, że w celu zebrania CV pracodawca posłużył się bezpłatnym kontem pocztowym. Być może jest na etapie wstępnej organizacji pracy i nie
ma jeszcze własnej strony www. Co gorsza może zajmować się
zbieraniem danych osobowych, aby je później odsprzedać (CV
to ogrom wiedzy o tobie).

Inwestycje w mieście
Na „placu budowy” inwestycji miejskich już od początku wiosny
pojawiają się zadania ujęte w budżecie miasta i po niezbędnych
etapach przygotowania, rozstrzygnięciach przetargowych, zawarciu umowy z Wykonawcami są realizowane.
W dziedzinie dróg miejskich podjęto najwięcej zamierzeń, których wykonanie w znakomity sposób przyczyni się do poprawy
nawierzchni tych obiektów a w konsekwencji zwiększenie komfortu ich użytkowania a zwłaszcza bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych jego uczestników.
Wśród już wykonanych na dzień powstania tego artykułu znalazły
się:
— ulica Tuwima — otrzymała ona — wzorem sąsiedniej ulicy
Broniewskiego — nową nawierzchnię z kostki betonowej „polbruk” właściwy profil i instalacje odwadniającą,
— ulice: Mickiewicza, PCK, Witosa — zmodernizowano nawierzchnie chodników w części tych ulic, zapewniło to nie tylko poprawę estetyki tych ulic ale również zdecydowanie bezpieczniejszy sposób ich użytkowania,
— zakończono realizacje oświetlenia drogowego na ulicach osiedla „Międzytorze”. Dzięki tej inwestycji rozświetli się te osiedle
szczególnie w okresie jesień — wiosna, kiedy często noc długa
i pochmurna kazała mieszkańcom tego silnie rozwijającego się
osiedla znajdować drogę „czubkiem” buta,

— Wykształcenie — czytajmy dokładnie oczekiwania pracodawcy by nasze CV nie zostało automatycznie wyrzucone z powodu nie spełnienia wymagań formalnych.
— Zakres obowiązków — należy z umiarem prezentować własne
umiejętności by nie narazić się na utratę zaufania przyszłego
pracodawcy przy rozmowie kwalifikacyjnej.
— Mobilność, dyspozycyjność — oznaczają częste wyjazdy służbowe i pracę czasem do późnych godzin wieczornych, miejmy
to na uwadze.
— Dodatkowe wymagania — zwróćmy uwagę czy praca nie będzie wymagała od nas zmiany miejsca zamieszkania czy nawet
ponoszenia odpowiedzialności finansowej.
— Złe słowa — „szybkie pieniądze”, „duże pieniądze w krótkim
czasie” — te słowa silnie działają na wyobraźnie jednak bardzo
często kryją się za nimi oszuści lub firmy poszukujące nowych
klientów. Szczególnie niebezpieczne są oferty dla „młodych,
atrakcyjnych pań do pracy za granicą”!
— Oferty pracy w dużych ramkach — wydawałyby się, że wszystko jest w porządku i oferta jest wiarygodna — jednak po wysłaniu CV nikt nie odpowiada i nie dzwoni. Prawdopodobnie to
jest reklama, która znacznie mniej kosztuje w dziale praca niż
w ogłoszeniach reklamowych w gazecie.
Tekst został opracowany na podstawie poradnika ,,Cel: zdobyć
i utrzymać pracę”, wydanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
opracował: Radosław Zadrożny

— w tym miejscu należy poinformować, że rozpoczęła się budowa
znacznej części nawierzchni drogowych na tym osiedlu. Przede
wszystkim w tych rejonach gdzie juz zostały zrealizowane przez
inwestorów podstawowe roboty stanu surowego obiektów. Prace trwają bardzo intensywnie i jeszcze przed jesienią zostaną
zakończone,
— przekazano wykonawcom do realizacji chodniki przy ulicach
11-go Listopada i Hubalczyków a o ich zakończeniu P.T. Czytelnicy będą informowani w kolejnych artykułach.
Rozpoczęte zostały dwie duże inwestycje w obiektach oświatowych: rozpoczęto rozbudowę oraz remont hali sportowej przy
Gimnazjum nr 2 oraz zostały rozpoczęte prace przez Wykonawcę rozbudowy, remontu i termomodernizacji budynków Zespołu
Szkół Nr 1.
Roboty dotyczące tego pierwszego obiektu będą zakończone
jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego tak więc
uczniowie Gimnazjum już od 1 września tego roku rozpoczną zajęcia sportowe w nowym, wyposażonym w duże wygodne zaplecze socjalno — sanitarne obiekcie oraz wyremontowanej z nowoczesną nawierzchnią sportową hali. Ten drugi kompleks obiektów
będzie remontowany przez kolejne trzy lata budżetowe a zakończenia wszystkich prac związanych z tym dużym zadaniem oczekujemy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2010/2011.
opracował: Dariusz Nowakowski

Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach budżetu miasta Bartoszyce w 2008 r.
wg. stanu na 10.06.2008 r.
Lp
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Nakłady W tym
łączne w 2008 r.
Stan zaawansowania/Zagrożenia realizacji
(tys. zł) (tys. zł)
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-16020
-4520
60016 DROGI PUBLICZNE I GMINNE
-15975
-4475
Budowa ulic: Dębowa-Wrzosowa-Akacjowa-Poprzeczna
-1135
-1135 W realizacji
do ul. Leśnej
Modernizacja ul. Młynarskiej
-1000
-1000 Odnawiane pozwolenie na budowę, zadanie ma być realizowane w ramach rewitalizacji ulic Starego Miasta łącznie z przebudową ul Wybrzeża i dowiązaniem jej do ul Bema z zamiarem
uzyskania wsparcia środkami UE
Modernizacja dróg poczołgowych
-12000
-500 Dokumentacja „na finiszu!?” — z obiecywanym terminem na
31.07.br. co pozwoliło by na złożenie wniosków o wsparcie zadania środkami UE
Przebudowa dróg w skrzyżowaniu ulic: Kolejowa i Pie-10
-10 Planowana realizacja w m-cu sierpniu po uzyskani kompletnej
niężnego
dokumentacji na drogi poczołgowe
Budowa chodnika w ul. Żeromskiego (od Lelewela do
-360
-360 Na etapie wyłaniania wykonawcy w drodze przetargu —
Broniewskiego)
otwarcie ofert w dniu 7.07.br. (Łącznie z pkt 6)
Modernizacja chodnika w ul. Żeromskiego (od sklepu
-120
-120 Łącznie z pkt 5 -jw.
Merkury do Lelewela)
Budowa części ul. Tuwima (od Broniewskiego do Mron-150
-150 Wykonano — koszt 146, 5 tys.zł
gowiusza)
Modernizacja chodnika w ul. PCK
-40
-40 Wykonano — koszt 34, 4 tys.zł
Modernizacja chodnika w ul. Mickiewicza
-102
-102 Wykonano — koszt 95, 4 tys.zł
Modernizacja chodnika w ul. Witosa
-78
-78 Wykonano — koszt 76, 8 tys.zł
Modernizacja chodnika w ul. 11 Listopada
-130
-130 Zlecono — umowa do 2.09.br.
Modernizacja chodnika w ul. Hubalczyków
-120
-120 Zlecono — umowa do 2.09.br.
Modernizacja chodnika w ul. Poniatowskiego
-430
-430 Otwarcie ofert 16.06.br.
Modernizacja schodów w ul. Jagiellończyka z dojściem
-50
-50 Do realizacji przez ZUK w ramach robót publ. i interw.
do ul. Grota Roweckiego
Wykonanie koncepcji układu komunikacyjnego Starego
-50
-50 Zlecono do opracowania z terminem do 5.11.br.
Miasta
Dokumentacja na modernizację ul. Przemysłowej z siecią
-100
-100 W opracowaniu program inwestorski — ogłoszenie przetargu
kanalizacyjną
w lipcu br.
Modernizacja placu przed Urzędem Miasta i LO
-100
-100 Opracowana dokumentacja przetargowa — ogłoszenie czerwcu
60053 INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA
-45
-45
Wykonanie koncepcji Internetu bezprzewodowego
-45
-45 W opracowaniu — umowa do 30.06.br
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2559, 1
1559, 1
71035 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO2559, 1
1559, 1
ŚCIAMI
Modernizacja dachu budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4
-50
-50 Otwarcie ofert 17.06.br.
Budowa budynku komunalnego
-2000
-1000 Zadanie zawieszone decyzją Rady Miasta
Uzbrojenie os. Międzytorze II etap
-500
-500 W realizacji do końca czerwca br.
Zakup gruntów pod przyszłe zadania inwestycyjne
9, 1
9, 1
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
-9
-9
71035 CMENTARZE
-9
-9
Podłączenie energii elektr. do cmentarza przy ul. Leśnej
-9
-9 Wykonano
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-500
-500
75023 URZĘDY GMIN
-500
-500
Zakup sprzętu komputerowego
-50
-50 Wykonano
Zabezpieczenie wodne i przeciw wilgotnościowe budyn-450
-450 11.06 zawarta umowa z wykonawcą z terminem do 16.10.br.
ku Urzędu Miasta
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
17212,
10925,
96
17
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE
540, 85
-500
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w SP Nr 4
540, 85
-500 Złożono wniosek o dofinansowanie. Brak szans na realizację
przy wsparciu środkami zewnetrznymi
Dział/Rozdział/Zadanie inwestycyjne
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27
28
29

30

80104 PRZEDSZKOLA
Położenie posadzki na tarasie Przedszkola Publicznego
Nr 2
Termomodernizacja Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka”
Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 4
80110 — GIMNAZJA

32

Rozbudowa i modernizacja sali sportowej przy Gimnazjum Nr 2
Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 i SP Nr
7
Termomodernizacja budynku ZS Nr 1

33

Termomodernizacja budynku ZS z UJN

34
35

Modernizacja budynku ZS Nr 1
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Gimnazjum Nr 2 i SP Nr 7
Zakup tablicy interaktywnej
Budowa kompleksu boisk w ZS Nr 1 w ramach „Orlik
2012”
852 POMOC SPOŁECZNA
85219 — OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
Termomodernizacja budynku MOPS
85295 — POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Projekt adaptacji budynku na noclegownię
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
90001 — GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHR. WÓD
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul.: Kolejowa i Leśna
90002 — GOSPODARKA ODPADAMI
Projekt rozbudowy wysypiska w Wysiece (dokończenie)
90015 — OŚWIETLENIE ULIC
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Budowa oświetlenia w osiedlu Międzytorze
Wykonanie oświetlenia terenów rekreacyjnych w ul.: Kętrzyńska i Warszawska
90095 — POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zakup pomp do fontanny
Projekty pod przyszłe zadania inwestycyjne
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92695 — POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Zakup trybun składanych
OGÓŁEM

31

36
37

38
39

40

41
42
43
44

45
46

47

Uwaga!

931, 48
-9

931, 48
-9 Wykonano

332, 8

332, 8 Brak ofert po pierwszym przetargu — powtórzenie procedury

589, 69

589, 69 Wyłoniono wykonawcę — brak środków w budzecie w wysokości ca 104,-tys.zł
9493, 69

15740,
63
-1508
3388, 92
759, 94
637, 27
-7480
-500
6, 5
-1460
-550
-500
-500
-50
-50
1827, 46
-160
-160
237, 29
237, 29
895, 27
495, 27
-300
-100
534, 9
-9
525, 9
-16
-16
-16
38694,
51

-1500 W realizacji z terminem do 31.08.br.
3388, 92 Wyłoniono wykonawcę ale niedostateczna ilość środków —
brak ca 93,-tys.zł
-1 Łącznie z modernizacją budynku (pkt 34) — w realizacji z terminem do 31.08.2010 r.
637, 27 Po otwarciu ofert 6.06.br — przed podpisaniem umowy z wykonawcą
-2000 W realizacji do 2010 r. (łącznie z pkt 32)
-500 Złożono wniosek o dofinansowanie. Brak szans na realizację
przy wsparciu środkami zewnetrznymi
6, 5 Zakupiono i zainstalowano
-1460 W trakcie przeprojektowywania — do realizacji w br. zgodnie
z harmonogramem i procedurami zewnętrznymi
-550
-500
-500 Otwarcie ofert na wylo nienie wykonawcy 25.06.br.
-50
-50 Zlecono — umowa do 15.08.br. — Koncepcja uzgodniona.
1237, 55
-160
-160 Uzależnione od realizacji dokumentacji na projekt dróg poczołgowych
118, 65
118, 65 W realizacji
-424
-24 Wykonano
-300 Wykonano
-100 Otwarcie ofert 4.07.br. Zagrożone z powodu niedostatecznego
zabezpieczenia środków na poziomie ca 1/3 potrzeb
534, 9
-9 Wykonano
525, 9 Na bieżąco
-16
-16
-16 Wykonano
19316,
82

Zadania z pozycji: 18, 22, 23, 36, 37, 39, 41, 45, 47 wprowadzone zostały do budżetu już w bieżącym roku po uchwaleniu budżetu miasta na 2008 r., przy
czym zadanie z poz. 37 — budowa kompleksu boisk w ZS Nr 1 w ramach „Orlik 2012” niejako zastąpiło wcześniej przyjęte zadania: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ZS Nr 1 — 800 tys. zł”, „Budowa boiska piłkarskiego przy ZS NR 1 — 800 tys. zł”.
Z pierwotnie przyjętego budżetu „wypadło” również zadanie „Budowa otwartych stref rekreacji dziecięcej” z zamiarem realizacji przy wsparciu
środków z EOG tzw. Funduszu Norweskiego z uwagi na brak gwarancji finansowania.
Zadania z pozycji: 2, 20, 26, 35 na obecnym poziomie wiedzy są praktycznie bez szans na rozpoczęcie realizacji w roku bieżącym, chyba że stanowisko Rady Miasta, co do poziomu i sposobu finansowania zadania ulegnie zmianie.
Ponadto jako zadania niewygasające zlecone do realizacji w ubiegłym 2007 roku budżetowym jest finalizowana dokumentacja techniczna na halę
widowiskowo-sportową i kryty basen z zamiarem złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie środkami UE jeszcze w bieżącym roku.

Uwaga!
Do 15 września br. bezpośrednio do Urzędu Miasta lub pośrednio poprzez radnych, organizacje pozarządowe i inne podmioty
gospodarcze oraz instytucje należy zgłaszać propozycje zadań inwestycyjnych na następny 2009 rok budżetowy!

opracował: Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce
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W Dzień Dziecka

Na Placu Bohaterów Westerplatte o godz. 19.00 odbył się konkurs
plastyczny pod tytułem: „Wielkie malowanie kredą po chodniku
— Moje miasto, mój świat”.
Specjalnie dla naszych milusińskich w DZIEŃ DZIECKA
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce wspólnie
z Przedszkolem Publicznym nr 9 zorganizował rozrywkę w postaci rodzinnego malowania kolorową
kredą. W konkursie uczestniczyło 35
dzieci w wieku do 8 lat wraz z całymi rodzinami.
Jury przede wszystkim oceniało:
— inwencję twórczą najmłodszych,
— zaangażowanie i pracowitość całych rodzin,
— pomysłowość, kreatywność.
Poziom konkursu był bardzo wysoki
i wszystkie prace zasługiwały na uznanie.
W sposób szczególny nagrodzono:
— I miejsce — Marcelina Woźniak,
6 lat (Przedszkole Publiczne nr 2)
wraz z rodziną,
— II miejsce — Julia Pudełek, 6 lat
(Przedszkole Publiczne nr 9) wraz
z rodziną,
— III miejsce — Mateusz Mandywel,
6 lat (Przedszkole Publiczne nr 9)
wraz z rodziną.
Wyróżnienia:

Konferencja
Konferencja poświęcona problematyce bezpieczeństwa dyskotek
w Bartoszycach.
Dnia 2 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Miasta Bartoszyce odbyła
się konferencja poświęcona zainicjowaniu nowych przedsięwzięć
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa bartoszyckich dyskotek i stworzenia PROGRAMU WSPÓŁPRACY „BEZPIECZNA
DYSKOTEKA”. W spotkaniu, którego celem było zainicjowanie
nowych przedsięwzięć zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
w Bartoszycach, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, właściciele bartoszyckich dyskotek,
radni — członkowie Komisji ds. Samorządowych i Bezpieczeństwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.
W wyniku przeprowadzonej dyskusji uznano za wskazane rozbudowanie Programu Bezpieczeństwa Społecznego „Bezpieczne
Bartoszyce”, o kolejny projekt tematyczny „BEZPIECZNA DYSKOTEKA”. Programy o tej tematyce są podejmowane w wielu jednostkach samorządu. Celem programu współpracy „Bezpieczna
dyskoteka” będzie ograniczanie zagrożeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego w dyskotekach oraz ich bezpośrednim
otoczeniu przez osoby niepełnoletnie oraz pełnoletnie. Będzie to
projekt długoterminowy, realizowany dzięki zaangażowaniu wielu
podmiotów i ich aktywnej współpracy.
 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

— Aleksandra Skórska, 7 lat (Przedszkole Publiczne nr 2) wraz
z rodziną,
— Gabrysia Fredo, 8 lat (Integracyjne Przedszkole Publiczne
nr 4) wraz z rodziną,
— Kasia Kołodziejczyk, 5 lat (Przedszkole Publiczne nr 6) wraz
z rodziną.
Impreza spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców i planowana jest jej reedycja.
opracowała Marta Olszańska, Wydział Spraw Społecznych

Program konferencji był następujący:
1. Rozpoczęcie konferencji i przedstawienie założeń programu
p. Krzysztof Nałęcz — Burmistrz Miasta Bartoszyce.
2. Omówienie sytuacji bezpieczeństwa w mieście w kontekście
funkcjonowania dyskotek p. Jerzy Szostak — Komendant Straży
Miejskiej w Bartoszycach.
3. Omówienie stanu prawnego w zakresie bezpieczeństwa dyskotek (przepisy, orzecznictwo) p. Urszula Drozdowska — prawnik, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich.
4. Dyskusja i wypracowanie stanowiska w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY „BEZPIECZNA DYSKOTEKA”.
5. Podsumowanie Konferencji.
Efektem spotkania było powołanie przez Radę Miasta Bartoszyce w dniu 29 kwietnia 2008 r. Komisji w składzie:
— Przewodniczący — Komendant Straży Miejskiej,
— Z-ca Przewodniczącego — Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
— Członkowie: Przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Kierownik Wydziału Spraw
Obywatelskich, Radny, Przedstawiciel Komisji ds. Samorządowych i Bezpieczeństwa, przedsiębiorcy prowadzący dyskoteki oraz lokale o podobnym do dyskotek profilu działalności (lub ich przedstawiciele)
Komisja już wkrótce odbędzie pierwsze robocze posiedzenie
w sprawie bieżących problemów związanych z poprawieniem bezpieczeństwa funkcjonowania bartoszyckich dyskotek.
opracowała: Urszula Drozdowska, Wydział Spraw Obywatelskich

Międzynarodowe Dni Regionu

Bartoszyce 2008

Oficjalne otwarcie Miedzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2008 — Dumka Bartoszycka
Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce to cykl imprez odbywających się co roku w pierwszy weekend czerwca, eksponujących
w głównej mierze kulturalny profil naszego miasta. Tradycją stały się
już pokazy i występy artystyczne lokalnych zespołów muzycznych,

Zespół Boys
tanecznych i wokalnych. Jest to wspaniała okazja do przedstawienia
repertuarów, nierzadko specjalnie przygotowywanych na tę okazję
przez dziecięce i młodzieżowe zespoły z bartoszyckich ośrodków
kultury (BDK, MDK,
Klub Garnizonowy
Bartoszyce). Stałymi
punktami Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce są
również rozgrywki
i konkursy sportowe

w różnych dyscyplinach. Staramy
się by każdy, bez
względu na wiek
i zainteresowanie
znalazł dla siebie
coś ciekawego, co

Prezentacje artystyczne BDK

pozwoli nie tylko na miłe spędzenie czasu, ale i czynne uczestnictwo w obchodach Dni Miasta. Również i w tym roku zaproponowaliśmy państwu bogaty kulturalno-rekreacyjno-sportowy program
adresowany zarówno do szerokiego grona mieszkańców naszego
miasta, jak i przebywających w tym czasie w Bartoszycach gości tj.:
turniej w plażowej siatce kobiet i mężczyzn, turniej miast partnerskich w szachach, zawody strzeleckie z broni pneumatycznej, turniej
w brydżu sportowym, pokaz karate Kyokushin, pokaz gry w paint-

Zaspół The Show
ball, regaty kajakowe „Między Kładkami”, drużynowe wędkarskie
mistrzostwa regionu, turniej Arm Wrestling.
W tym roku na zaproszenie burmistrza, spośród naszych zaprzyjaźnionych miast partnerskich zaszczycili nas swoją obecnością delegacje z Nienburga (przedstawiciele władz lokalnych oraz

Występy aktorów z Teatru Roma
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 

Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2008

Pokaz Karate Kyokushin
przedstawiciele Wschodnio-Niemieckiego Muzeum Ojczyzny)
i Pionierska. Obchody Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce to również wspaniała okazja do odwiedzin naszej miejscowości
przez ziomkostwo byłych mieszkańców ziemi bartoszyckiej, którzy
także i w tym roku nie zawiedli nas i liczną grupą przybyli do Bartoszyc. W uroczystym otwarciu Święta Miasta brali udział również
przedstawiciele władz krajowych, min.: Pani Maria Wrzesińska
— Dyrektor Gabinetu
Wojewody WarmińskoMazurskiego,
senator
Sławomir
Sadowski,
senator Stanisław Gorczyca, parlamentarzyści
z Panem Mironem SyProgram Piechotą do Lata
Klubu Garnizonowego

Koncert Rock Wczoraj i Dziś
Garnizonowego, w asyście
instruktorów i nauczycieli
Sylwii Sosnowskiej, Eleny
Fredo, Marioli Czarnej
i Krzysztofa Kowalskiego.
Następnie po uroczystym
przywitaniu licznie zgromadzonej publiczności, Pan Burmistrz Krzysztof Nałęcz wraz
z pozostałymi włodarzami Regionu Panią Wójt Jadwigą Gut
oraz Panem Starostą Zbigniewem Nadolnym dokonali uroczy-

czem na czele, oraz zagranicznych: Przewodniczący
Komitetu Stosunków i Regulacji Międzynarodowych

i Międzyregionalnych
Kaliningradzkiej Dumy
Obwodowej — Borys
Batalin.
Obchody MiędzynaPrezentacje artystyczne BDK
rodowych Dni Regionu
Bartoszyce 2008 rozpoczęły się w piątek 30 maja na Palcu Bohaterów Westerplatte. Mieszkańców oraz gości powitano „Dumką Bartoszycką” w wykonaniu dzieci i młodzieży z BDK, MDK oraz Klubu

Marta Wiśniewska i Mandaryna Show
 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

Zespół Pudelsi
stego otwarcia obchodów
Międzynarodowych Dni
Regionu Bartoszyce 2008.
Kolejnym punktem programu było wręczenie honorowych tytułów zasłużonym
dla Bartoszyc obywatelom:

Marta Wiśniewska i Mandaryna Show

Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2008
Pani Teresie Bratek i Panu Helmutowi Ernstowi Urlichowi Mischke, którego dokonali Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym
Rady Miasta (czyt. str. 1-2). Po
bardzo uroczystych i wzruszających chwilach przyszedł czas na
występ „specjalnego gościa” Burmistrza Miasta — zespół „Boys”.
Tysiące widzów, śpiewających,
tańczących i wiwatujących na
cześć wykonawców fanów zebranych na placu udowodnił
jak wielką popularnością cieszy
się zaproszony zespół. Zarówno
frekwencja, jak i atmosfera panująca na placu udowodniły, że
na naszych mieszkańców można zawsze liczyć, nawet organizując
koncerty o tak nietypowej porze jaką była godz. 17.00.
Następnie swoje prezentacje artystyczne przedstawił Młodzieżowy Dom Kultury. Przez około trzy godziny scena należała do
dzieci i młodzieży prezentujących swoje wokalne i taneczne umiejętności. Tradycją stało się już, że na zakończenie każdego dnia obchodów Święta Naszego Miasta organizowane są koncerty gwiazd
prosto z ogólnopolskiej
estrady artystycznej. Tym
razem w piątkowy wieczór
mogliśmy wysłuchać przebojów grupy The Beatles
w wykonaniu zespołu THE

Tercet Egzotyczny
na scenie wystąpił zespół „Pudelsi” z nowym wokalistą Szymonem
Gldbergiem. Publiczność przez koło półtorej godzinny mogła wysłuchać zarówno utwory z ostatniej płyty zespołu, jak i te starsze,
które wykonywał Maciej Maleńczuk. Kolejną atrakcją wieczoru
i jednocześnie kulminacją drugiego dnia Święta Miasta, był koncert Marty Wiśniewskiej z zespołem „Mandaryna Show”, którzy
swoim występem włączyli tysiące rozbawionych, roztańczonych
i rozśpiewanych mieszkańców miasta do wspólnej zabawy.
Trzeci dzień obchodów rozpoczął się prezentacją bloku programowego Gminy Bartoszyce, na który złożyły się prezentacje
dorobku artystycznego szkół podstawowych, gimnazjów oraz do-

SHOW a następnie
światowych przebojów
zaprezentowanych przez
aktorów Teatru Roma
z Warszawy. Pierwszego
dzień obchodów Dni Regionu Bartoszyce zakończył
się widowiskiem światła
chemicznego „Neon Show”
pt. „Barwy Marzeń”.
W kolejnym dniu
święta Naszego Miasta
już od godzin popołudniowych,
prezentowały swoje programy
artystyczne Klub GarPrezentacje artystyczne
nizonowy Bartoszyce
Gminy Bartoszyce
pt. „Piechotą do Lata”
a następnie Bartoszycki Dom Kultury. Dla zwolenników nieco
mocniejszych uderzeń o godz. 19.00 przygotowany został przez
BDK blok koncertów pod nazwą „Rock Wczoraj i Dziś”, w którym
udział wzięły zespoły rockowe z Nienburga, Pionierska, Bagrationowska i Bartoszyc. Pozostając w klimacie rockowych dźwięków,

Zespół 4EVER
mów kultury z terenu gminy. Następnie BDK przygotował program artystyczny pod nazwą „Muzyczny Mix”, podczas którego
miały szanse zaprezentować się zespoły jazzowe, folkowe, popowe
i inne z Bartoszyc oraz miast zaprzyjaźnionych. O godz. 20.00 wystąpił zespół disco dance „4 —EVER”. Ponownie nasza publiczność nie zawiodła i licznie przybyła na występy. Kulminacją dnia
i zarazem Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2008 był
występ „Tercetu Egzotycznego”. Wspominając takie szlagiery jak
„Pamelo żegnaj” czy „Nie płacz Pamelo” zapewne niejednemu
mieszkańcowi łza zakręciła się w oku. Oczywiście repertuar zespołu to nie tylko ballady i wzruszające utwory o czym mogli się
przekonać licznie zgromadzeni na placu bartoszyczanie, chętnie
włączając się do wspólnego śpiewu i tańca.
Ważnym wydarzeniem tegorocznych Międzynarodowych Dni
Regionu Bartoszyce 2008 był odbywający się na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego Puchar Polski Strong Man o, którym więcej piszemy na łamach naszego biuletynu na stronie 16.
Zapraszamy do lektury. 
opracowała: Aneta Mazur
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5. Spływ

na Byle Czym
W dniu 24.06.2008, tradycyjnie już na rzece Łynie w pobliżu Kładki
przy ulicy Prusa odbył się 5 Spływ na „Byle Czym”. Organizatorami
wydarzenia byli Stowarzyszenie „Ożywić Łynę” i Urząd Miasta Bartoszyce. Pomimo, iż do wygrania były atrakcyjne nagrody (Puchary i Patery Burmistrza Miasta Bartoszyce oraz nagrody pieniężne
ufundowane przez sponsorów), do konkursu zgłosiły się tylko dwie
załogi. Na szczęście nie zawiodła bartoszycka publiczność, bowiem

I miejsce — p. Alfred Rukszto
zmagania uczestników obserwowało około 500 osób. W zawodach
zwyciężył Pan Alfred Rukszto reprezentujący Urząd Miasta Bartoszyce, który zaprezentował pojazd pod nazwą Powrót Polskiej
Reprezentacji z Mistrzostw „Euro 2008”. Była flaga polska, piłka
szmacianka, strój narodowy naszej reprezentacji i… zbolała mina
po powrocie z mistrzostw. Zwycięzcy przy odbiorze okazałego Pucharu gratulował także wielokrotny triumfator poprzednich konkursów Pan Jan Palijewski. Drugie miejsce zajęła grupa młodzieży
z reprezentantem Pawłem Śliwińskim, z „Klubu Kajakowego” z Liceum Ogólnokształcącego, którzy zaprezentowali pojazd pod nazwą
Potwór z Loch Ness. Nagrody i puchary wręczyły w imieniu Pana
Burmistrza Krzysztofa Nałęcza, Sekretarz
Miasta Pani Bożena
Martul oraz Prezes Stowarzyszenia „Ożywić
Łynę” Pani Irena SawicLaureaci Spływu ka. Organizatorzy planują w przyszłym roku
zorganizować 6. zawody pod nazwą Mistrzostwa Województwa w
Spływie na „Byle Czym” i już dziś serdecznie zachęcają do udziału
w konkursie!

II miesce — Paweł Śliwiński
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Park Elżbiety
Podczas otwarcia ubiegłorocznych „Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2007 — Mozaiką Wspólnot Kulturowych” prezydent Lions Club Nienburg/Weser Pan Reinhard Cords w ramach
krótkoterminowego projektu A, przekazał na ręce Pana Burmistrza Krzysztofa Nałęcza kwotę 1000 Euro z przeznaczeniem na
budowę ścieżek rowerowych w Bartoszycach. Już w ubiegłym
roku podjęto decyzję o miejscu powstania tras rowerowych. Wybór padł na Park Elizabeth. Obecnie trwają intensywne prace przy
modernizacji terenu lasku położonego przy ul. Nowowiejskiego,
o czym mogli się przekonać osobiście nasi darczyńcy, w trakcie
obchodów tegorocznych Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce. Wraz z Panem Burmistrzem oraz Stanisławem Nałęczem
— koordynatorem prac w parku, odwiedzili oni modernizowany
teren. Przedstawiciele Lion Club byli bardzo zadowoleni zarówno
z postępu przeprowadzonych prac jak i z planowanych działań. Na
wskazanym terenie zgodnie z objaśnieniami Pana Stanisława Na-

Przedstawiciele Lion Club Nienburg/Weser w Parku Elżbiety
łęcza, wykonano już szereg prac niwelacyjnych i oczyszczających
tereny pod założenie nowych trawników. Wykonano szereg nowych alejek spacerowo-rowerowych. Ponadto usunięto wyschnięte drzewa oraz odwodniono skarp. Z boku nasypu kolejowego
od wejścia na teren kościelny został usypany stok przeznaczony
pod tor saneczkowo-narciarski. Na znacznym odcinku Łyny uporządkowano brzegi rzeki. Przy wjeździe na porządkowany teren
ustawiono już tablicę informacyjną o współfinansowaniu projektu
przez Lion Club z Nienburga a w niedługim czasie, zgodnie z zapewnieniami Pana Stanisława Nałęcza, zostanie umieszczony plan
Parku z naniesionymi trasami oraz oznaczonymi punktami widokowymi. 
opracowała: Aneta Mazur

Zawiadomienie Inspektora
ds. Ochrony Środowiska
Urząd Miasta Bartoszyce zawiadamia, że na stronie internetowej
miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl będzie umieszczona informacja dotycząca przestrzegania i realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bartoszyce.
Mieszkańcy (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) będą mogli zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ich
prawa i obowiązki oraz sankcjami wynikającymi z nieprzestrzegania prawa miejscowego.
Kontakt: e-mail: stupienko@bartoszyce.pl lub telefonicznie
(089) 762 98-46 w godzinach 7.00-15.00.

opracowała: Elżbieta Stupieńsko

Bezpieczne Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2008
Tegoroczne Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce pomimo
wielu imprez masowych upłynęły spokojnie bez większych zakłóceń spokoju i bezpieczeństwa.
Głównym zadaniem Urzędu Miasta w tych dniach był Puchar
Polski Strong Man, który odbywał się na Stadionie Miejskim
im. K. Górskiego. W Pucharze Polski Strong Man uczestniczyło
ponad 3500 osób. Za czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w czasie pucharu odpowiedzialna była Agencja Ochrony
„Huzar Security” w ilości 40 pracowników w godz. 13.00-19.00
oraz cała Straż Miejska w ilości 10 osób, ponadto na zewnątrz
stadionu bezpieczeństwa pilnowała Komenda Powiatowa Policji
w Bartoszycach. Dzięki zmianie organizacji ruchu w okolicy stadionu na czas Pucharu Polski oraz dużemu zaangażowaniu Straży
Miejskiej w kierowaniu ruchem drogowym — wszystkie pojazdy
były odpowiednio zaparkowane i nie doszło do żadnej kolizji ani
zablokowania wyjazdu. Na stadionie miejskim w czasie Pucharu
Polski panował porządek i obyło się bez wybryków huligańskich.
Na Placu Bohaterów Westerplatte od 30.05.08 od godz. 16.00 do
01.06.08. do godz. 23.00 porządku i bezpieczeństwa pilnowała,
również Agencja Ochrony „Huzar Cecurity”, zaś na ulicach przy-

ległych Straż Miejska, a w dalszej części miasta funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.
Pomimo bardzo dużego zainteresowania odbywającymi się na
Placu Bohaterów Westerplatte występami różnych zespołów muzycznych takich jak: „Boys”, „The Show”, „Pudelsi”, „Mandaryna Show”, „
4-Ever”, nie doszło również do zakłócenia porządku i bezpieczenstwa,
gdzie w w/w imprezach uczestniczyło nawet po kilka tysięcy fanów.
Uważam, że tegoroczne Dni Bartoszyc zostały zorganizowane
na bardzo wysokim poziomie z wieloma ciekawymi atrakcjami.
Cieszy fakt, że przebiegły one kulturalnie i bez zakłócenia porządku i bezpieczeństwa. Na terenie całego miasta nie doszło do żadnej
dewastacji mienia komunalnego.
Za duże zaangażowanie i profesjonalne pilnowanie porządku
i bezpieczeństwa przez całe Dni Bartoszyc serdecznie dziękuję: wszystkim pracownikom Agencji Ochrony „Huzar Security”,
strażnikom miejskim, oraz policjantom z naszej Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach — właśnie dzięki nim uczestnicy
wielu imprez mogli czuć się bezpiecznie, a w mieście nie doszło do
naruszeń porządku.
opracował: Jerzy Szostak

Zamówienia publiczne

Kazimierz Kozieł TECHNOMEL z Lidzbarka Warmińskiego. Przewidywany termin realizacji zamówienia pażdziernik 2008 r.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont
nawierzchni chodnika ul. Hubalczyków i ul. 11-go Listopada. Najkorzystniejsza oferta firmy Bartko z Bartoszyc. Przewidywany termin realizacji zamówienia wrzesień 2008 r.
6. Zakończono postępowanie i wybrano ofertę na projektowanie sieci szerokopasmowej aglomeracji Bartoszyce. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CITY SERWIS z Białegostoku. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 30.06.2008 r.
7. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie remontu chodnika ul. Poniatowskiego — prawa strona.
8. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku MOPS.
9. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i remont nawierzchni chodniki ul. Żeromskiego.
10. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia przy jeziorku na ul. Kętrzyńskiej.

1. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie osuszenia i izolacji przeciwwilgociowej budynku
Urzędu Miasta. Otwarcie ofert nastąpiło dnia 02.06.2008 r. wpłynęła jedna oferta firmy W-ART z Olsztyna; w dniu 16.06.2008 r.
nastąpi rozpoczęcie robót.
2. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację obiektów oświatowych (Zespół Szkół
nr 2, Zespół Szkół z UJN, Przedszkole Integracyjne, Przedszkole
Stokrotka). Otwarcie ofert odbyło sie dnia 06.06.2008 r., wpłynęły
trzy oferty na modernizację Zespołu Szkół nr 2, Przedszkola Integracyjnego i Zespołu Szkół z UJN.
3. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni chodnika ul. Poniatowskiego — prawa strona. Otwarcie ofert 16.06.2008 r.
4. Wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy na budowę dróg na osiedlu Międzytorze. Ofertę najkorzystniejszą złożył

Komendant Straży Miejskiej

opracował: Janusz Kowalski

Spotkanie autorskie z Jerzym Sałatą
W czytelni biblioteki 15 kwietnia, odbyło się spotkanie autorskie poety — Jerzego
Sałaty. Jego wiersze drukowano w wielu
czasopismach regionalnych i krajowych,
w almanachach i wydawnictwach „Barcji”, a także prezentowane były na antenie
rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie.
Wydał sześć tomików wierszy, w których
motywem przewodnim jest wieś. Poza
tym, wiele lat współpracował z „Gazetą
Olsztyńską”, „Twórczością Robotników”,
„Bez Przysłony”, „Własnym Głosem”
i „Gońcem Bartoszyckim”. Był członkiem
redakcji „Wiadomości Bartoszyckich”. Jest

jednym z założycieli Bartoszyckiej Grupy
Literackiej „Barcja”.
Wtorkowe spotkanie autorskie było
okazją do zaprezentowania nowego tomiku wierszy „Żniwowisko”. Autor opowiadał o swoich niemałych doświadczeniach i sukcesach w propagowaniu poezji.
Wśród przybyłych gości, głos zabrali „ludzie pióra”: Teresa Bratek, Celina Wiszniewska, Jerzy Górczyński i Józef Jacek
Rojek — prezes Oddziału Olsztyńskiego
Związku Literatów Polskich.
fot. A. Półkowska-Gałus
opracowała: Jolanta Dowejko
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Co się wydarzyło i wydarzy w BDK?
Maj i czerwiec to czas najbardziej nasycony imprezami kulturalnymi, podsumowaniami konkursów, spotkaniami finalizującymi
całoroczną pracę twórczą zespołów artystycznych i kół zainteresowań.
 W maju na Placu Boh. Westerplatte odbył się VII Międzynarodowy Festiwal Muzyki „BART-POP-FOLK-FESTIWAL”
— I miejsce oraz nagrodę w wysokości 1000 euro ufundowaną przez Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza
przyznano zespołowi „Zbigi Band” z Olsztyna,
— II miejsce zajął zespół „Kwiaty” z Grębkowa koło Warszawy,
— III miejsce zajął zespół „Semenca” z Wrocławia.
Wyróżniono:
nagrodą specjalną Burmistrza Miasta Bartoszyce
— zespół „Acid Queen” z partnerskiego miasta Nienburga
w Niemczech,
— zespół „The Geralds” z Bartoszyc,
— zespół „Farma” z Reszla,
Gwiazdą pierwszego dnia przeglądu był podhalański zespół
folkowy „Siwy Dym”.
Drugiego dnia bawiono się w rytm muzyki grupy „Babsztyl”.
 BDK był organizatorem szeregu konkursów recytatorskich,
mających na celu zachęcenie do artystycznej konfrontacji młodych miłośników poezji, wyostrzenia ich wrażliwości i wyobraźni
poprzez piękne słowo.
53 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego była
otwartą imprezą przeprowadzoną w formie czterech turniejów,
dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych.
Natomiast uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych zaprosiliśmy do udziału w XXVI Konkursie „Spotkania z Poezją”. Po
przeprowadzonych wielostopniowych eliminacjach zostali wybrani
najlepsi recytatorzy reprezentujący nasze miasto, powiat i region:
— Wojewódzki OKR — 10.05 — CeiK Olsztyn — Izabela Masa
i Liliana Tawkin,
— Wojewódzkie Spotkania z Poezją — 13.06. — CeiIK — Olsztyn — Jakub Kostka, Zuzanna Kuniej, Elżbieta Połoch i Katarzyna Boczko.
Dla laureatów tegorocznych konkursów zostały zorganizowane
warsztaty recytatorskie, które prowadziła Urszula Gryczewskabyła mieszkanka Bartoszyc, aktorka Teatru im. S. Jaracza w Łodzi.
 17 maja było w BDK „teatralnie”. Bartoszyczanie mieli okazję
obejrzeć 9 spektakli przygotowanych na XIX Wojewódzki Przegląd
Teatrów Młodzieżowych „BAKCYL”. Wśród zespołów z Olsztyna,
Braniewa, Lidzbarka Warmińskiego była również grupa teatralna
z Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach, która zaprezentowała spektakl
p.t. „Jeż” w reżyserii Marioli Świeżek i Ireny Wesołowskiej.
Wydarzeniem tegorocznych spotkań teatralnych był dwugodzinny musical „Metro” w wykonaniu gościa Bakcyla olsztyńskiej
grupy „Metro”.
— Dla najmłodszych mieszkańców Bartoszyc BDK zorganizował prezentacje szkolnych teatrzyków „BAKCYLEK 2008”.
10 czerwca dzieci obejrzały dwa spektakle „Baśń o zaklętym kaczorze” w wykonaniu Zespołu Teatralnego ze Szkoły
Podstawowej nr 3 i bajkę „Kopciuszek” w wykonaniu Grupy
Teatralnej ze SP nr 4,
— 29 maja została otwarta wystawa malarstwa uczestników
Pracowni Plastycznej BDK eksponująca 53 prace olejne
i akrylowe 20 autorów,
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— całoroczną pracę Koła Rękodzieła Artystycznego, które
działa w BDK już 30 lat zakończono uroczystym plenerowym spotkaniem w ogrodzie letniego domu instruktorki
Ewy Chilmanowicz w Worynach,
— XXVI edycję Wystawy Amatorskiej Twórczości Artystycznej, gdzie prezentowane będą hafty, koronki i wszelkiego
rodzaju rękodzieło artystyczne zaplanowaliśmy na wrzesień
2008 r.
 W dniu 10 maja 2008 roku w Elblągu odbyły się Międzynarodowe Konfrontacje Taneczne, w których wzięły udział zespoły
taneczne z BDK:
— zespół „Reflex” zajął II miejsce w kategorii Hip-Hop kategoria wiekowa 12-15 lat instruktor Żaneta Wynar,
— zespół „Domino” zajął IV miejsce w kategorii tanecznej Disco-dance kategoria wiekowa do 11 lat instruktor Żaneta
Wynar,
— zespół „Glow” zajął III miejsce w kategorii tanecznej Hip-hop
kategoria wiekowa powyżej 15 lat, instruktor Ania Fredo,
— zespół „Impuls” zajął III miejsce w kategorii tanecznej Hip-hop
kategoria wiekowa 12-15 lat instruktor Marta Krupiczowicz.
W dniach 13-15 czerwca zespoły wezmą udział w Międzynarodowych Konfrontacjach Tanecznych w Białymstoku.
 uczestnicy zajęć wokalnych prowadzonych przez instruktorkę Sylwię Sosnowską zostali laureatami Powiatowego Konkursu „Komu piosenkę” organizowanego przez MDK:
— Zosia Stecka- Grand Prix,
— duet Beata Kondej i Wojtek Bohaj zajęli II miejsce.
 zespół śpiewaczy „Przyśpiewka z Zapaski” pod kierunkiem Marii Zacharewicz i Anny Zauskiej wielokrotnie brał udział
w koncertach i wydarzeniach artystycznych organizowanych przez
BDK, a także w Domu Pomocy Społecznej.
 młodzieżowa grupa poetycka „Helikon” była inicjatorem
kameralnych wieczorów poezji „Cztery pory roku” i „Ona mi
pierwsza pokazała księżyc” z okazji Dnia Matki. Były to pierwsze
działania uwieńczone sukcesem. Życzymy dalszego zapału do pracy i rozwijania swoich zainteresowań kulturalnych.
 w czerwcu sfinalizowano IV Powiatowy konkurs poetycki
„Ścieżki Słów”. Nagrody otrzymali: Arkadiusz Monkiewicz, Ewelina Dunowska, Ryszard Lengas i Aneta Mielnik.
 Bartoszyckie Lato Artystyczne
Bartoszycki Dom Kultury w okresie wakacyjnym zaprasza na ważniejsze wydarzenia artystyczne:
— 21 czerwca Plac Bohaterów Westerplatte „KONCERT POWITANIE WAKACJI” wystąpią: zespół bluesowy „NADMIAR”
z Piły, zespół rockowy „LONDYN” z Lublina, zespół hip-hopowy „ZATORZE” oraz zespół bluesowo-rockowy „DŻEM II”
z Lidzbarka Warmińskiego, oraz zespoły taneczne, wokalne
i soliści z Bartoszyckiego Domu Kultury,
— w wakacyjne niedziele na Placu Konstytucji 3 Maja będą się
odbywały letnie „KONCERTY o ZMIERZCHU przy FONTANNIE” z udziałem miejscowych zespołów muzycznych oraz
zaproszonych artystów,
— 15.07-28.07.2008 r. Bartoszycki Dom Kultury organizuje
XXVII MIĘDZYNARODOWY PLENER PLASTYKI z udziałem artystów malarzy z Niemiec, Rosji, Litwy i Polski. W tym
roku plener będzie się odbywał w Górowie Iławeckim,

Spotkaliśmy się po raz jedenasty…
W roku bieżącym po raz jedenasty odbywa się w naszym mieście
Międzynarodowy Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia. Jest to cykliczna, integracyjno-kulturalna impreza, organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Bartoszycach od 1998 r. Biorą w niej udział niepełnosprawni i starsi uczestnicy zajęć środowiskowych domów samopomocy i domów dziennego pobytu z terenu województwa warmińskomazurskiego i podlaskiego. Od roku 2001 w Przeglądzie uczestniczą
również partnerzy rosyjscy z Obwodu Kaliningradzkiego, a od 2007
roku z Niemiec i Ukrainy. Średnio w każdej edycji imprezy gościmy
w Bartoszycach ponad 500 osób. Poszczególne wydarzenia Przeglądu (prezentacje sceniczne, plener artystyczny połączony z wernisażem prac, wystawa rękodzieła oraz konferencja merytoryczna) mają
na celu integrację, aktywizację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych oraz zaprezentowanie szerokiej
publiczności ich dorobku artystycznego. Przegląd jest szczególną
imprezą organizowaną przez szeroki krąg partnerów publicznych
i społecznych. Należą do nich przede wszystkim: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych, Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Bartoszycki Dom Kultury, Dom Kultury
w Bezledach, lokalne media i przedsiębiorcy.

pomnianą atmosferę, potwierdzając po raz kolejny swoje ogromne możliwości i talenty twórcze. Na wystawie prac wykonanych
w trakcie terapii zajęciowej zgromadzono ponad 300 eksponatów,
m.in. rzeźby, obrazy olejne, witraże, ceramikę, wiklinę, haft.

W ramach przedmiotowego projektu odbędą się jeszcze następujące wydarzenia:
— VIII Międzynarodowy Integracyjny Plener Plastyczno — Fotograficzny (28.06 — 11.07.2007 r.), z udziałem uzdolnionych
osób niepełnosprawnych i artystów — amatorów,
— Wernisaż prac wykonanych podczas pleneru (10.07.2007 r.),
— Konferencja merytoryczna podsumowująca projekt (1011.07.2007 r.).
— Integracyjno-kulturalny charakter Przeglądu od 11 już lat
stwarza doskonałą okazję do prezentacji umiejętności i osiągnięć uczestników, do wymiany doświadczeń w zakresie technik twórczych i pracy terapeutycznej oraz nawiązania nowych
kontaktów, które przez te wszystkie lata przerodziły się w trwałe przyjaźnie. Przegląd jest również dowodem na to, jak skutecznie śpiewem, tańcem czy też pędzlem, można realizować
ideę integracji społecznej.
fot. archiwum MOPS
opracowała: Stefania Michalik-Rosa

W roku bieżącym impreza odbywa się w ramach projektu pod
hasłem: „Kultura bez barier”, realizację którego rozpoczęliśmy wystawą rękodzieła połączoną z prezentacjami scenicznymi, zlokalizowanymi w Bartoszyckim Domu Kultury. W trakcie występów
artystycznych na przestrzeni 2 dni (9 i 10 maja) gościliśmy 500
osób z 21 środowiskowych placówek wsparcia. Pierwszego dnia
na scenie występowali uczestnicy zajęć środowiskowych domów
samopomocy, zaś drugi dzień poświęcony był seniorom z domów
dziennego pobytu. Grupy z wielkim zaangażowaniem prezentowały repertuar taneczny i wokalny (biesiadny, cygański, wojskowy,
kabaretowy). Uczestnicy prezentacji stworzyli wspaniałą, nieza— 27 lipca na Placu Bohaterów Westerplatte odbędzie się koncert
„POŁOWINKI WAKACJI” z udziałem zaproszonych zespołów, m.in.”ŚWIEŻYJ WIETIER” Rosja oraz gwiazd wieczoru
LESTERA KIDSONA- kanadyjskiego wokalisty i gitarzysty
bluesowego z zespołem „POWER TRIO” oraz legendy polskiego bluesa „KASY CHORYCH”
— 5 lipca Kościół Farny św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej koncert z cyklu „Muzyka Europejska w zabytkach Warmii
i Mazur” z udziałem kameralnego zespołu „Pro Musica Antiqua”.

— 15 sierpnia na Placu Bohaterów Westerplatte odbędzie się
„LETNI FESTYN WAKACYJNY” z udziałem kabaretu „KLIKA”, zespołu „KAPELA JAKUBOWA” oraz greckiej Grupy
„DIMITRIS ZORBAS” w trakcie koncertu odbędzie się rozstrzygnięcie miejskiego konkursu na „Najpiękniejsze balkony”,
— 13 września odbędzie się koncert „ŻEGNAJ LATO na ROCK”
wystąpią: zespół „KWIATY”, grupa „ENEJ” oraz gwiazda wieczoru Dorota Rabczewska „DODA” z zespołem.

opracował: zespół Bartoszyckiego Domu Kultury
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Przedszkolaki aktorami
1 kwietnia w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP w Bartoszycach odbyło się przedstawienie teatralno — muzyczne „Królewna
Śnieżka”, w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych
„ART.-RE” z Krakowa.
Zaletą tego przedstawienia jest interaktywność — dzieci biorą udział w spektaklu, uczestniczą one w kreowaniu bajkowego
świata, którego stają się częścią. Entuzjastyczne przyjęcie przez
najmłodszych widzów adaptacji tej znanej bajki wskazuje na spędzenie wspaniałej niezapomnianej chwili w bibliotece.
roku panują tu ciemności, trwa noc polarna. Jednak przez resztę czasu są tak zwane białe noce, czyli słońce nie zachodzi całkowicie. Norwegia słynie również z przepięknych zorzy polarnych.
Norwegowie dbają o swój kraj, wszędzie jest bardzo czysto, bardzo
spokojnie i dziko. Państwo Sawiccy wrócili do Polski z myślą, że
kiedyś tam powrócą.
fot. A. Półkowska-Gałus
opracowała: Jolanta Dowejko

Czy wiecie, że...
fot. J. Kozłowska, opracowała: Jolanta Dowejko

Spotkanie miłośników przygody
W kwietniu do biblioteki przyjechał Krzysztof Petek, autor cyklu powieści sensacyjno — przygodowych dla młodzieży, by opowiedzieć
o swoich przygodach i pracy dziennikarskiej. Jest on autorem 20 książek z serii: „Porachunki z przygodą”, „GRA”, „Operacja HYDRA”.

Licznie przybyła młodzież (ok. 150 osób) przez dwie godziny
z zainteresowaniem słuchała autora, który dowodził, iż warto wyciągnąć do kogoś dłoń, a żyć i bawić się życiem — można bez pijaństwa, papierosów czy narkotyków.

fot. J. Kozłowska, opracowała: Jolanta Dowejko

W Norwegii — czuć dziką przyrodę i szacunek do niej
14 marca czytelnicy MBP mieli okazję poznać bliżej Norwegię z jej
niezwykłą przyrodą za sprawą wernisażu wystawy fotograficznej
— Ireny i Mariana Sawickich. Zdjęcia przedstawiały Norwegię
w jej najróżniejszych barwach i odcieniach. Podczas pokazu slajdów autorzy zabrali widzów w podróż przez rozległe płaskowyże
— fieldy oraz głęboko wcięte w ląd zatoki, morskie o stromych
i wysokich zboczach — fiordy i przepełnione spokojem Góry
Skandynawskie. Według legend w górach mieszkają trolle, bohaterowie podań ludowych i tradycji. Trolle żyją w ciemnościach, więc
Norwegia jest dla nich idealnym miejscem, ponieważ przez pół
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Fraszki bartoszyckiej poetki — Teresy Bratek w 2002 roku zostały
wydane w Złotej Serii Wydawnictwa Antyk pt. “Fraszki polskie”,
obejmującej twórczość 147 fraszkopisarzy ostatniego trzydziestolecia XX wieku. Wyboru i opracowania antologii dokonał Józef
Bułatowicz, a zilustrował Andrzej Mleczko. Wśród zaprezentowanych autorów obok Teresy Bratek są takie znakomitości pióra, jak:
Agnieszka Osiecka, Janusz Kofta,
Tadeusz Kotarbiński, Jan Gross,
Wanda Chotomska a nawet Wisława Szymborska. W antologii,
z terenu Warmii
i Mazur obok naszej poetki znajdziemy
znane
nam nazwiska Władysława Katarzyńskiego z Olsztyna, Wiesława
Czermak — Nowiny z Lidzbarka Warmińskiego i Tadeusza Jana
Górczyńskiego.
MIŁOŚNIK PRZYGODY NA ŁĄCE
Już pieścił się z biedronką,
Z ważką biegł się witać...
Zostawił im... gazety,
By miały co czytać!
TAKIE CZASY
Westchnął raz łapownik...
Zgroza “Takie czasy”.
Ręka rękę myje,
A same brudasy!
ODA
Młodości,
Ty nad poziomy wylatuj,
Starości przy tym nie tratuj!
fot. J. Kozłowska, opracowała: Jolanta Dowejko

Joanickie ciekawostki
Ideą naszej stacji jest pomoc
osobom potrzebującym, żeby
w pełni móc realizować powierzone nam zadania, praca
nasza musi zawierać w sobie
różnorodność działań.
Oprócz pracy w stacji, opieki nad podopiecznymi trzeba
również zadbać o naszych darczyńców. Takim momentem
były Dni Bartoszyc, kiedy miałyśmy możliwość gościć wiele osób
wspomagających naszą działalność. Była to dogodna okazja, by
móc osobiście podziękować za środki przekazane naszym podopiecznym.
Nie ma nic piękniejszego niż sprawianie radości drugiemu
człowiekowi. Miałyśmy możliwość przekonania się o tym.
Nasza podopieczna, 102 -letnia pani Gąsiorska ze względu na
stan zdrowia od dawna nie miała możliwości obserwowania przemian, jakie zachodzą w Bartoszycach. Nasz dzień pracy w całości
poświęciłyśmy na spełnianie marzeń podopiecznej.

Pierwszym jej życzeniem było odwiedzenie Urzędu Miasta
w Bartoszycach i podziękowanie włodarzom za pamięć o niej.
Następnym etapem naszej wycieczki było pokazanie całego miasta. Seniorka była zachwycona. Chwile wzruszenia towarzyszyły jej
gdy odwiedziła groby rodzinne na starym cmentarzu. Przy okazji
poznałyśmy wiele ciekawych historii z czasów wojny. Uwieńczeniem
naszej wyprawy był obiad w restauracji ufundowany przez dr Meyl.

Zmęczoną lecz szczęśliwą panią Gąsiorską odwiozłyśmy do
domu. Życie zbyt szybko przemija, może czasem warto na chwilę
zatrzymać się lub chociaż zwolnić, by nie przegapić tego co jest
ważne.

Tekst i fot.: Alicja Kiełbasińska i Bożena Warchoła

Arm Wrestling — zmagania najsilniejszych
Pierwszy raz w naszym mieście odbyły się otwarte zawody w Arm
Wrestling’u — siłowaniu na rękę. Konkurencje przewidywały
udział zarówno kobiet jak i mężczyzn.
W słoneczną pogodę 1 czerwca z okazji Międzynarodowych Dni
Regionu Bartoszyce 2008 odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Bartoszyc w Arm Wrestlingu (siłowaniu na rękę). Zawody zgromadziły
liczną publikę, zabrakło nam niestety wśród zawodników licznej
reprezentacji bartoszyckich „twardzieli”. Inicjatorem zawodów był
Łukasz Domański pracownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Miasta Bartoszyce, natomiast zawody odbyły się dzięki Panu Januszowi Stolarkiewiczowi, który był zarówno prowadzącym imprezę
jak i wykonawcą profesjonalnych stołów wykonanych według zasad Międzynarodowej Federacji Arm Wrestling.
Sędziami zawodów byli trenerzy bartoszyckiego stowarzyszenia Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „SIŁA”: pan Stanisław Dąbrowski i Janusz Górko.
Pierwsze zgłosiły swój udział w zawodach panie, ośmielając
w ten sposób mężczyzn. W zawodach uczestniczyło 20 osób w 4
kategoriach Mężczyźni: -85kg, -95kg, +95kg oraz Kobiety w kategorii OPEN.
Na uwagę zasługuję fakt, że zawodnicy przestrzegali zasady walki fair play. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Na 26 stoczonych
walk było tylko 5 fauli w tym 3 należały do jednego zawodnika.
Niestety frekwencja wśród naszych mieszkańców była zaskakująco
niska. Z Bartoszyc wystartowało tylko dwóch zawodników i prawie
wszystkie puchary wyjechały z miasta zaraz po zakończeniu Dni
Bartoszyc. Czyżby nie było u nas prawdziwych „twardzieli”?

Puchary i drobne nagrody za 3 pierwsze miejsca w każdej z
kategorii otrzymali:
— Kategoria poniżej 85kg: 1. Adam Panek (Nowe Miasto Lubawskie),
2. Andrzej Świrbut (Wozławki), 3. Jan Korzeniewski (Osieka),
— Kategoria poniżej 95kg: 1. Radosław Marchewka (Katowice), 2.
Adrian Hepfner (Janowiec),
— Kategoria powyżej 95kg: 1. Krzysztof Matuszewski, 2. Tomasz
Deluga (Bartoszyce), 3. Ryszard Iwanowicz (Bartoszyce),
— Kategoria OPEN kobiet: 1. Marzanna Hercer (Łabędnik), 2.
Kamila Bielaczyc (Wozławki), 3. Małgorzata Skóra (Galiny).
opracował: Marek Kierzkowski, Wydział Spraw Społecznych
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Puchar Polski Strong Man w Bartoszycach

Orkiestra dęta z Iławy

Bartoszycka publiczność

W Bartoszycach 1 czerwca 2008 r. zostało zorganizowane widowisko sportowe Puchar Polski STRONG-MAN 2008. W zawodach
wystąpiło ośmiu najlepszych siłaczy Polski. Na Stadionie Miejskim
im. Kazimierza Górskiego rywalizowało ośmiu zawodników, spośród których czterech zakwalifikowało się do zawodów podczas
eliminacji Pucharu Polski w Rawie Mazowieckiej.

Krzysztof Radzikowski

W zawodach nie brał udziału czterokrotny mistrz świata Mariusz
Pudzianowski z powodu kontuzji kolana. Był jednak obecny na zawodach demonstrując niektóre konkurencje oraz był do dyspozycji
ogromnej ilości fanów, którym nie nadążał składać autografów.
Przy fantastycznej pogodzie na stadionie było obecnych ponad
4 tys. widzów. Według oceny Strong Man-ów samo otwarcie im-

Krzysztof Schabowski
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Krzysztof Radzikowski

prezy przyćmiło nawet „Taniec z gwiazdami”w TVN. Rozpoczęciu imprezy towarzyszyły fajerwerki, sztuczne fontanny, cheerleaderki, zawodnicy przejechali ulicami miasta bryczkami z asystą
jeźdźców na koniach, a na stadion wjechali motocyklami Klubu
„Wiraż” Bartoszyce, gdzie wzbiło się w górę ponad tysiąc kolorowych baloników. Cały czas przygrywała znana reprezentacyjna
orkiestra dęta Gimnazjum im. Boh. Września 1939 z Iławy.
Zawody odbywały się na wysokim poziomie, rozegrano 8 konkurencji siłowych, dodatkowo jedna z konkurencji — podnoszenie belki — odbyła się w samym centrum miasta przy fontannie.
Konkurencja ta wzbudziła ogólny aplauz wśród licznie zgromadzonych mieszkańców Bartoszyc.
Pod nieobecność Mariusza Pudzianowskiego faworytem zawodów był od początku niesamowicie silny Krzysztof Radzikowski
oraz doświadczony Sławomir Toczek. Ten pierwszy nie zawiódł
i w ogólnej punktacji zajął zdecydowanie I miejsce, natomiast Sławomir Toczek był drugi.
Ostateczne wyniki rywalizacji Pucharu Polski:
1. Krzysztof Radzikowski,
2. Sławomir Toczek,
3. Wojciech Jastrząb,
4. Grzegorz Szymański,
5. Mateusz Baron,
6. Krzysztof Schabowski,
Po wręczeniu pucharów
7. Bartłomiej Bąk,
8. Rafał Kobylarz.
Nagrody wręczył zwycięzcom Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz.
Mariusz Pudzianowski był oczarowany naszym miastem oraz
zadowolony ze wspaniałej organizacji imprezy. Obiecał zorganizowanie w Bartoszycach Pucharu Europy STRONG-MAN.
Całą imprezę od początku do końca nagrywała Telewizja TVN,
transmisja będzie emitowana z powtórkami — 5 razy pod koniec
sierpnia i na początku września — o czym poinformujemy czytelników.
opracował: Stefan Pszczoła
Wydział Spraw Społecznych

Sławomir Toczek

Zawodnicy na podium

