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I. Giełda Staroci str. 17

Pudzian znowu na podium str. 18

Bartoszyce w Pucharze Miast str. 19

Bartoszyce najlepsze  
w Pucharze Miast! str. 20

Dobiega końca realizacja 7-miesięcznego pro-
jektu pt: „Transgraniczny Świat Turystyki — 
Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Ob-
szarów Przygranicznych”.

Na realizację przedsięwzięcia Wydział Pro-
mocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta 
Bartoszyce pozyskał środki z Funduszu Ma-
łych Grantów Transgranicznych i Międzyre-
gionalnych w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu 
byli przedsiębiorcy-właściciele małych i śred-
nich przedsiębiorstw zajmujący się turystyką 
oraz kadry urzędów samorządowych zarzą-
dzający turystyką, promocją i rozwojem lo-
kalnym. Ostatnią, najważniejszą grupą doce-
lową — beneficjentami pośrednimi, dla której 
w całości skierowano działania byli turyści. 
W ramach projektu zorganizowano 2-dniowe 
seminarium, 3-dniowe szkolenie dla osób zaj-
mujących się turystyką; kurs agroturystyczny; 

Turystyka
na polsko-rosyjskim pograniczu

Fot. S. Kirkuć

Bartoszyce
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

moje
Wydawca:
Urząd Miasta Bartoszyce
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2 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

opracowano Wspólną Strategię Promocji i Rozwoju Turystyki 
Transgranicznej; wydano polsko-rosyjską publikację podsumo-
wującą projekt opatrzoną dokumentacją fotograficzną; stworzono 
dwujęzyczną stronę internetową projektu oraz wykonano 2 tablice 

informacyjne przedstawiające atrakcje turystyczne, zabytki, miej-
sca godne zauważenia na obszarach przygranicznych Bartoszyc, 
Bagrationowska i Pionierska; ponadto wykonano 7 tablic opisu-
jących zabytki historyczne, których teksty zostały przetranspono-
wane z języka polskiego na język angielski, rosyjski i niemiecki.

Przyszedł czas na podsumowanie projektu. Zadajmy sobie py-
tanie. Czy możemy zatem mówić o sukcesie?

Głównym celem projektu było wypracowanie wspólnych kie-
runków rozwoju i promocji turystyki w obszarze przygranicznym, 
obejmującym Rejon Bartoszyc, Bagrationowska i Pionierska, 
a także wzmocnienie współpracy transgranicznej.

Wspólne działania w zakresie turystyki są jednym z najważ-
niejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy.

Jak nam minęło tych kilka miesięcy? Jedno jest pewne: ciężko 
pracowaliśmy.

Uczestnictwo we wspólnych przedsięwzięciach: seminariach, 
szkoleniach, kursach, itp. pozwoliło na pełniejsze zrozumienie 
sąsiada zza wschodniej granicy, przybliżyło współczesne proble-
my naszych sąsiadów. Dzięki projektowi stworzyliśmy warunki do 
tego, aby mieszkańcy pogranicza wzajemnie dowiedzieli się o so-
bie więcej, aby poznali tak różną historię i wspólną teraźniejszość, 
aby odnaleźli w niej to co łączy, a nie doszukiwali się niechęci. 
To dobrze, że tak ciężko pracowaliśmy. Wiemy dzięki temu, że są 

przed nami wspólne szanse, a naszym dzieciom powiedzieliśmy: 
działajcie razem, podtrzymujcie rozpoczęte przez nas kontakty. 
I nie jest ważne w jakich językach rozmawiamy w naszych do-
mach. Największym osiągnięciem naszego projektu jest stworze-
nie korzystnego klimatu transgranicznego, który ułatwi i rozsze-
rzy możliwości rozwoju przedsiębiorczości oraz przyczyni się do 
aktywizacji ruchu turystycznego, jak również ułatwi rozwój kon-
taktów osobistych i handlowych. Dzięki projektowi stworzyliśmy 
platformę współpracy, wymiany informacji, doświadczeń w dzie-
dzinie turystyki. Ponadto mamy nadzieję w przyszłości stworzyć 
stałe i trwałe struktury współpracy dotyczące realizacji wspólnej 
polityki w zakresie rozwoju turystyki.

Projekt pt: ,,Transgraniczny świat turystyki — uwarunkowa-
nia i perspektywy rozwoju obszarów przygranicznych’’ — to duży 
sukces. Wiele jeszcze w przyszłości miejmy nadzieję dokona się 
na tym polu i to nie tylko dzięki projektowi. Dla wszystkich tych, 
którzy uczestniczyli w realizacji projektu granica stała się nie prze-
szkodą, lecz linią porozumienia. Dzięki uczestnictwie w projekcie 
mogliśmy poznać mocne i słabe strony rejonów przygranicznych. 
Spotkania, które odbywaliśmy podczas jego realizacji były właści-
wym krokiem w kierunku integracji oraz rozwoju współpracy po-
między branżą turystyczną a władzami samorządowymi.

Obszar transgraniczny obejmujący Rejon Bartoszyc, Bagratio-
nowska i Pionierska dysponuje ogromnym potencjałem w zakresie 
rozwoju gospodarki turystycznej (korzystne położenie przygra-
niczne, zasoby i warunki naturalne, napływ kapitału na obszary 
przygraniczne, możliwość korzystania ze środków Unii Europej-
skiej). Wyzwaniem jednak staje się tutaj pokonanie wspólnego 
problemu: braku koordynacji działań promocyjno-marketingo-
wych oraz ograniczonej informacji o ofercie turystycznej. Poprawa 
tej sytuacji będzie możliwa poprzez zaangażowanie i zwiększenie 
ilości partnerów ze strony Polski i Rosji we współpracę transgra-
niczną. Przedmiotowy projekt wpłynie na zwiększenie dostępu 
do regionalnego kulturowego dziedzictwa ze strony mieszkańców 
i przyjezdnych. Ponadto przyczyni się do zwiększenia świadomo-
ści zarówno, co do podobieństw, jak i różnic pomiędzy kulturami 
i tradycjami obu społeczeństw.

Pragnę podziękować wszystkim uczestnikom projektu — war-
to było razem pracować. Projekt nasz wprawdzie się kończy, ale 
pozostaje satysfakcja, doświadczenie i wiara w potrzebę kontynu-
owania takich działań.

opracowała: Katarzyna Basak
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
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1. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na remont ul. 
Młynarskiej; ofertę najkorzystniejszą złożyła firma Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki.

2. Na skutek dwu unieważnionych postępowań wybrano ofertę 
w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę samochodu spe-
cjalistycznego pod potrzeby straży miejskiej. Umowę podpisa-
no z firmą „Palmowski” z Olsztyna przedstawiciel VW.

3. Zakończono postępowanie na opracowanie koncepcji funk-
cjonalno-przestrzennej przebudowy basenu odkrytego przy ul. 
Limanowskiego. Umowę podpisano z firmą „Ptaszyński i Ru-
bin” z Białegostoku.

4. Zakończono postępowanie na projekt ciągów pieszych wraz 
z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Andersa. Umowę pod-
pisano z firmą „Olkom” z Olsztyna.

5. Zakończono postępowanie na zmianę układu funkcjonalnego 
sanitariatów w budynku przy ul. Hubalczyków 2. Umowę pod-
pisano z firmą „Mierzbud” Jan Mierzwa z Wiewiórek.

6. Wybrano ofertę najkorzystniejszą i podpisano umowę na do-
stawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. 
Bohaterów Warszawy. Wybrano ofertę najkorzystniejsza i pod-
pisano umowę z firmą „Fior” Sp z o.o. z Wrocławia.

7. Zakończono postępowanie na wykonanie uzbrojenia osiedla 
Międzytorze zadanie 2 etap II i III. Wybrano ofertę najkorzyst-
niejszą i podpisano umowę z firmą „Bio-Stan” Kruszewic 3a, 
11-400 Kętrzyn.

8. Zakończono postępowanie i wybrano najkorzystniejszą ofer-
tę na wykonanie oświetlenia przy ul.Prusa, Parku Elżbiety 
i Wzgórza Zamkowego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma 
„Master-Spark” Sławomir Kaczmarczyk z Sępopola.

9. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na wykonanie 
remontu nawierzchni chodnika ul. Kościuszki. Ofertę najko-
rzystniejszą złożyła firma „Varia-Api” z Olsztyna.

10. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczone-
go na budowę dróg ul. Topolowej i ul. Poprzecznej na osiedlu 
Międzytorze. Otwarcie ofert w dniu 29.06.2009.

opracował: Janusz Kowalski

Zamówienia publiczne

 W naszym mieście rozpoczął się proces aktualizacji Strategii Roz-
woju. „Odświeżony” dokument skupi się na obszarach i działaniach 
strategicznych miasta, które mogą przyczynić się do przyspieszenia 
jego rozwoju. Poprzednia Strategia uchwalona została w 1999 roku. 
Od tego czasu sytuacja miasta zmieniła się, dlatego też ten najważ-
niejszy dokument programowy miasta należy uaktualnić.

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że mechanizmy wydatkowania 
środków publicznych działają w sposób, który wyklucza finanso-
wanie inwestycji nie uwzględnionych w Wieloletnim Programie 
Rozwoju, a ten z kolei wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwo-
ju Miasta. Skarbnik miasta nie wyda pieniędzy na cele, które nie 
są przewidziane w strategii. Oznacza to, że aktualizując strategię, 
kształtujemy przyszłość naszego miasta.

Jak dotąd odbyły się dwa spotkania warsztatowe, w których 
uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, reprezentan-
ci organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnego biznesu 
oraz media. Praca w ramach warsztatów przebiegała w zespołach 
tematycznych:

1. Zespół przestrzenno-ekologiczny
 — Architektura
 — Urbanistyka
 — Geodezja i gospodarka gruntami
 — Polityka przestrzenna
 — Ochrona środowiska
 — Ekologia
 — Planowanie zieleni
 — Bezpieczeństwo
 — Branżowe organizacje pozarządowe

2. Zespół gospodarczy
 — Polityka mieszkaniowa
 — Infrastruktura techniczna
 — Transport
 — Gospodarka
 — Promocja
 — Polityka zewnętrzna

 — Turystyka
 — Gospodarka gruntami w aspekcie rynkowym
 — Bezpieczeństwo

3. Zespół społeczny
 — Edukacja
 — Zdrowie
 — Opieka społeczne
 — Kultura
 — Rodzina
 — Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 — Sport i rekreacja
 — Bezpieczeństwo.

Zadaniem zespołów jest udział w procesie analizy SWOT 
(mocne i słabe strony naszego miasta), ustalenie i hierarchizacja 
celów Strategii, opiniowanie dokumentów roboczych do Strategii, 
formułowanie wariantów misji, weryfikacja istniejących i ustale-
nie założeń nowych „polityk branżowych”, opiniowanie założeń 
Systemu Realizacji Strategii, weryfikacja i opiniowanie projektu 
dokumentu Strategii.

Kolejne spotkania odbędą się we wrześniu, o czym poinformu-
jemy na naszej stronie internetowej www.bartoszyce.pl.

Dlaczego ważne jest, aby Państwo włączali się w prace związane 
z opracowaniem strategii? Dobra strategia budowana jest na wiedzy 
nie tylko samorządu i ekspertów zewnętrznych, ale przede wszyst-
kim mieszkańców. To właśnie lokalna społeczność najlepiej zna 
możliwości swoje i swojego miasta, stąd też każda strategia powinna 
być wypracowana i zaakceptowana przy jej czynnym udziale.

Serdecznie Państwa zapraszamy i mamy nadzieję, że już we 
wrześniu włączą się Państwo do cyklu spotkań poświęconych 
przyszłości naszego miasta.

Wszelkie informacje na temat spotkań uzyskają Państwo 
w Wydziale Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta, odpo-
wiedzialnym za aktualizację dokumentu (tel. 089 762 98 03).

opracowała: Aneta Mazur
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce
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Zmiany w normie ISO 9001 a dane osobowe 
 – własność interesanta urzędu
Wszystkie normy, które wprowa-
dzają określone wymagania podle-
gają aktualizacjom, tak jest również 
z normą ISO 9001, która obowiązuje 
w Urzędzie Miasta Bartoszyce. Nor-
ma ISO 9001:2008 została opubli-
kowana 14  listopada 2008 i zmiany 
sprowadzają się do dokładniejszego 

sprecyzowania już istniejących wymogów, w świetle doświadczeń 
zebranych przez osiem lat na całym świecie. Weryfikacja normy 
ISO 9001 nie wprowadza żadnych istotnych nowych wymogów, 
natomiast jedna z głównych zmian dotyczy Własności Klienta — 
do której dodano wyrażenie, że „Własność Klienta może obejmo-
wać własność intelektualną oraz dane osobowe”.

Co w praktyce oznacza to dla interesantów Urzędu Miasta Bar-
toszyce oraz innych urzędów, które wdrożyły System Zarządzania 
Jakością i posiadających certyfikat jakości ISO 9001? Otóż zgod-
nie z Księgą Jakości Urzędu Miasta, „Własność Klienta” jest od-
powiednio zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych 
i każdy z pracowników ma świadomość konieczności tej ochrony. 
Z jednej strony spełniane są wymogi ustawy o ochronie danych 
osobowych, a z drugiej istnieje konieczność spełniania standar-
dów wyznaczonych przez system zarządzania jakością zgodnie 
z normą ISO 9001. Świadomość i obowiązek ochrony własności 
interesanta dotyczy przede wszystkim ochrony jego danych oso-
bowych. Źródłem omawianej własności są zbiory prowadzone na 
podstawie różnych ustaw, np. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. 
o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. Nr 139, 
poz. 993 z 2006 r. z późn. zm.). Przykładowo w zbiorze PESEL 
gromadzone są takie dane osobowe jak:

 — numer PESEL,
 — nazwisko i imiona aktualne,
 — nazwisko rodowe,
 — nazwiska i imiona poprzednie,
 — imiona i nazwiska rodowe rodziców,
 — data i miejsce urodzenia,
 — płeć,
 — obywatelstwo,
 — numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, 
który ten akt sporządził,

 — stan cywilny,
 — imię i nazwisko rodowe małżonka,
 — data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeń-
stwa i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt 
sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego, sygna-
tura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, 
data zgonu małżonka, numer aktu zgonu i oznaczenie urzę-
du stanu cywilnego, który ten akt sporządził,

 — adres i data zameldowania na pobyt stały,
 — poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz 
z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania,

 — adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 
miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania,

 — stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego doku-
mentu osobistego,

 — seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie 
i numery poprzednich dowodów osobistych oraz daty ich 
wydania, daty ważności, oznaczenie organów wydających,

 — data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu sta-
nu cywilnego, który akt sporządził,

ponadto dla cudzoziemców:
 — seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udziele-
niem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt re-
zydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody 
na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w RP 
oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie organu, 
który ją wydał,

 — seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wy-
danej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt na tery-
torium RP oraz data jej wydania, data ważności, oznaczenie 
organu, który ją wydał,

 — seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywate-
la Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem ze-
zwolenia na pobyt na terytorium RP oraz data jego wydania, 
data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,

 — seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udziele-
niem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub 
zgody na pobyt tolerowany oraz data jej wydania, data waż-
ności, oznaczenie organu, który ją wydał,

 — seria i numer karty pobytu obywatela Unii Europejskiej wy-
danej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czaso-
wy na terytorium RP oraz data jej wydania, data ważności, 
oznaczenie organu, który ją wydał,

 — seria i numer dokumentu pobytu członka rodziny obywate-
la Unii Europejskiej wydanego w związku z udzieleniem ze-
zwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz data jego 
wydania, data ważności, oznaczenie organu, który go wydał,

 — seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cu-
dzoziemca oraz data jego wydania, data ważności, oznacze-
nie organu, który je wydał.

Tak więc nowe wydanie normy ISO 9001 podkreśla wagę obo-
wiązku ochrony danych osobowych, co w Urzędzie Miasta Bar-
toszyce dokonuje się w oparciu o obowiązujące przepisy prawne 
oraz wymogi Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 
9001.

Źródła — strony internetowe:
 Polski Komitet Normalizacyjny
 Lloyd’s Register Quality Assurance Polska
 MSWiA

opracowała: Urszula Drozdowska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
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W trosce o zrównoważony rozwój naszego miasta zostały prze-
prowadzone prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewita-
lizacji Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013 obejmującego działa-
nia zmierzające do odnowienia funkcji wybranych obszarów.

Dlaczego utworzenie tego dokumentu jest takie ważne? Zgod-
nie z procedurami, aby w ogóle ubiegać się o środki unijne w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 
na lata 2007-2013 dany obiekt lub obszar, na którym się on znaj-
duje i jest planowany do rewitalizacji, musi być wpisany w Lokalny 
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich. Należy jednak pod-
kreślić, iż samo wpisanie danej inwestycji związanej z obiektem 
lub obszarem do Lokalnego Programu Rewitalizacji nie oznacza 
i nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Jest jednak warun-
kiem koniecznym w procedurze ubiegania się o środki w ramach 
RPO Warmia i Mazury. Instytucją odpowiedzialną za przyzna-
wanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne jest Urząd 
Marszałkowski w Olsztynie. Ostateczną decyzję o przyznaniu ww 
środków (dofinansowania z UE) podejmuje Zarząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Z myślą o potencjalnych beneficjentach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, prace nad 
projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce 
rozpoczęły się już w marcu 2007 roku podjętym przez Burmistrza 
Miasta Bartoszyce Zarządzeniem Nr 35/2007 w sprawie powoła-
nia pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego do spraw rewitali-
zacji miasta Bartoszyce. W ramach naszych działań miały miejsce 
spotkania robocze i konsultacje społeczne, podczas których zaj-
mowano się gromadzeniem najważniejszych informacji niezbęd-
nych do utworzenia dokumentu, którego projekt został opraco-
wany z udziałem ekspertów firmy „Haskel” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu i ostatecznie przyjęty Uchwałą Rady Miasta Barto-
szyce Nr XIV/91/2007 w dniu 30.10.2007 r. (www.bartoszyce.pl; 
zakładka „Lokalny Program Rewitalizacji”).

Obecnie zakończono konsultacje społeczne trwające od 24 
czerwca do 16 lipca br. związane z aktualizacją LPR Miasta Bar-
toszyce. Zaktualizowany projekt uzyskał już pozytywne opinie 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego 
Inspektoratu Sanitarnego w Olsztynie. Dokument 
oczekuje w chwili obecnej na przyjęcie uchwałą 
Rady Miasta podczas najbliższej sesji.

Wszelkie działania aktualizacyjne były prze-
prowadzone zgodnie z zatwierdzonymi w dniu 
16.10.2008 r. wytycznymi Instytucji Zarządzającej 
do opracowania Lokalnych Programów Rewitali-
zacji Regionalnego Programu Operacyjnego War-
mia i Mazury na lata 2007-2013. Ponadto zgodnie 
z art. 47, art. 51 Ustawy z dnia 03.10.2008. (Dz. 
U z 2008 r. Nr 199, poz 1227) o udostępnianiu in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko Burmistrz Miasta 
Bartoszyce sporządził Prognozę Oddziaływania na 
Środowisko zaktualizowanego projektu Lokalne-
go Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na 
lata2007-2013.

Są to informacje szczególnie istotne dla osób, firm, instytu-
cji itp., które będą starać się o dofinansowanie swoich projektów 
właśnie z RPO Warmia i Mazury na lata 2009-2013, zwłaszcza 
że zgodnie z harmonogramem składania wniosków już 31 lipca 
zostanie ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projek-
tów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach konkursu z osi priorytetowej 4 Rozwój, restruktury-
zacja i rewitalizacja miast, działanie 4.2 Rewitalizacja. Zainte-
resowanych odsyłamy na stronę internetową www.rpo.warmia.
mazury.pl.

Słowniczek:
Rewitalizacja — oznacza proces zmian przestrzennych, tech-

nicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie pu-
blicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji 
kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezie-
nie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego 
rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych. Sytuacja 
kryzysowa — oznacza szereg szkodliwych i niszczycielskich pro-
cesów dotykających przestrzeni, urządzeń technicznych, spo-
łeczeństwa oraz gospodarki, które doprowadziły do degradacji 
danego obszaru.

Program rewitalizacji — oznacza opracowany, przyjęty i koor-
dynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze prze-
strzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmie-
rzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz 
stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru.

Obszar objęty programem rewitalizacji — oznacza obszar, dla 
którego opracowano i wdraża się program rewitalizacji, w tym 
cały, lub część obszaru w sytuacji kryzysowej.

Projekt rewitalizacyjny - oznacza działanie, będące częścią pro-
gramu rewitalizacji, realizowane na konkretnym obszarze, w kon-
kretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania okre-
ślonych wyników.

Obszar projektu rewitalizacyjnego — oznacza część obszaru 
programu rewitalizacji obejmującą grupę nieruchomości, gdzie 
realizowany ma być projekt rewitalizacyjny.

opracowanie: Aneta Mazur, Elżbieta Stupienko

Lokalny Program Rewitalizacji 
Miasta Bartoszyce na lata 2007-2013
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Koncert na „Powitanie wakacji” odbył się 4 lipca na Stadionie 
Miejskim im. Kazimierza Górskiego. Towarzyszył on Indywidu-
alnym Mistrzostwom Europy Strong Man, a wystąpiły: „Druga 
zmiana”, „Kwiaty rocka”, „Nana”, „Boys”.

Przez całe wakacje bartoszyczanie mogą uczestniczyć w wielu 
propozycjach plenerowych:

 — koncerty „O zmierzchu przy fontannie” — 12 lipca, 2 sierp-
nia, 9 sierpnia, 23 sierpnia, 30 sierpnia

 — koncert zespołów „Logika kontra system”, kapela „Barty”, 
„Manchester” i gwiazda STACHURSKY podczas Turnieju 
Miast 18 lipca

 — Wakacyjny Koncert Rockowy „U Kamyka” 22 lipca
 — Połowinki wakacji — koncert zespołu Asocjacja Hagaw — 
26 lipca

 — wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa oraz Święto 
Twórczości Artystycznej — Plac przy BDK 29 lipca

 — koncert „Żegnaj lato na rock” — 11 września
Grupa Teatralna złożona z młodzieży uczestniczącej 

w „BAKCYLU” i liderów projektu PaT — Profilaktyka a Teatr 

realizowanego przez Komendę Główną Policji w Warszawie re-
prezentowała Bartoszyce na Przeglądzie Teatrów w Miętnem ze 
spektaklem pt. „Opium”. Bartoszycki Zespół Piosenki Kabareto-
wej „Druga zmiana” został zakwalifikowany na Międzynarodowy 
Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Old Jazz Meeting” — ZŁOTA TAR-
KA w Iławie.
W okresie letnim koła zainteresowań i zespoły artystyczne BDK 
mają przerwę, ale obiekt przez całe wakacje jest czynny.

Dzieci i młodzież mogą korzystać codziennie z pomieszczeń 
BDK w godz. 10:00-15:00 oraz uczestniczyć w zorganizowanych 
zajęciach:

 — rozgrywkach tenisa stołowego
 — zabawach plastycznych
 — zabawach z językiem hiszpańskim
 — wakacyjnym kursie dla młodych wędkarzy
 — wycieczkach pieszych oraz busem „Poznajemy nasz rejon” 
z ogniskiem

 — wycieczkach — wizytach na plenerach rzeźby i malarstwa 
„Plenerowe spotkania artystyczne”

Lato 2009 z BDK

Siatkarki z Gimnazjum nr 2 w Nienburgu
W dniach 12-14 czerwca br. w Nienburgu odbył się 24 Turniej 

Piłki Siatkowej pod nazwą „Die Kleine Nienburgerin”. W turnie-
ju uczestniczyły również nasze siatkarki z Gimnazjum nr 2 pod 
opieką trenerki Pani Grażyny Baranowskiej. Udział w turnieju 
zadeklarowało około 1200 młodzieży z Niemiec i zza zagranicy. 
Rywalizację rozpoczęto w piątek 12 czerwca konkursem Plażowej 
Piłki Siatkowej, w którym po bardzo dobrej grze I-sze miejsce za-
jął nasz zespół. W sobotę, a następnie w niedzielę odbył się turniej 
Halowej Piłki Siatkowej. Drużyna z Bartoszyc była jednym z 21 

zespołów w swojej grupie wiekowej. Z dużym zaangażowaniem 
i determinacją rozpoczęliśmy grę, w wyniku czego po pierwszym 
dniu rozgrywek uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w gru-
pie. Niestety nie mieliśmy tyle szczęścia w drugim dniu rozgry-
wek, gdyż przegraliśmy oba mecze i ostatecznie zajęliśmy IV miej-
sce w klasyfikacji. Należy zaznaczyć, iż był to pierwszy nasz udział 
w turnieju tej rangi, a IV miejsce w tak dużej imprezie należałoby 
uznać za sukces. Tak naprawdę zabrakło naszej drużynie trochę 
szczęścia i wiary w siebie, gdyż na początku rozgrywek poziom 

gry naszych dziewcząt był bar-
dzo dobry. W przyszłym roku 
zamierzamy wygrać turniej, 
powiedziała Grażyna Baranow-
ska. Swój wolny czas dziewczę-
ta przeznaczyły na poznawanie 
Nienburga, gdyż dla większości 

z nich była to pierwsza wizyta w tym mieście. Delegacja z Bar-
toszyc spotkała się również z przedstawicielami Urzędu Miasta 
z Nienburga. Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy pomiędzy 
miastami i planów na kolejne lata. Wszyscy byli zgodni w stwier-
dzeniu, iż należy poszerzyć i pogłębić istniejącą wymianę młodzie-
ży oraz organizować wspólne spotkania w obszarze edukacyjnym, 
a także realizować ciekawe programy dla młodzieży szkolnej.

Wieczorem, ostatniego dnia pobytu odbyła się uroczysta ko-
lacja zorganizowana przez Pana Ralfa Weghöfta. Czas wizyty do-
biegł końca i wszyscy zgodnie stwierdzili, iż chcieliby tu ponownie 
wrócić.
 fotografie i opracowanie: Rafał Krześcijański

Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego
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 — wakacyjnym studio wokalnym
 — zajęcia taneczne Hip-Hop.

Nowa forma proponowana dzieciom to zabawy z językiem 
hiszpańskim — zajęcia, na których dzieci za pomocą obrazków 
i malowanek poznają kilka podstawowych słówek, uczą się przed-
stawiać i mówić parę zdań o sobie. Poznają też kolory, cyfry i na-
zwy członków rodziny. Zajęcia prowadzi Sandra Wasilewska przez 
całe wakacje we wtorki i czwartki o godz. 10:00.

Ponadto w tzw. „NORZE” (Nowatorski Ośrodek Rozwoju Ar-
tystycznego) na ul. Hubalczyków 2 codziennie od godz. 11:00 
odbywają się próby, zajęcia zespołu tańca hip-hopowego, grupy 
tańca z ogniem „Salamandra”, zespołu muzyki hip-hopowej „Lo-
gika Kontra System” oraz muzyczne zespoły rockowe i metalowe. 
Młodzież w wieku od 14 lat może tam realizować swoje zaintere-
sowania.

Bartoszycki Dom Kultury ogłosił XIV edycję Miejskiego Kon-
kursu na najpiękniejsze balkony i ogródki kwiatowe na posesji .

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy miasta 
posiadający ogrody przydomowe oraz ukwiecone balkony, przy 
czym wyłączeniu podlegają osoby, które w 2007 i 2008 r zajęły 
w konkursie I miejsca.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach :
 — najpiękniejszy ogród na posesji
 — najpiękniejszy balkon

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie osobiste 
lub telefoniczne oraz wyrażenie zgody na sfotografowanie ogrodu 
lub balkonu w terminie do 20 lipca 2009 (tel:089 7622389).

Spośród zgłoszonych do konkursu obiektów komisja wyłoni 
najpiękniejsze, kierując się następującymi kryteriami oceny :

 — odpowiedni dobór roślin, kolorystyka i kompozycja
 — pomysłowość i oryginalność wystroju
 — ogólna estetyka balkonu czy ogrodu

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 
podczas koncertu na Placu Bohaterów Westerplatte 15 sierpnia 
2009.

W lipcu w sali wystawowej BDK obejrzeć można ekspozycje 
wyrobów rękodzieła artystycznego w ramach XXXVII Wystawy 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej. Są to w większości koronki 
i hafty oraz malarstwo, rzeźba i wyroby z wikliny.

Kunsztownie wykonane serwety, obrusy, firany zaskakują bar-
dzo wysokim poziomem artystycznym i urzekają swym pięknem.

Na uwagę zasługuje różnorodność technik zastosowanych 
w eksponowanych pracach. Obok tradycyjnego haftu płaskiego 
czy krzyżykowego występują niezwykle misterne koronki wyko-
nane techniką i głową czy rzadko spotykaną techniką klockową, 
a także oryginalne frywolitki.

opracował: zespół BDK

Ku zdrowiu przez sztukę 
i partnerstwo transgraniczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach zakończył 
realizację 6-miesięcznego, międzynarodowy projekt pod nazwą 
„Ku zdrowiu przez sztukę i partnerstwo transgraniczne”, celem 
którego była aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych oraz 
pracowników środowiskowych placówek wsparcia w obszarze 
ochrony zdrowia. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Fun-
duszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych, 
za pośrednictwem Stowarzyszenia Gmin RP „Euroregion Bałtyk” 
w Elblągu, w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liech-
tenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mecha-
nizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu odbywała się XII edycja integracyjno-kul-
turalnej imprezy, pod nazwą Bartoszyckie Spotkania Artystyczne 
Osób Niesamodzielnych, organizowanej przez MOPS od 1998 r. 

Uczestniczyli w niej niepełnosprawni i starsi uczestnicy zajęć śro-
dowiskowych domów samopomocy i domów dziennego pobytu 
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz 
partnerzy rosyjscy z Obwodu Kaliningradzkiego. Poszczególne 
wydarzenia projektu (prezentacje metod pracy terapeutycznej, in-
tegracyjne warsztaty rzeźbiarskie, staż zawodowy dla pracowników 
socjalnych z Rosji, konferencja ukierunkowana na wymianę do-
świadczeń, wernisaż kończący warsztaty), miały na celu integra-
cję, aktywizację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób 
niesamodzielnych oraz zaprezentowanie szerokiej publiczności ich 
dorobku artystycznego. Spotkania Artystyczne od wielu lat orga-
nizowane są przez szeroki krąg partnerów. Należą do nich przede 
wszystkim: Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych, 
Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Barto-
szycki Dom Kultury, lokalne media i przedsiębiorcy.

Realizację założonych celów projektu rozpoczęły prezentacje 
metod pracy terapeutycznej w formie występów scenicznych, wy-
stawy rękodzieła oraz zajęć warsztatowych, które odbyły się 15 
i 16 maja bieżącego roku w Bartoszyckim Domu Kultury. Pierw-
szego dnia swoje 
osiągnięcia zapre-
zentowali uczest-
nicy zajęć środo-
wiskowych domów 
samopomocy, zaś 
drugi dzień poświę-
cony był seniorom 
z domów dzienne-
go pobytu. Łącznie 
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udział wzięło 556 osób z 27 placówek wsparcia (w tym 2 z Ro-
sji). 20 z nich wystąpiło na scenie z programami wokalno-tanecz-
nymi w stylu country, 11 przygotowało stoiska warsztatowe (ze 
zdrową żywnością, z ziołami, promujące zdrowy styl życia oraz 
prezentujące produkcję papieru czerpanego, wytworów z gipsu, 
wikliny, metody szydełkowania, origami i decoupage), zaś 19 wy-
stawiło swoje prace (380 szt.) na wystawie rękodzieła (m.in. cera-
mika, wyroby na drutach i szydełku, obrazy na jedwabiu i szkle). 
Wśród ponad 40 gości, którzy przyjęli zaproszenie MOPS i bawili 
się wspólnie z uczestnikami (również na pikniku integracyjnym, 
kończącym pierwszy dzień prezentacji) obecni byli m.in.: Konsul 
Generalny RP w Kaliningradzie Marek Gołkowski oraz przed-
stawiciele samorządów lokalnych na czele z Burmistrzem Miasta 
Bartoszyce Krzysztofem Nałęczem.

W okresie od 1 do 14 lipca, w Dąbrowie k. Bartoszyc, był reali-
zowany następny etap projektu — 2-tygodniowe Międzynarodo-
we Integracyjne Warsztaty Rzeźbiarskie, w których uczestniczyło 
28 twórców (w tym 9 osób niepełnosprawnych) z terenu całego 
kraju oraz Obwodu Kaliningradzkiego. 9 trzyosobowych zespo-
łów, składających się z instruktora, niepełnosprawnego twórcy 
oraz artysty-amatora, tworzyło pod kierunkiem koordynatora, 
rzeźby monumentalne oraz dodatkowo płaskorzeźby i obrazy 
o różnorodnej tematyce. 13 lipca, w trakcie wernisażu prac, w któ-
rym brali udział wszyscy uczestnicy warsztatów i konferencji oraz 
przedstawiciele władz samorządowych, zaprezentowano łącznie 
12 dużych i 13 małych rzeźb i płaskorzeźb oraz 48 obrazów.

Kolejnym wydarzeniem projektu był 5-dniowy (09-14.07.2009 r.) 
staż zawodowy dla 4 pracowników socjalnych z Obwodu Kalinin-
gradzkiego (z Bagrationowska i Pionierskiego). W czasie pobytu 
w Bartoszycach zapoznali się oni z organizacją systemu pomocy 
społecznej w Polsce, ze specyfiką pracy socjalnej prowadzonej 
z różnymi grupami klientów, formami udzielanego wsparcia oraz 
działalnością partnerskich instytucji i organizacji pozarządowych.

Wydarzeniem podsumowującym realizację projektu i XII edy-
cji Bartoszyckich Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych 
była 2-dniowa (13-14.07.2009 r.) konferencja merytoryczna nt. 
„Zdrowie dobrem nadrzędnym”, w której uczestniczyło 71 osób, 
w tym przedstawiciele władz samorządowych różnego szczebla, 
kadra merytoryczna jednostek organizacyjnych pomocy społecz-
nej, przedstawiciele placówek służby zdrowia i organizacji poza-
rządowych oraz goście z Obwodu Kaliningradzkiego (8 osób). 

Na przestrzeni dwóch dni uczestnicy konferencji zajmowali się 
przede wszystkim tematyką szeroko pojmowanej ochrony zdro-
wia (profilaktyka, zdrowy styl życia, różnorodne formy aktywno-
ści ukierunkowane na poprawę lub 
podtrzymanie stanu zdrowia, itp.), 
połączoną z prezentacją dobrych 
praktyk stosowanych w odniesie-
niu do osób starszych i niepełno-
sprawnych. Prelegenci zapoznali 
zebranych m.in. z założeniami 
Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2007-2015 oraz z formami 
oddziaływań aktywizujących oso-
by niesamodzielne na poziomie 
samorządu lokalnego. W trakcie 
sesji referatowej uczestnicy spo-
tkania uzyskali również wiedzę na 
temat: emocji i uczuć w zdrowiu i chorobie, sposobów przygoto-
wywania się do godnej „jesieni życia” oraz jak można wpływać na 
własną kondycję zdrowotną.

Wiedza merytoryczna została uzupełniona pokazami przygo-
towanymi przez osoby starsze i niepełnosprawne oraz działają-
ce na ich rzecz instytucje i organizacje pozarządowe (stoisko ze 
zdrową żywnością, pokaz ćwiczeń ogólno usprawniających i rzutu 
oszczepem, pokaz pierwszej pomocy).

Integracyjno-kulturalny charakter Spotkań Artystycznych 
stwarza doskonałą okazję do prezentacji umiejętności i osiągnięć 
uczestników, do wymiany doświadczeń w zakresie technik twór-
czych i pracy terapeutycznej oraz nawiązania nowych kontaktów, 
również o wymiarze transgranicz-
nym, które przez te wszystkie lata 
przerodziły się w trwałe przyjaźnie. 
Przedsięwzięcie jest również dowo-
dem na to, jak skutecznie śpiewem, 
tańcem czy też pędzlem i dłutem, 
można realizować ideę integracji 
społecznej oraz promować działania edukacyjne i profilaktyczne 
w obszarze ochrony zdrowia.

opracowała: Stefania Michalik-Rosa,
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

fotografie: Ewa i Tomasz Pisarscy, www.pisar.pl
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W dniach 5, 6, 7 czerwca br. już po raz sie-
demnasty odbyły się Międzynarodowe Dni 
Regionu Bartoszyce.

Tradycyjnie rozpoczęliśmy od oficjal-
nego otwarcia na Placu Bohaterów We-
sterplatte, gdzie przez trzy dni można było 
oglądać występy lokalnych zespołów oraz 
zaproszonych gwiazd, również z zagranicy. 
Zaczęliśmy folkowo, od występu zespołu 
mniejszości niemieckiej w Bartoszycach 
„SAGA”. Roztańczona młodzież przygoto-
wała bartoszyczan na oficjalną część Mię-
dzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 
prowadzoną przez Katarzynę Basak — kie-
rownika Wydziału Promocji i Rozwoju Lo-
kalnego w Urzędzie Miasta. Uroczystego 
otwarcia dokonali włodarze naszego powiatu Burmistrz Miasta 
Bartoszyce — Krzysztof Nałęcz wraz ze Starostą Powiatu Barto-
szyckiego — Zbigniewem Nadolnym i Zastępcą Wójta — Bog-
danem Miluskim. Ponadto spośród wielu zaproszonych gości na 
scenie pojawili się Hanna Uzar — Doradca Wojewody ds. Polityki 
Regionu oraz Dariusz Kozłowski — Konsul RP w Kaliningradzie. 
W oficjalnych uroczystościach wziął również udział ks. Ryszard 
Szczerba, którego wystąpienie dotyczyło Św. Brunona. Tematyki 
związanej z męczennikiem nie mogło zabraknąć podczas uroczy-
stego otwarcia, a to za przyczyną uznania go za patrona naszego 
miasta i obchodów milenium jego śmierci, które w naszym mie-
ście będą uroczyście świętowane we wrześniu.

Otwarcie święta naszego miasta było również wspaniałą oka-
zją, aby w obecności mieszkańców dokonać symbolicznego od-
słonięcia jednej z siedmiu tablic informacyjnych, które zostaną 
umieszczone przy zabytkach naszego miasta.

Po oficjalnym otwarciu Międzynarodowych Dni Regionu Bar-
toszyce 2009 na scenie pojawił się zespół „Cliver”. Czwórka mło-
dych, energicznych chłopaków oczarowała zwłaszcza młodszą 
część publiczności, która nie zważając na padający deszcz, tańczyła 
i bawiła się w najlepsze. Po „godzinnym” szaleństwie rozpoczął się 
blok artystyczny przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury, 
który również został bardzo ciepło przyjęty przez publiczność. Na 

koniec pierwszego dnia wystąpiły gwiazdy wieczoru zespół „The 
Ukrainian Folk” i „Kalwi & Remi”, przy których muzyce bawiło się 
około 1000 osób.

Drugi dzień święta naszego miasta był równie ciekawy i upły-
nął pod znakiem dobrej zabawy. Rozpoczęliśmy od prezenta-
cji programu artystycznego przygotowanego przez Krzysztofa 
Kowalskiego reprezentującego Klub Garnizonowy Bartoszyce. 
Krzysztof wespół z Robertem Koniuszym wspaniale pełnili rolę 

Oficjalne otwarcie

„THE UKRAINIAN FOLK”

„KALWI & REMI”

Zespół „CLIVER”

XVII Dni Regionu Bartoszyce 
za nami!
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konferansjerów, niejednokrotnie doprowadzając publiczność do 
śmiechu. Między innymi wystąpili: zespół wokalny „Euforia”, gru-
pa tańca hip-hop „GLOW”, Milena Przybylska, Edyta Gołębczyk 
oraz Izabela Kubicka. Nasi lokalni, młodzi artyści po raz kolejny 
udowodnili w jak doskonałej są formie.

Występy wokalno-taneczne KG Bartoszyce uatrakcyjniły wi-
dowiskowe pokazy walki zaprezentowane przez Pododdział Roz-
poznania 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej i pokazy 
karate Kyokushin.

Następnie na scenie pojawiły się zespoły, soliści i grupy ta-
neczne z Bartoszyckiego Domu Kultury oraz z naszych miast 
partnerskich Bagrationowska i Pionierska. Mogliśmy zobaczyć 
i posłuchać występów m.in. zespołów „Reflex”, „Impuls”, „Domi-
no”, „Logika Kontra System”, „Umbrella Dance Studio”, „Chorus 
Regens”, „Wolnyj Wieter”. Przed główną gwiazdą sobotnich wystę-
pów wystąpił zespół rockowy „FERWOR” oraz zespół disco-po-
lo „TOPLESS”. Sobotni program zakończył się koncertem Bartka 
Wrony z zespołem. Tak różnorodny przekrój muzyczny pozwolił 
niewątpliwie zaspokoić oczekiwania szerokiego grona publiczno-
ści i przyciągnął na Plac Bohaterów Westerplatte widzów w róż-
nym wieku, od dzieci po osoby starsze.

Zabawy jednak nigdy dosyć. Już od wczesnego popołudnia 
w niedzielę, mieszkańcy Bartoszyc mogli obejrzeć blok artystycz-
ny przygotowany przez Gminę Wiejską Bartoszyce. Na scenie za-
prezentowały się gminne zespoły ludowe oraz dzieci i młodzież ze 
szkół naszej gminy wiejskiej.

Następny punkt programu — koncert „Barwy Różnych Kultur” 
przygotowany przez Bartoszycki Dom Kultury” także zachowany 
był w folkowym klimacie. Mogliśmy posłuchać pieśni i piosenek 
przygotowanych przez polskie i rosyjskie zespoły: „Przyśpiewka 

z Zapaski”, „Białe Gołąbki”, „Warmianki Sępopolskie”, „Kotiki”, 
„Ułybka”, „Druga Zmiana”.

Kolejnymi niedzielnymi wykonawcami byli Grzegorz GooRoo 
Tyszkiewicz z zespołem i zespół „Dwie Korony” grający utwory 
z repertuaru Krzysztofa Klenczona. Uwieńczeniem trzydniowego 
święta miasta był bardzo ciepło przyjęty przez naszą publiczność, 
występ Eweliny Flinty z zespołem, przy którym bawiło się blisko 
1000 osób. Nie zabrakło największych przebojów piosenkarki jak 
np. „Żałuję” czy też „Goniąc za cieniem”.

XVII Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce już za nami! 
Mamy jednak nadzieję, iż uczestnicy obchodów znaleźli dla sie-
bie coś ciekawego z bogatej oferty imprez. Dziękujemy wszystkim 

Zespół „ FERWOR”

Zespół „TOPLESS”

Nasza publiczność podczas koncertu zespołu „TOPLESS”

Bartek Wrona z zespołem
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Oddział dla Dzieci i Młodzieży zainspirowany programem Fun-
dacji ABCXXL „Cała Polska czyta dzieciom”, już po raz ósmy 
aktywnie włączył się do ogólnopolskiej akcji głośnego czytania 
dzieciom. Kampanię zapoczątkował w 2001 roku, reklamowy 
spot nadawanym w TVP. Humorystyczna scena, w której dziecko 
podchodzi do oglądającego telewizję ojca i pyta: „Tato, a czy ty 
umiesz czytać”, odniosła zamierzony skutek. Do wspólnego czyta-
nia w bartoszyckiej bibliotece zaproszenie przyjął przewodniczący 
Rady Miasta Pan Stanisław Szwed, Panie z sekcji teatralnej Bar-
toszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, media lokalne repre-
zentowała Pani Marzena Bukowska.

W tym roku podczas Tygodnia Czytania Dzieciom, biblioteka 
wzięła udział również w III Światowych Dniach Bajki na Warmii 
i Mazurach. 1 czerwca odbyło się podsumowanie konkursu pla-
stycznego ph. „Malowany świat bajek”, a Aktorzy ze Studia Małych 
Form Teatralnych „ART-RE” z Krakowa uświetnili uroczystość 
występem. W ich wykonaniu dzieci obejrzały spektakl „Cali-
neczka”. Aktorzy zapewnili przedszkolakom przemiłą atmosferę 
i wspaniałą zabawę.  opracowała: Jolanta Dowejko

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

VIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

mieszkańcom Bartoszyc za liczny udział w obchodach naszego mia-
sta i za wspaniałą atmosferę, którą potrafili stworzyć podczas kon-
certów oraz specjalnie przygotowanych imprezach towarzyszących. 

Warto w tym miejscu dodać, że program obchodów miasta obfi-
tował w liczne imprezy sportowe, o czym piszemy w dalszej części 
biuletynu, do lektury którego serdecznie Państwa zapraszamy.

opracowała: Aneta Mazur
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Grzegorz GooRoo Tyszkiewicz z zespołem

„Dwie Korony”

Ewelina Flinta z zespołem
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W dniach 5, 6 i 7 czerwca br. w naszym mieście odbyła się kolejna 
edycja Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2009. Wśród 
imprez artystycznych nie zabrakło również bogatego programu 
sportowego. Mieszkańcy miasta mieli możliwość uczestniczenia 
w kilku ciekawych imprezach sportowych, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem.

W tym roku organizatorom imprez pogoda próbowała pokrzy-
żować plany, jednak nam udało się przeprowadzić wszystkie pla-
nowane imprezy.

Mecz Towarzyski Polska-Niemcy
6 czerwca z okazji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 
2009 na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego rozegra-
ny został towarzyski mecz pomiędzy drużyną Victorii Bartoszy-
ce (Polska) a Nienburgiem (Niemcy). Mimo niepewnej pogody 
zawodnicy jednej jak i drugiej drużyny stworzyły świetną at-
mosferę meczu piłkarskiego. Zabrakło jedynie kibiców, którzy 
zapewne przestraszyli się niekorzystnej aury.

Podczas spotkania 
warunki na boisku od 
początku dyktowali za-
wodnicy bartoszyckiej 
Victorii. Piłkarze pod 
wodzą trenera — Danie-
la Chruściela stworzyli 
mnóstwo sytuacji pod-
bramkowych, pokazując 
drużynie z Nienburga, 

kto tak naprawdę rządzi na boisku. Doskonałe spotkanie rozegrał 
Baranowski Łukasz, który 
strzelił 5 bramek. Ostat-
nią bramkę dla zespołu 
Victorii zdobył Wojciech 
Gałązka. Naszych prze-
ciwników warto pochwa-
lić za wolę walki oraz za-
angażowanie. Udało im 
się zdobyć jedyną bramkę 
w drugiej połowie meczu, 
której zdobywcą został Ismail El-Molla. Obie drużyny otrzymały 
po meczu pamiątkowy puchar za uczestnictwo.

VI Regaty Kajakowe „Między Kładkami”
6 czerwca br. w Bartoszycach na kładce przy ulicy Prusa odbyły 
się VI Regaty Kajakowe z okazji Międzynarodowych Dni Regio-
nu Bartoszyce 2009. Zmieniona trasa regat kajakowych „Między 
kładkami” wynosiła około 1200 metrów. Przebiegała ona od 
kładki przy ulicy Prusa do mostu drogowego na Łynie oraz od 

mostu drogowego w dół 
rzeki do mostu kolejowe-
go na Łynie. Zawodnicy 
robili nawrót i finiszowali 
do kładki. Trasa zawierała 
więcej zakrętów, była bar-
dziej malownicza i dostęp-
na dla osób kibicujących. 
W wyścigu wystartowało 

6 pań i 16 panów. Za-
pewne deszczowa aura 
w dniach poprzednich 
odstraszyła przyszłych 
zawodników. Nad bez-
pieczeństwem zawodni-
ków czuwali ratownicy 
z Powiatowej Komendy 
Straży Pożarnych w Bar-
toszycach, zaś oprawę 
muzyczną zabezpieczył 
członek Stowarzyszenia 

„Ożywić Łynę” Pan Ja-
nusz Pietrzak. Głównym 
organizatorem impre-
zy było Stowarzyszenie 
„Ożywić Łynę”. W kate-
gorii mężczyzn bezkon-
kurencyjna okazała się 
już po raz kolejny para 
zawodników: Alfred 
Rukszto i Edward Za-

orski, drugie miejsce zajęła ekipa: Paweł Śliwiński i Dawid Wo-
bolewicz a na trzecim uplasowali się: Arkadiusz Rajtak i Karol 
Brzozowski. Wśród kobiet najlepsze okazały się: Ewelina Biały 
i Elżbieta Kordyś, jako druga dopłynęła para: Adrianna Możej-
ko i Natalia Grodź, natomiast na trzecim miejscu uplasowała się 
para: Anna Bryszkowska i Anna Szczepkowska.

Arm Wrestling — „Siłowanie na rękę”
7 czerwca br. na Placu Bohaterów Westerplatte w Bartoszycach od-
była się II Edycja Otwartych Mistrzostw Bartoszyc Arm Wresling 
— „Siłowanie na rękę”. Na „patelni” zawodnicy rywalizowali w 2 
kategoriach mężczyzn oraz jednej kategorii kobiet „Open”. Mimo 
licznego grona obserwatorów do rywalizacji zgłosiło się niewielu 
chętnych. Mężczyźni rywalizowali w 3 pojedynkach w systemie 
każdy z każdym. Ci, którzy wzięli udział w zawodach na pewno 
nie żałują, gdyż zdobyli piękne puchary z dyplomami oraz ga-
dżety ufundowane przez Urząd Miasta Bartoszyce. Publiczność 
zachęcała zawodników brawami, zaś sami uczestnicy zapewnili 

nam ciekawą rywalizację od początku do końca. Sędzią głównym 
zawodów był pan Janusz Stolarkiewicz. Mężczyźni wystartowali 
w dwóch kategoriach: poniżej 95 kg oraz powyżej 95 kg. W ka-
tegorii poniżej 95 kg zgłosiło się 3 zawodników. Najlepszy oka-
zał się Arkadiusz Kowalski (Bartoszyce), drugi był Edward Jernat 
(Bartoszyce) a na 3 miejscu Jacek Michalczyk (Górowo Iławeckie). 
W kategorii powyżej 95 kg najsilniejszy okazał się Skomorok Ro-

Sprawozdanie z imprez sportowych



1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 13

bert (Dzietrzychowo), po nim Kulis Dariusz (Bartoszyce) a na 3 
miejscu Sokołowski Krzysztof (Skitno).

Zawody Strzeleckie
7 czerwca br. na parkingu przy Gminnym Centrum Informacji 
przy ul. Boh. Warszawy w Bartoszycach z okazji Międzynarodo-
wych Dni Regionu Bartoszyce 2009 odbyły się Zawody Strzelec-
kie. Organizatorzy, obawiając się warunków pogodowych, zasta-

nawiali się nad zmianą 
terminu zawodów, lecz 
na szczęście pogoda po-
prawiła się i strzelanie 
można było rozpocząć. 
Zawodnicy wzięli udział 
w 3 konkurencjach: 
strzelanie z pozycji leżą-
cej, strzelanie z pozycji 
klęczącej oraz pozycji 

stojącej. Wśród uczestników zawodów znalazły się też osoby 
z poza obszaru Bartoszyc, co bardzo cieszy i uświadamia, że 
warto kontynuować tego rodzaju imprezy. Po zaciekłej walce wy-
łoniono zwycięzcę, któ-
rym okazał się Daniel 
Olender — na codzień 
biorący udział w Bar-
toszyckiej Lidze Strze-
leckiej. Nagrodzona 
została także kategoria 
kobiet, w której najlep-
sza okazała się Magdale-
na Słowikowska. Mimo 
kontuzji ręki udało się jej uplasować się na 1 miejscu w swojej 
kategorii. Zawodnicy otrzymali nagrody, puchary i medale oraz 
pamiątkowe dyplomy za pierwsze 3 miejsca. Sędzią głównym za-
wodów był pan Janusz Stolarkiewicz. Organizatorem zawodów 
był Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce.

Pokaz Karate Kyokushin
6 czerwca br. na Placu Bohaterów Westerplatte z okazji Między-
narodowych Dni Regionu Bartoszyce 2009 Bartoszycki Klub 
Karate Kyokushin zorganizował pokaz swoich umiejętności 

przed bartoszycką pu-
blicznością. Zawodnicy 
na codzień trenujący 
w Klubie Karate Kyoku-
shin przybliżyli techniki 
samoobrony oraz poka-
zali jak trenują w swoim 
klubie. Pokaz obejrzała 
spora część bartoszyc-
kiej publiczności, zwa-

żywszy na fakt, iż Karate 
Kyokushin to sport bar-
dzo efektowny przycią-
gający zainteresowanie 
innych. Wśród zawod-
ników, którzy pokazy-
wali swoje umiejętności 
były zarówno dzieci, jak 
i starsi karatecy.

VII TEAM CUP
Drużynowe Wędkarskie Mistrzostwa Regionu

7 czerwca br. na Jeziorku Miejskim w Bartoszycach z okazji Mię-
dzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2009 zorganizowano 

VII TEAM CUP Drużynowych Wędkarskich Mistrzostw Regionu 
Bartoszyce w wędkarstwie spławikowym. W zawodach wystarto-
wało 6 drużyn wędkarskich, z których najlepsza okazała się ekipa 
„KABEL” w składzie: Bogdan Kabelski, Krzysztof Kabelski oraz 
Tomasz Ławrynkiewicz zdobywając 13 pkt. z wynikiem 5,330 kg.

Pokaz gry w PaintBall
W dniu 06.06.2009 r. w godzinach 16.00-18.00 zorganizowano 
miasteczko paintballowe, w skład którego wchodził punkt infor-

macyjny, gdzie można 
było zaznajomić się 
z nowoczesnym sprzę-
tem stosowanym w grze 
w Paintball, a następnie 
sprawdzić swoje umie-
jętności i sprawność 
ogólnofizyczną na torze 

speedball’owym. Miastecz-
ko cieszyło się dużym zain-
teresowaniem szczególnie 
młodzieży szkolnej oraz 
dzieci, które świetnie ba-
wiły się, strzelając do dmu-
chanych przeszkód.

Regionalny Turniej 
„Bartów” w Szachach
7 czerwca w Jednostce Wojskowej przy ul. Wojskia Polskiego 
w Bartoszycach odbył się Regionalny Turniej „Bartów” w sza-
chach. Zmagania odbywały się z okazji Międzynarodowych Dni 
Regionu Bartoszyce 2009. W zawodach udział wzięło 43 zawod-
ników z Bartoszyc i okolic w tym Wiceprezes Warmińsko-Mazur-
skiego Związku Szachowego pan Tadeusz Sapierzyński z Kętrzyna. 



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

14 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

Książki — kiedyś jedyne okno na świat, źródło wielkich inspiracji, 
oderwania się od rzeczywistości, dzisiaj wypierane przez internet, 
kino i telewizję mają dalej wielką moc oddziaływania na swoich 
czytelników. Na upowszechnianie książki duży wpływ ma sposób 
jej wprowadzania w obieg społeczny. Autor książki przelewa na 
kartkę papieru myśli i słowa — ale to od nas zależy czy ten tekst 
zaistnieje. Spotkania autorskie stwarzają wyjątkową okazję do „ży-
wego” kontaktu autora i czytelnika, pomiędzy którymi znajduje 
się tekst... Słowo nabiera wówczas szczególnego znaczenia. Biblio-
teka promując twórczość i zachęcając autorów do wyrażania sie-
bie poprzez literaturę, zorganizowała w ostatnim czasie spotkanie 
z Izabelą Sowa, Tadeuszem Matulewiczem i Arturem Beckerem.

Izabela Sowa — ceniona przez krytyków za styl, treść oraz do-
skonałe poczucie humoru. Rozgłos przyniosła pisarce tzw Seria 
owocowa — „Smak świeżych malin”, „Cierpkość wiśni”, „Herbat-
niki z jagodami”. W jej książkach humor często miesza się z mo-
ralnymi rozważaniami o przemijaniu.

Tadeusz Matulewicz — pisze recenzje książkowe, wywiady, fe-
lietony, uprawia publicystykę o tematyce kulturalnej. Jest autorem 
książek: „Polskie pieśni historyczne” i „ Skąd ta pieśń”. „Wileńskie 
rodowody” — wydane w 2005 roku, obejmują 33 życiorysy ludzi 
pochodzących z Wileńszczyzny. Część z nich tuż po II wojnie 

światowej tworzyło na Warmii i Mazurach od podstaw polską 
służbę zdrowia, poligrafię, oświatę, kulturę, i naukę.

Artur Becker — urodził się w Bartoszycach. Od 1985 roku 
mieszka w Niem-
czech. To proza-
ik, poeta, eseista, 
piszący w języ-
ku niemieckim. 
Wszystkie jego 
powieści związa-
ne są tematycznie 
z Warmią i Ma-
zurami. W Niemczech opublikował jedenaście książek. Jest lau-
reatem prestiżowej nagrody im. Adelberta von Chamisso za rok 
2009. Najnowsza powieść — „Kino Muza” jest pierwszą publikacją 
prozy Beckera w języku polskim. Przedstawia los bohatera na roz-
drożu: między miastem Bartoszyce a niemiecką Bremą.

fotografie i opracownie: Jolanta Dowejko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

O promocji książek słów kilka

Zawodnicy walczyli o Puchar Burmistrza Miasta Bartoszyce. Naj-
lepszym szachistą tego dnia został Malczyk Jakub.

Turniej w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
6 czerwca br. na Jeziorku Mleczarskim w Bartoszycach z okazji 

Międzynarodowych Dni 
Regionu Bartoszyce 2009 
rozegrano Turniej w Pla-
żową Piłkę Siatkową Męż-
czyzn. Tego samego dnia 
swoje turnieje rozegrały 
również kobiety. W tur-
nieju mężczyzn do rywa-
lizacji przystąpiło 21 dru-
żyn. Wśród zawodników 

można była także obejrzeć siatkarzy z Olsztyna oraz Górowa Iła-
weckiego. Najlepsza okazała się para Olsztyn/Górowo Iławeckie, 
w której zagrali: Mateusz Chyl (Olsztyn) i Adam Winckiewicz 
(Górowo Iławeckie).

Zawodnicy, którzy znaleźli się na podium otrzymali pamiątko-
we puchary i dyplomy za udział w turnieju.

Wśród kobiet wystąpiły 4 drużyny spośród, których najlepsza 
okazała się para: Aleksandra Wajrak/Katarzyna Sturlis. Drugie 
miejsce zajęły: Urszula Wasilewska z Julitą Jedynak, trzecie — Ka-
tarzyna Mikucka/Izabela Majchrzak.
fotografie i opracowanie: Szymon Siarkowski, Wydział Spraw Społecznych

Więcej informacji na www.sport.bartoszyce.pl
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Jak co roku pielęgniarki ze wszystkich Stacji Johannitów uczest-
niczyły w szkoleniu zorganizowanym przez dr med. Christiana 
Meyla i pana Bernarda Kahnerta.Szkolenie na temat cukrzycy 
prowadzone było przez doktora Sowę z Olsztynka.Pogłębiłyśmy 
swoją wiedzę na temat choroby i metod wczesnej profilaktyki, le-
czenia oraz pielęgnacji.

Kontynuując temat 
cukrzycy, udało się nam 
zorganizować w naszej 
stacji szkolenie na te-
mat nowoczesnych opa-
trunków w gojeniu ran. 
W szkoleniu uczestni-
czyły pielęgniarki i leka-
rze z Bartoszyc. Zdobyta 

wiedza jest wykorzy-
stywana w praktyce. 
U pacjentów objętych 
naszą opieką stosuje-
my nowoczesne meto-
dy leczenia ran z zasto-
sowaniem opatrunków 
nowej generacji. Mamy 

możliwość kontakto-
wania się z przedsta-
wicielką firmy „Hart-
man”, która zawsze 
służy pomocą.

N a w i ą z a ł y ś m y 
współpracę z przedsta-
wicielem firmy „Ge-
nexo”, posiadamy bez-

płatne aparaty do pomiaru cukru. Osoby zainteresowane zostaną 
zapoznane z obsługą aparatu. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy.

W maju uczestniczyłyśmy w uroczystości Święta Johannitów 
w Malborku. Spotkania takie oprócz integracji dają możliwość 
poznania wielu ciekawych osób, są również okazją do wymiany 

poglądów i doświadczeń 
zdobytych w pracy.

Osób potrzebujących 
nie ubywa, lecz miło nam, 
że nie ubywa też ludzi, któ-
rzy służą bezinteresowną 
pomocą i wspierają naszą 
działalność:

 — Dr. med. Christian Meyl
 — Bernard Kahnert
 — Christian Frhr. von der Leyen
 — Bernard von Fischern
 — F.W. von der Groeben
 — Doktor Sethe z żoną
 — Uwe Remmers
 — Wilhelm Mahnken
 — Pastor Klinke
 — H. P. Lipferd z Nienburga

Johannici i wszystkie osoby z nimi współpracujące
 — Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
 — Firma NOVA MAZUR DESIGN

W imieniu podopiecznych naszej stacji dziękujemy wszystkim 
darczyńcom.

 opracowały: Alicja Kiełbasińska i Bożena Warchoła

Migawki z życia stacji socjalnej Johannitow
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Nadszedł sezon urlopowy i zapewne większa część z Państwa ma 
już zaplanowany wyjazd, czy to zagranicę, czy też w inny region 
naszego kraju. W myśl powiedzenia: „cudze chwalicie, a swego 
nie znacie”, pracownicy Gminnego Centrum Informacji — Punk-
tu Informacji Turystycznej przygotowali dla Państwa propozycję 
turystyczną, która zaspokoi ciekawość tych, którzy zostali w mie-
ście i nie mają pomysłu na weekendową wycieczkę za miasto. Bar-
toszyczanie z pewnością znają swoje miasto i jego zabytki, więc 
w tym artykule więcej uwagi poświęcimy innym miejscowościom 
z terenu powiatu bartoszyckiego, które w równej mierze są atrak-
cyjne i warte zobaczenia. Nasz powiat swym zasięgiem obejmuje 
wiele miast i miejscowości o bogatej przeszłości. Większość z nich 
powstało w średniowieczu i do tej pory zachowało elementy tejże 
architektury i urbanistyki.

Trasę zwiedzania naszego powiatu proponujemy rozpocząć 
od Górowa Iławeckiego. Niepowtarzalny charakter temu miastu 
nadaje nie tylko piękne położenie na zielonych wzgórzach histo-
rycznej Natangii, ale także jego mieszkańcy, których korzenie wy-
wodzą się z różnych kultur i tradycji. Prawa miejskie Górowo Ił. 
otrzymało z rąk komtura krzyżackiego Heinricha de Muro 5 lute-
go 1335 r. Stare Miasto oraz kilkukrotnie przebudowywany ratusz 
z XIV wieku to pierwsze miejsce, w który należy się udać. Kolej-
ną atrakcją jest górowska cerkiew greckokatolicka Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Ta średniowieczna budowla to dawny kościół 
ewangelicki. Wewnątrz zobaczyć można piękny ikonostas Jana 
Nowosielskiego oraz największe na Warmii malowidło sufitowe 
z 1660 r. Zwiedzając Górowo Ił. warto zobaczyć także dziewiętna-
stowieczny neogotycki kościół rzymskokatolicki pw. Najświętsze-
go Serca Jezusowego z odrestaurowanym oryginalnym ołtarzem. 
Na obrzeżach miasta zachowały się czternastowieczne fragmenty 
murów obronnych, a domy w centrum miasta pochodzą z XIX w. 
W jednym z nich, dawnym domu pastora, mieszkał w 1807 r. sam 
Napoleon Bonaparte. Górowo Iławeckie poszczycić się może tak-
że unikalnym w skali europejskiej muzeum gazownictwa. Pierw-
szą gazownię uruchomiono tu w 1908 r. Produkowała gaz miejski 
uzyskiwany drogą przeróbki węgla kamiennego w piecach gazow-
niczych. Zakład pracował do 1992 r., a w 1994 r. otwarto Muzeum 
Gazownictwa, w którym można zobaczyć, jak funkcjonowały sta-
re gazownie, których co raz mniej w Polsce.

Okolice Górowa Ił. to tereny atrakcyjne dla przyrodników oraz 
poszukiwaczy przygód. Mamy tu Jezioro Martwe — cenny obiekt 
przyrodniczy, który jest chroniony statusem rezerwatu przyrody, 
o powierzchni 17,30 ha — typowy dystroficzny zbiornik wytopi-
skowy otoczony pierścieniem pływającego mechowiska, zwanego 
płem, przechodzącego ku brzegom w torfowisko wysokie i dalej 
w strefę boru mieszanego bagiennego. Głównym obiektem ochro-
ny jest malina moroszka — relikt postglacjalny, mający tu jedno 
z nielicznych stanowisk w kraju. Moroszce na mechowisku towa-
rzyszą inne, również interesujące rośliny, jak: żurawina, rosiczka, 
czerwień błotna, bagno zwyczajne, borówka bagienna i inne.

Nad wsią Pareżki wznosi się Tajemnicza Góra — dziwne, mimo 
że niewykorzystywane rolniczo, bezleśne wzgórze. To obiekt zain-
teresowania eksploratorów — poszukiwaczy skarbów i militariów. 
Według relacji starszych mieszkańców tuż po wojnie u podnóża 
góry znajdowało się kilka zasypanych wejść do sztolni, a nawet 
tory kolejki ginące w zawalonym wyrobisku. Prowadzone przez 

ekipy poszukiwaczy prace potwierdziły istnienie sztolni. Odnale-
ziono fragmenty drewnianej obudowy jednej z nich. Nie wiado-
mo, co znajdowało się we wnętrzu Tajemniczej Góry. Oczywiście 
wielu uważa, że właśnie tam ukryto skrzynie ze skarbami Bursz-
tynowej Komnaty. Według innych hipotez znajdowała się tutaj 
podziemna fabryka.

Z Pareżek jest niedaleko do Dzikowa. Po dawnym dzikowskim 
pałacu rodu von Schwerin pozostały skromne ruiny i zasypane 
piwnice. Skryte wśród gęstwiny krzaków i z pozoru nieatrakcyj-
ne, przyciągają współczesnych poszukiwaczy skarbów. Pod ko-
niec wojny, jesienią 1944 r. w piwnicach pałacu zmagazynowano 
ewakuowane z Królewca dzieła sztuki. Znalazły się tu także nie-
mieckie trofea wojenne — zrabowane z muzeów skarby kultu-
ry ukraińskiej. Przypuszczano, że Niemcy mogli tu także ukryć 
Bursztynową Komnatę. Szanse na epokowe odkrycie zmalały 
jednak po gruntownym przeszukaniu, jakie po wojnie urządzi-
ło w ruinach polskie wojsko i konserwatorzy zabytków. W dzi-
kowskim pałacu gościł słynny niemiecki matematyk i astronom 
Fryderyk Wilhelm Bessel (1784-1846). Profesor uniwersytetu 
królewieckiego i założyciel tamtejszego obserwatorium astro-
nomicznego prowadził na wzgórzu położonym ok. 2 km na pół-
noc od Dzikowa obserwacje i pomiary astrometryczne. Miejsce 
zwane Górą Zamkową warto odwiedzić i dziś. Można spróbować 
swoich sił w wędrówce na szczyt (216 m n.p.m.). Bujny liściasty 
las na stokach i ścieżka dydaktyczna u podnóża największego 
wzniesienia tej części naszego powiatu stanowią o atrakcyjności 
urokliwego miejsca.

Warto również odwiedzić Żywkowo, gdzie mieszka dwa razy 
więcej bocianów niż ludzi. Kilkadziesiąt gniazd rozmieszczonych 
na domach, drzewach i słupie elektrycznym tworzy największą 
kolonię bociana białego w Polsce. Dlatego właśnie tutaj Północ-
nopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków realizuje pilotażowy 
projekt „Bociania wieś”. Celem projektu jest wypracowanie sku-
tecznych metod ochrony siedlisk i żerowisk tych ptaków. Prace 
rozpoczęto w 1998 r. od remontu dachów, na których posado-
wione były gniazda. Wymieniono krokwie, przełożono dachówki, 
bocianie siedziby otrzymały też solidne platformy, zabezpieczają-
ce gniazda przed osunięciem się. Jak wszystkie żywe stworzenia, 
bociany muszą nie tylko mieć gdzie mieszkać, ale również co jeść. 
Urozmaicony krajobraz okolic Żywkowa, pełen podmokłości, łąk 
i zadrzewień śródpolnych, jest idealnym miejscem ptasich łowów. 
Co ciekawe, bociany białe żerują tylko na terenach wykorzysty-
wanych rolniczo. Niekoszona przez dwa lata łąka przestaje być dla 
nich atrakcyjna. Ponieważ od lat w Żywkowie i okolicach ubywa 
rolników, właśnie naturalizacja krajobrazu może okazać się naj-
większym zagrożeniem dla gniazdujących tu bocianów. Dlatego 
jednym z celów realizowanego projektu jest zachowanie eksten-
sywnego rolnictwa. W Żywkowie radośnie wita się turystów. We 
wsi stanęła wieża widokowa, umożliwiająca podglądanie życia 
w bocianim gnieździe.

Z górowskich stron można udać się w drugą stronę powiatu, 
do Sępopola. Miasteczko to, wielokrotnie niszczone przez pożary, 
również zachowało swój zabytkowy średniowieczny układ urba-
nistyczny. Spośród budowli najcenniejszym zabytkiem Sępopo-
la jest kościół parafialny pw. Św. Michała Archanioła, który po-
wstał w latach ok. 1360-1370. Od ok. 1470 r. kościół był siedzibą 

…swego nie znacie…
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archidiakonatu, w latach 1523-1945 — świątynią ewangelicką, 
w której początkowo odprawiano również nabożeństwa polskie. 
Od strony północnej i zachodniej zachowały się resztki dawnego 
muru obronnego okalającego kościół. Zbudowano ten mur w po-
łowie XVIw. z kamieni polnych i cegieł, wykuwając w nim miejsca 
na strzelnice. Kościół sępopolski należy do grupy tak zwanych hal 
warmińskich. Podobna jest architektura kościołów w Braniewie, 
Dobrym Mieście i Lidzbarku Warmińskim. Obwarowania miej-
skie zachowały się w kilku fragmentach w północno-zachodniej 
stronie miasta. Częścią tych obwarowań jest  baszta dwukondy-
gnacyjna, związana z murem, wzniesiona na planie prostokąta. 
Zabytkiem o podobnej randze był domek przy ulicy Mostowej nr 
1 wraz z zespołem zabudowań gospodarczych w podwórzu.

Z Sępopola łatwo dojechać do Łabędnika. Ta mała wieś położo-
na wśród równinnych pól ma zaskakująco długą historię — istnia-
ła już w drugiej połowie XIVw. W 1694 r. majątek przeszedł w ręce 
rodu von der Groebenów. Budowę pałacu rozpoczął Friedrich von 
Groeben, a ukończył jego bratanek. Z tamtego okresu zachował 
się kartusz herbowy nad głównym portalem i zdobione kamienne 
balustrady przy tarasach. Pałac w Łąbędniku szczęśliwie uniknął 
losu wielu innych siedzib dworskich w dawnych Prusach Wschod-
nich. W latach 90. XX wieku został gruntownie wyremontowany 
i dzisiaj stanowi własność prywatną. W Łabędniku zobaczyć moż-
na jeszcze niewielki gotycki kościół z końca XIVw. Bardzo dobrze 
zachowany, jako jeden z nielicznych utrzymał charakter dawnego 
kościoła dworskiego. Z oryginalnego wyposażenia zachowały się 
XV-wieczne płaskorzeźby i figurki apostołów dekorujące nasta-
wę ołtarza głównego oraz empora kolatorska z XVIIw., pamiątka 
ewangelickiego okresu w dziejach świątyni. W 1730 r. do kościoła 
dobudowano późnobarokową kaplicę grobową von der Groebe-
nów, prawdopodobnie według projektu Joachima Schultheissa 
von Unfriedt z Królewca. We wnętrzu świątyni, na wysokości 
kaplicy, stoi kamienna rzeźba Friedricha von der Groeben. Ko-

ściół ten od reformacji do II wojny światowej służył ewangelikom, 
natomiast po 1958 r. powrócił do ludności katolickiej.

Ostatnią proponowaną przez nas do odwiedzenia miejscowo-
ścią powiatu bartoszyckiego jest Bisztynek. Najwspanialszym za-
bytkiem architektury w tym miasteczku jest Kościół pw. Św. Ma-
cieja i Przenajświętszej Krwi Chrystusa wzniesiony w końcu XIV 
wieku, a wyświęcono w 1400 roku. Kolejnym zabytkiem Bisztynka 
jest Brama Lidzbarska (Heilsberger Tor), zabytek III kategorii. Jest 
to obiekt gotycki, który obecny wygląd uzyskał po wielu przebu-
dowach. Obecnie ma charakter barokowy. Jeszcze na początku XX 
wieku brama służyła jako więzienie. Jest to jedyna z trzech, zacho-
wana brama dawnych murów obronnych Bisztynka. Nie istnieją 
już: Brama Warszawska i Brama Reszelska. Kolejnym zabytkiem 
jest Neogotycki Kościół Ewangelicki z 1888 r.

Ciekawą atrakcję stanowi Diabelski Kamień znajdujący się 
w Bisztynku przy ulicy Kolejowej. Jest to drugi co do wielkości, po 
Trygławie z Tychowa na Pomorzu Środkowym, głazem narzuto-
wym w Polsce. Ma 3 m wysokości, 8 m długości i 7 m szerokości. 
Według legendy diabeł został ojcem chrzestnym syna ubogiego 
szewca z Bisztynka. W zamian chłopiec, po ukończeniu nauk, miał 
być oddany swemu chrzestnemu. Nieświadomi, z kim zawierają 
umowę, rodzice wykształcili syna na księdza. W dniu, w którym 
odprawiał swoją pierwszą mszę, diabeł miał bardzo pilną pracę — 
przenosił głaz z Afryki. Ze złości, że nie zdążył przed wyświęce-
niem chłopca na księdza i stracił jego duszę, diabeł porzucił swój 
ładunek właśnie w Bisztynku. Ponoć do dziś głaz ma magiczną 
moc — aby ustrzec się nieszczęść, należy obejść go dwukrotnie 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Życzymy Państwu wielu wspaniałych chwil podczas odkrywa-
nia uroków naszego powiatu!

opracowanie: Iwona Wojnicz, Justyna Wasyliszyn
Źródła: www.polskaniezwykla.pl, www.wrota.warmia.mazury.pl, 

www.sepopol.republika.pl, www.wikipedia.pl, żródła własne

W dniu 6 czerwca podczas Międzynarodowych Dni Regionu Bar-
toszyce 2009 na Placu Bohaterów Westerplatte odbyła się I Gieł-
da Kolekcjonerska, na którą ochoczo 
przybyli kolekcjonerzy z Bartoszyc 
i okolic. W zgromadzonych ekspona-
tach znalazły się min. stare meble, mo-
nety, przedmioty codziennego użytku 
jak i broń. Bartoszyczanie od wcze-
snych godzin rannych mogli podzi-
wiać, ale także nabyć interesujące ich 
przedmioty. Pomysłodawcami oraz 
głównymi organizatorami giełdy byli 
znani w Bartoszycach kolekcjonerzy 
— panowie Tadeusz Markowski oraz 
Leszek Gałuszko. Nad przebiegiem 
giełdy czuwali pracownicy Wydzia-
łu Spraw Społecznych UM Bartoszy-
ce. Prawdziwym zaskoczeniem było 
przybycie kolekcjonerów aż z Radzy-
mina. Swoistą atrakcją podczas giełdy 

stanowiła możliwość wybijania monet, strzelania z łuku czy po-
jedynkowanie się na broń białą. Prawdziwą furorę wywołały sal-
wy z armaty. Pomysł zorganizowania „pchlego targu” spotkał się 
z niezwykle pozytywnym odbiorem i planowana jest jego konty-
nuacja. fotografie i opracowanie: Marta Olszańska

Wydział Spraw Społecznych

Spotkanie kolekcjonerskie

I. Giełda Staroci
Fo

t. 
M

ar
ta

 O
ls

za
ńs

ka



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

18 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

W Bartoszycach na 
Stadionie Miejskim 
im. Kazimierza Gór-
skiego w dniach 4-5 
lipca 2009 r. odby-
ły się Indywidualne 
Mistrzostwa Euro-
py STRONG MAN. 
Mieszkańcy naszego 
miasta mogli zobaczyć 
w akcji najsilniejszych 
z całej Europy. Pierw-
szego dnia w sobotę 
odbyła się konferencja 
prasowa z udziałem 
mediów, zawodników 
i Burmistrza Miasta 
Bartoszyce. W so-
botnich eliminacjach 
wzięło udział dwuna-
stu zawodników, ro-
zegranych zostało pięć 
konkurencji: przysiad, 
martwy ciąg, walizki, 
wyciskanie sztangi, spacer buszmena. Największe emocje wzbu-
dziła konkurencja w wyciskaniu i podrzucie. Bohaterem tej kon-
kurencji został Krzysztof Radzikowski, który przy okazji ustano-
wił nowy rekord Polski — wycisnął bowiem 240 kg. Ostatecznie 
po pierwszym dniu zmagań z zawodami pożegnać się musieli 
Kirchbaum, Trimpl, Votter oraz Rosjanin Karlamow.

W finale najlepszym okazał się znowu Mariusz Pudzianowski. 
Zawody rozpoczęły się od niesamowicie ciężkiej wiązanej konku-
rencji, trzeba było umieścić beczki na podeście, następnie przez 
20 metrów przenieść walizki i na koniec przydźwigać Jok . Kolejna 
konkurencje to: wyciskanie 140-kilogramowej belki, uchwyt Her-
kulesa, martwy ciąg, spacer drwala ze 185-kilogramową walizką 
oraz schody. ,,Dominator’’ z każdą konkurencją powiększał swoją 
przewagę nad przeciwnikami. W rezultacie z wynikiem 45,5 pkt. 
wygrał zawody. Należy wspomnieć, że w turnieju uczestniczył 
między innymi Anglik Mark Felix, czwarty z listy najsilniejszych 
z 2006 w Chinach. W mistrzostwach niestety nie mógł uczestni-
czyć z powodu kontuzji Terry Hollands z Anglii, drugi Vice Mistrz 
Świata z 2007. Zmaganiom siłaczy pierwszego dnia towarzyszył 
występ Zespołu Orkiestry Dętej z Iławy, natomiast w niedzielę 
podczas przerw czas naszym kibicom uprzyjemniał pokaz Mi-
strzyń Polski czeerliderek z Olsztyna.

Tak wyglądała klasyfikacja końcowa:
1. Mariusz Pudzianowski

2. Krzysztof Radzikowski
3. Mateusz Baron
4. Grzegorz Szymański
5. Rafał Kobylarz
6. Tomasz Kowal
7. Mark Felix
8. Ravis Vidzis
Chociaż pierwszego dnia 

pogoda spłatała małego psi-
kusa, ponieważ przez chwilę 
padał deszcz, zaś drugiego 
dnia widzów już od rana 
przywitała fantastyczna 
aura i tak zostało już do 
końca Mistrzostw.

Podczas imprezy nie 
zabrakło również innych atrakcji. W sobotni wieczór wystąpił 
zespół BOYS, a wcześniej wystąpił zespół NANA. Nie zabrakło 
również stoisk gastronomicznych, przy których każdy mógł wy-
godnie usiąść i zjeść. Relacje z zawodów będzie można obejrzeć 
w telewizji TVN: 18 lipca z eliminacji, natomiast 25 lipca finały 
mistrzostw.

opracował: Rafał Krześcijański
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Pudzian znowu 
na podium

Indywidualne 
Mistrzostwa Europy 
Strong Man 
w Bartoszycach
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Bartoszyce w Pucharze Miast
Puchar Miast to wyjątkowy cykl imprez przeznaczonych dla 
mieszkańców północnej Polski. Przez dwanaście kolejnych, let-
nich tygodni spotykać się będą drużyny rywalizujące ze sobą 
w 15 SPECJALnych, widowiskowych konkurencjach. Zawodnicy 
zmierzą się m.in. w walce na ruchomej kładce, wyścigu w „zor-
bach” (ogromnych gumowych kulach), czy skokach przez gigan-
tyczną skakankę.

Każda Drużyna wystartuje nie tylko podczas turnieju w swo-
im rodzimym mieście, ale również na imprezach wyjazdowych 
u swoich grupowych rywali. Najlepsza spośród tych trzech dru-
żyn spotka się w finale ze zwycięzcami trzech pozostałych grup 
eliminacyjnych. Wielki finał odbędzie się w Elblągu, gdzie produ-
kowane jest piwo SPECJAL. Zwycięska Drużyna otrzyma nagrodę 
dla swojego miasta.

„Puchar Miast to wydarzenie, które oprócz zapewnienia do-
skonałej zabawy, buduje w ludziach poczucie dumy i odpowie-
dzialności za swoje miasto. Dlatego też wszystkie nagrody, o które 
walczą reprezentanci miast, przeznaczone są na bardzo konkretne 
wydatki, o których finalnie mają zdecydować mieszkańcy tych 
miast.” — mówi Jacek Łapieniecki brand manager marki Specjal.

Nagrody Pucharu Miast: I miejsce — 100 000,00 zł II miejsce 
— 30 000,00 zł III miejsce — 10 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na sfinansowane szczególne 
potrzeby mieszkańców miast , które dostaną się do finału Pucharu. 
Poprzez głosowanie, za pośrednictwem strony internetowej www.
specjal.pl oraz kuponów, dystrybuowanych wśród mieszkańców, 
będą oni mogli zadecydować, na co zostanie przeznaczona nagro-
da. Każdy będzie mógł oddać głos na jedną ze wskazanych przez 
jego miasto inwestycji. Sponsor Pucharu Miast sfinansuje tę, która 
uzyska najwięcej głosów.

Podczas uroczystej inauguracji, która miała miejsce w Bro-
warze produkującym markę SPECJAL obecni byli reprezentanci 

miast uczestniczących w Pucharze. Burmistrzowie oraz członko-
wie drużyn turniejowych odebrali z rąk przedstawicieli Browaru 
i Grupy Żywiec sztandary turniejowe. Będą one zaznaczać obec-
ność poszczególnych miast podczas turniejów. Stałym elementem 
imprez będzie również oficjalnie zapalony podczas konferencji 
symboliczny Znicz Pucharowy.

Ideą Pucharu Miast jest połączenie zmagań przedstawicieli 
miast z atmosferą pikniku i dobrej zabawy. Dlatego oprócz części 
turniejowej w programie każdej imprezy przewidziano występy 

gwiazd polskiej estrady takich jak m. in.: Kayah, Stachursky, Kult, 
Perfect, Doda, Kora, Patrycja Markowska oraz mnóstwo innych 
SPECJALnych atrakcji dla mieszkańców regionu.

Pierwsze starcie miało miejsce w Mrągowie, drugie w Barto-
szycach gdzie odnieśliśmy sukces (relacja w dalszej części biule-
tynu). Drużyna Bartoszyce jest naprawdę w znakomitej formie fi-
zycznej, zmotywowana, skoncentrowana i na zawodach da z siebie 
wszystko. A konkurencje stanowią nie lada wyzwanie! W Ostró-
dzie zmierzymy się tradycyjnie w pięciu konkurencjach: Latający 
dywan, Skakanka gigant, Przeprawa, Kierowcy i Drwale. Liczymy 
na piękną pogodę i gorący doping bartoszyckich kibiców!

Więcej informacji i zdjęć z innych imprez na oficjalnej stronie 
sportowej miasta Bartoszyce www.bartoszyce.pl.

opracował: Szymon Siarkowski, fot. Marta Olszańska
Wydział Spraw Społecznych

Od lewej stoją: Paweł Tylek, Jan Korzeniewski, Marcin Trebliński, Krzysztof Zakrzewski
Klęczą od lewej: Sławomir Mandywel, Daniel Makarewicz, Grzegorz Mandywel

Trening na Orliku

Biegi

Opracowywanie taktyki
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W sobotę 18 lipca Bartoszyce w przepięknym stylu pokonały na 
„swoim podwórku” przeciwników z Mrągowa i Ostródy. W pięciu 
widowiskowych konkurencjach takich jak: koszykarska karuzela, 
gladiatorzy, katapulty, ryksze oraz strażacy bartoszycka drużyna 
składająca się z ośmiu zawodników zdobyła maksymalność ilość 
punktów — 25. Tym samym po dwóch starciach remisujemy 
z Mrągowem 1:1. Już tylko zwycięstwo w Ostródzie dzieli nasze 
miasto od finałów Pucharu Miast! Godni wyróżnienia byli tak-
że kibice, którzy niezwykle entuzjastycznie dopingowali swoich 
zawodników. Imprezę uświetniły zespoły: Logika kontra system, 
Manchester, gwiazdą wieczoru był Stachursky oraz niezwykle 
efektowny pokaz fajerwerków. Już 8 sierpnia zapraszamy kibiców 
do Ostródy!

opracowanie i fotografie: Marta Olszańska
Wydział Spraw Społecznych

w Pucharze Miast!

Bartoszyce najlepsze 


