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Internet źródłem wiedzy o obowiązują-
cych przepisach prawnych str. 12

Obowiązki właścicieli psów str. 12

Każda radość, którą niesiemy innym 
zawsze do nas powraca str. 13

Bartoszyce zwycięzcą  
Pucharu Miast! str. 14-15

XXVIII Międzynarodowy Plener Plastyki 
Dąbrowa ’2009 str. 16

Kwiat szkarłatny zakwitł na szczęśliwej ziemi.
Święta krew męczeńska rodzi plon obfity.
Kwiat szkarłatny zakwitł, abyśmy widzieli
Znak przez Boga dany, przykład znakomity.
Święty biskup Brunon tak Boga ukochał,
Że z radością głosił Zmartwychwstanie Pańskie.
Święty biskup Brunon życia nie żałował,
By Dobrą Nowinę poznał świat pogański.
Miłosierdzie Boga i pokój wyznawał,
Pośród mroków grzechu niósł Chrystusa światło.
Miłosierdziu Boga braci swych oddawał,
Pragnął, by nadziei ludziom nie zabrakło.
Brunonie z Kwerfurtu, przyjacielu Polski,
Oręduj za nami tam, przed tronem Pana.
Brunonie z Kwerfurtu, usłysz nasze prośby
I módl się o wieczne życie w niebie dla nas.

Bożena Diemjaniuk 
„Przegląd Augustowski” 2009, nr 3, s. 13

W dniach 28-29 września br. w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartoszycach 
odbyło się sympozjum historyczne z udziałem 

naszych partnerów z Nienburga (Dolna Sak-
sonia — Niemcy) poświęcone Milenium 
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Bisku-
pa i Męczennika. Przedsięwzięcie zostało 
wsparte środkami finansowymi pozyskanymi 
przez Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego 
z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Św. Brunon wnioskowany uchwałą Rady 
Miasta na patrona lokalnego miasta Barto-
szyce jest symbolem powszechności Kościoła 
oraz porozumienia i zbliżenia w stosunkach 
polsko-niemieckich. Sympozjum było kolej-
nym przedsięwzięciem w ramach cyklu spo-
tkań/ seminariów historycznych organizowa-
nych w celu badania wspólnych kulturowych 
historycznych korzeni obu miast partnerskich 
aż po okres współczesny. 

Rok 2009 został ogłoszony rokiem św. Bru-
nona z Kwerfurtu w związku z 1000-leciem 
Jego męczeńskiej śmierci w dniu 9 marca 
1009 r. Ta wyjątkowa postać biskupa i mę-
czennika ma swój związek z Bartoszycami od 
ponad 100 lat, to jest od momentu konsekracji 

Święty Brunon z Kwerfurtu  
Patronem Miasta Bartoszyce

Bartoszyce
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny
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Wydawca:
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2 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

wybudowanej w 1883 r. świątyni, którą w czerwcu 2002 r. Ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Warmińsko-Mazurski podniósł do rangi 
Archidiecezjalnego Sanktuarium św. Brunona Bonifacego z Kwer-
furtu Biskupa i Męczennika. Kościół ten w szczególności po II 
wojnie światowej był dla mieszkańców powojennych Bartoszyc do 
1957 r. jedyną parafią. 

2-dniowe sympozjum odbywało się pod hasłem: Poszukiwania 
śladów św. Brunona w historii współczesności’’. Wśród ekspertów 
z Niemiec gościliśmy dr Ralfa Weghöfta — dyrektora Liceum im. Al-
berta Schweitzera z Nienburga. Wśród prelegentów z Polski referaty 
wygłosili: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko; mgr Lucyna Krawiec-
ka; red. Jacek Borkowicz; dr Maciej Karczewski; Antoni Smoliński; 
ks. prof. dr hab. Władysław Nowak; ks. dr Paweł Rabczyński.

Sympozjum podzielono na 3 sesje, z których każda ukazywała 
fragmenty życia, działalności i dziedzictwa św. Brunona. Uczeni 

w swoich referatach przedstawili mi.n. takie zagadnienia jak: ,,Św. 
Brunon patronem zjednoczonej Europy’’, ,,Kult św. Brunona 
w Archidiecezji Warmińskiej’’, ,,Teologiczne znaczenie męczeń-
skiej śmierci św. Brunona’’, itp. 

W sympozjum udział wzięli mi.n. przedstawiciele władz sa-
morządowych miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele ducho-
wieństwa, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Seminarium 
Duchownego w Olsztynie, Instytutu Historii Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, archeolodzy, rad-
ni, przedstawiciele mediów, itp.

Owocną kulminacją 2-dniowego sympozjum było wydanie 
publikacji stanowiącej zbiór referatów ekspertów uczestniczących 
w spotkaniu opatrzonej dokumentacją fotograficzną. Publikacja 
została przetłumaczona na język niemiecki. 

W dniu 30 września 2009 r. w Bartoszyckim Domu Kultury 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której podjęto uchwa-
łę dotyczącą powołania na patrona naszego historycznego grodu 
św. Brunona. Ponadto nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika 
ku czci św. Brunona, który podkreślił zasługi świętego w tysiącle-
cie jego męczeńskiej śmierci. Odsłonięcia i poświęcenia pomnika 
dokonał ks. Arcybiskup dr Edmund Piszcz. Pomnik usytuowano 
na skwerku przed Urzędem Miasta i Liceum Ogólnokształcącym 
w Bartoszycach. Obchody związane z ustanowieniem św. Brunona 
patronem miasta uatrakcyjniła inscenizacja ,,Śmierci św. Brunona 
z Kwerfurtu’’ zaprezentowana przez Muzeum Okręgowe w Suwał-
kach pod kierownictwem Pana Jerzego Siemaszko. 

Niezależnie od symbolu patronowania bartoszyckiej świątyni 
św. Brunon jest dla współczesnych Bartoszyczan symbolem chrze-
ścijaństwa. Patronat św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu Biskupa 
i Męczennika jest dla naszego miasta i jego mieszkańców świa-
dectwem zapotrzebowania i zobowiązania, by krzewione przez św. 
Brunona idee wzajemnej miłości i poszanowania pomiędzy ludź-
mi różnych nacji pielęgnować i utrwalać. 

Św. Brunona określamy budowniczym jedności Europy, której 
podstawą są wartości chrześcijańskie; twórcą jednego z filarów 
XI-wiecznego Kościoła w Polsce; świadkiem czasów, gdy Kościół 
chrześcijański nie był jeszcze podzielony. 

Św. Brunon to patron uniwersalny, który mógłby uczyć współ-
czesnych polityków oraz przywódców religijnych jak układać rela-
cje międzyludzkie w oparciu o szacunek, prawdę, sprawiedliwość 
i miłość.

opracowała: Katarzyna Basak
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

Bartoszycki Biuletyn Informacyjny — kwartalnik
Wydawca: Urząd Miasta Bartoszyce
Zespół redakcyjny: Katarzyna Basak, Aneta Mazur
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Święty Brunon... (cd. ze str. 1)
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Święty Brunon Bonifacy z Kwerfurtu urodził się około 974 roku. 
Pochodził z arystokratycznej rodziny, spokrewnionej z panującą 
w Niemczech dynastią Ludolfingów. 

W znanej szkole w Magdeburgu — gdzie wcześniej kształcił 
się Święty Wojciech — odebrał gruntowne wykształcenie pod kie-
runkiem magistra Gedona. Jako członek znakomitego rodu Bru-
non wcześnie uzyskał godność kanonika katedry magdeburskiej, 
a powołany na dwór cesarski, został kapelanem Ottona III.

Męczeńska śmierć Św. Wojciecha w 997 r. była dla niego wiel-
kim wstrząsem mającym niewątpliwy wpływ na dalsze losy mło-
dego, bo zaledwie 23 letniego Brunona. Gdy z końcem 997 roku 
Otton III wybrał się do Rzymu, Brunon dołączył do jego orsza-
ku. Z wyprawy tej nie wrócił jednak do Niemiec, tylko został we 
Włoszech przez następnych 4 lata do roku 1002. Obracał się tam 
w kołach, które na dalszy bieg jego życia wywarły decydujący 
wpływ. Wstąpił do klasztoru Św. Bonifacego i Aleksego na Awen-
tynie, w którym wcześniej jako mnich przebywał Św. Wojciech. 
Wówczas to, jako brat zakonny przyjął imię pierwszego apostoła 
Niemiec — Bonifacego. Niebawem uległ wpływowi głośnego re-
formatora zakonu benedyktynów i twórcy ascetycznych eremów 
— Św. Romualda. W początkach 1001 roku osiadł wraz z nim 
i kilku jego uczniami w eremie Perfum pod Rawenna. Ideałem 
ówczesnego ascety była działalność misyjna i męczeństwo.

Kiedy Bolesław Chrobry nadesłał prośbę o przysłanie do Polski 
misjonarzy, pośród ochotników jacy się zgłosili, znalazł się rów-
nież Brunon. Jednak nie od razu dane mu było rozpocząć wypra-
wę misyjną. Wprawdzie papież Sylwester II przychylił się do jego 
prośby, a nadto zezwolił wyświęcić go na arcybiskupa misyjnego, 
jednak nagła śmierć Ottona III — przyjaciela Bolesława Chrobre-
go, jaka miała miejsce 23 stycznia 1002 r., a tym samym radykalna 
zmiana polityki kolejnego cesarza Henryka II wobec Polski, unie-
możliwiła na kilka lat Brunonowi odbycie misji w Polsce. Zanim 
to stało się możliwe, Brunon odbywał podróże na Węgry, a na-
stępnie udał się na Ruś, zaś stamtąd do Pieczyngów, by ich także 
nawrócić na wiarę chrześcijańską. To ostatnie zadanie, mimo że 
bardzo niebezpieczne uwieńczone zostało niespodziewanie po-
myślnym wynikiem. Pośród pogańskich ludów objętych jego mi-
syjną akcją znaleźli się także Szwedzi, mimo, ze Brunon nie jeździł 
tam osobiście, a wyręczał się jedynie podległymi mu kapłanami, 
osiągając także tutaj pozytywne rezultaty. Prawdopodobnym jest, 
że te akcję misyjną na obszary zamieszkałe przez Szwedów Bru-
non rozwinął już podczas pobytu w Polsce. Królem Szwedów był 
wówczas siostrzeniec Bolesława Chrobrego Olaf Skotkonung syn 
Syrydy/Świętosławy.

W drugiej połowie 1008 roku działalność Brunona była bardzo 
żywa i ściśle związana z polskimi sprawami. Niełaska, w jaką po-
padł po śmierci Ottona III u następcy Henryka II, zrekompenso-
wana została bardzo serdecznym przyjęciem u przyjaciela zmar-
łego cesarza — Bolesława Chrobrego. Jest wielce prawdopodobne, 

że był On w tym okresie drugim obok gnieźnieńskiego arcybi-
skupem na terenie Polski, posiadającym swoją metropolię we 
wschodniej połaci państwa. 

Kiedy przygotowania do nowej misji na tereny zajmowane 
przez pogańskich Prusów były w toku, zaczęło się zanosić na wy-
buch nowej wojny Henryka II z Bolesławem. Dla Brunona był to 
cios dotkliwy, ponieważ na zgodzie Polski z Niemcami budował 
On plan nawracania ludów pogańskich. Wojna natomiast mogła 
zniweczyć jego zamierzenia. W takiej chwili nie mógł milczeć 
i wtedy napisał swój głośny list do Henryka II, w którym z całym 
szacunkiem dla majestatu niemieckiego monarchy surowo osą-
dził jego politykę wobec Bolesława Chrobrego, napiętnując sojusz 
Henryka II z pogańskimi Luetykami celem zwalczania chrześci-
jańskiego władcy Polski, który dążył do nawrócenia Prusów na 
wiarę chrześcijańską. W dziejach stosunków polsko-niemieckich 
potępienie przez Niemca polityki niemieckiego władcy i aproba-
ta polityki polskiej jest czymś niezwykłym. Mimo, że interwencja 
ta nie odniosła skutku, a sam Brunon w rezultacie męczeńskiej 
śmierci nie dożył przebiegu niemiłych mu wydarzeń. Postawa, 
jaką zaprezentował, stanowi potwierdzenie faktu, iż swoimi ide-
ami, które bardzo konsekwentnie wcielał w życie, wyprzedzał 
współczesną jednoczącą się ponad podziałami Europę o całe ty-
siąclecie. 

Okres pobytu w Polsce wypełnił Brunon nie tylko przygotowa-
niami do nowej misji, ale także pracą literacką. Tu najprawdopo-
dobniej powstała skrócona relacja „Żywota Świętego Wojciecha”, 
„Żywot Pięciu Braci Męczenników” — dwóch Włochów (towa-
rzyszy z eremu w Pereum) i trzech polskich nowicjuszy zamor-
dowanych na ziemiach polskich w 1003 roku, z którymi Brunon 
deklarował swoją pierwszą podróż misyjną na prośbę Bolesława 
Chrobrego, a także „Opis męczeństwa Świętego Wojciecha”. Moż-
na śmiało powiedzieć, że tymi swoimi dziełami zainaugurował 
Brunon łacińskie piśmiennictwo w naszym kraju.

9 marca 1009 r. podczas ostatniej misji w jego życiu do Pru-
sów, czy też raczej do odrębnego ich szczepu Jaćwingów, wraz z 18 
członkami ekspedycji poniósł śmierć męczeńską.

Była to osoba wielce zasłużona dla Polski i co najważniejsze 
bardzo przyjaźnie do naszego kraju nastawiona. Był to niekwe-
stionowany Apostoł tych ziem, drugi, po Św. Wojciechu, który 
podobnie jak Św. Wojciech poniósł śmierć męczeńską w trakcie 
misji nawracania pogan. 

Wielka osobowość, mimo młodego wieku ciesząca się ogrom-
nym autorytetem u papieża i władców ówczesnej Europy. Postać 
przez wieki zapomniana, przymiotami swojego charakteru i po-
stawy życiowej, stanowi i dziś niedościgniony wzór do naślado-
wania zasługujący na miano Patrona naszego miasta, z którego 
jesteśmy bardzo dumni. 

opracował: Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

Prezentacja sylwetki 
Świętego Brunona z Kwerfurtu
Biskupa i Męczennika
Patrona Miasta Bartoszyce
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po raz drugi w Bartoszycach
Kampania Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu oraz 
Europejski Dzień bez Samochodu jest odpowiedzią na negatywne 
konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego 
w miastach. W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekają 
na niską jakość życia, m.in. na zanieczyszczenie powietrza, stres, 
wysoki poziom hałasu, wypadki, zajmowanie coraz większej prze-
strzeni przez samochody. 

Dlatego też ogólnym celem kampanii jest kształtowanie pro-
ekologicznych wzorców zachowań oraz popularyzacja transportu 
miejskiego przyjaznego środowisku. Ponadto kampania ta przy-
czynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu 
przez co na polepszenie jakości życia. 

Każdego roku coraz więcej miast i miejscowości przyłącza się 
do kampanii. Według szacunków w tym roku w akcji wzięło udział 
ponad 200 milionów obywateli w Europie i na świecie. Bartoszyce 
wzorem roku ubiegłego również postanowiło wspierać akcję.

Głównym Organizatorem i inicjatorem Europejskiego Tygo-
dnia Zrównoważonego Transportu na terenie miasta Bartoszyce 
był Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce na-
tomiast partnerami projektu była Komenda Powiatowa Policji 
w Bartoszycach, Zakład Gospodarki Odpadami, Komenda Straży 
Pożarnej w Bartoszycach, Polski Czerwony Krzyż w Bartoszycach, 
UKS Przyjaźń oraz firma przewozowa DELUX.

Tydzień pod znakiem zrównoważonego transportu obfitował 
w Bartoszycach wieloma atrakcjami. 16 września na Placu Boha-
terów Westerplatte odbył się happening pod nazwą „Popraw KLI-
MAT swojego miasta” Tego dnia ulicami naszego miasta przeszły 
kolorowe marsze dzieci z bartoszyckich podstawówek oraz przed-
szkoli. Dzieci wesołymi okrzykami i przyśpiewkami informowały 
przechodniów o tej wyjątkowej akcji. Podczas imprezy tego dnia 
na scenie miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
dla przedszkolaków pt. „Bartoszyce — czyste i zielone” oraz dla 
szkół podstawowych — plakat: Nasze rady na odpady. Ponadto 
nagrody otrzymały również laureaci z klas podstawowych IV-VI 
za najbardziej oryginalne prace w konkursie pt. „Drugie życie 

śmiecia”. Prace nawiązywały do recyklingu, zadaniem dzieci było 
przetworzenie rzeczy będących śmieciami w praktyczne i użytecz-
ne przedmioty. Podczas zabawy szkoły dostarczały również zuży-
te baterie i inne drobne elekrośmieci. Najwięcej kg elekrośmieci 
bo aż 94,25 kg zebrała Szkoła Podstawowa nr 7, która w nagro-
dę otrzymała sadzonki drzewk, które zasadziła na terenie przy 
swojej szkole. Dzieci uzdolnione plastycznie spróbowały swoich 
sił w konkursie malowania kredą po chodniku pt. „Transport pu-
bliczny jest ekologiczny”. Zwyciężył pomysł uczennic ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 pt. „Tanden — rower dla całej rodziny.” 

Podczas imprezy znaczący był głos Burmistrza Miasta Barto-
szyce Pana Krzysztofa Nałęcza, który wyraził swoją aprobatę dla 
alternatywnym środków transportów Podczas imprezy wystąpiła 
również pani dr Aneta Mazur z prelekcją dotyczącą zanieczysz-
czenia. Dzieci wspólnie z prowadzącą zastanawiały się nad tym 
z czego składa się powietrze i co powoduje jego zanieczyszczenie. 
Z dużą uwagą obserwowały również symulację wypadku gdzie 
współpracujące ze sobą jednostki Policji, Staży Pożarnej oraz gru-
py SIM działającej przy PCK-u bardzo realistycznie przeprowadzi-
ły akcję ratunkową ofiar poszkodowanych w wypadku drogowym. 

Europejski 
Tydzień 
Zrównoważonego 
Transportu
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12 października w Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach 
podczas spotkania autorskiego naszej regionalnej pisarki i poetki 
— Teresy Bratek, odbyła się promocja książki „Siedem bartoszyc-
kich legend”.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z dotychczasowym wszech-
stronnym dorobkiem literackim, wysłuchali wierszy poetki w wy-
konaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
w Bartoszycach i obejrzeli wystawę jej ilustracji.

Książka „Siedem bartoszyckich legend” ma bogate wartości re-
gionalne, piękny zbeletryzowany język i bardzo przystępny sposób 

przedstawienia historii. Całość dopełniają ilustracje stwarzające 
aurę dawnych czasów, wykonane metoda drzeworytową przez 
pana Krzysztofa Bujnowskiego oraz ornamenty pani Teresy.

Pisarka stworzyła legendy, które mogą być natchnieniem do 
odkrywania „swojej małej ojczyzny”.

To również znakomity materiał do edukacji regionalnej w skali 
całej Warmii i Mazur. Legendy stanowiły od zawsze interesująca lek-
turę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Mając na uwadze bogactwo 
ich wartości, tak wychowawczych jak i poznawczych pan Krzysztof 
Nałęcz Burmistrz Miasta Bartoszyce, Rada Miasta oraz wiele innych 
osób wspierali to wydawnicze przedsięwzięcie. Bartoszyckie legen-
dy napisane w sposób obrazowy i zajmujący, będą funkcjonowały 
w świadomości mieszkańców przez kolejne pokolenia. 

opracowała Jolanta Dowejko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bartoszyckie legendy 
 po wielu latach w eleganckiej szacie edytorskiej

17 września w Urzędzie Miasta Bartoszyce o godz. 17 00 odbył 
się test dla gimnazjalistów z wiedzy o ekologii. W konkursie brały 
udział 5-osobowe zespoły uczniów. Po zaciętej rywalizacji zwy-
cięzcami okazały się uczennice Gimnazjum nr 2 w składzie: Alicja 
Kuźniewska, Adrianna Bok, Agnieszka Sobstel, Karolina Czerniak 
i Urszula Kuśnierz. Do konkursu laureatki przygotowała Pani mgr 
Małgorzata Dera. 

19 września 2009 r. Urząd Miasta Bartoszyce we współpra-
cy z UKS Przyjaźń zorganizował rajd rowerowych na Dąbrowę. 
W wycieczce wzięło udział ponad 40 osób. Zarówno dzieci, mło-
dzież jak i osoby dorosłe bawiły się doskonale. Podczas imprezy 

rozegrano mini zawody min. jazdę z przeszkodami, a przy ogni-
sku na wszystkich czekały przepyszne pieczone kiełbaski. Rajdowi 
towarzyszyła asysta bartoszyckiej policji.

22 września w Europejski Dzień bez Samochodu dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z policjantami, Burmistrzem Miast 
Bartoszyce Panem Sylwestrem Grodzkim oraz pracownikami Wy-
działu Spraw Społecznych UM przeprowadziły happening, w któ-
rym zatrzymywani kierowcy aut byli karani plasterkiem cierpkiej 
cytryny, a rowerzyści jak i piesi, którzy tego dnia pozostawili sa-
mochód w domu otrzymywali zasłużony cukierek. Akcja miała 
na celu promowanie proekologicznego trybu życia, zmniejszenie 
hałasu na drogach oraz uczulenie społeczności lokalnej na tzw. 
choroby cywilizacyjne takich jak alergie, otyłość czy nerwica. 

Prawdziwą atrakcją tego dnia była możliwość skorzystania 
z darmowych przejazdów komunikacją miejską. Akcja skiero-
wana była do — uczniów bartoszyckich szkół, którzy tego dnia 
posiadali przy sobie ważną legitymację szkolną oraz osób, które 
wylegitymowały się aktualnym dowodem rejestracyjnym swojego 
samochodu.

Tegoroczna akcja cieszyła się dużym sukcesem i na stałe wpisu-
ję się w kalendarz imprez miasta Bartoszyce.

opracowanie: Marta Szuter 
Wydział Spraw Społecznych 
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14 października 2009 roku zakończyły się 8 — dniowe warsztaty 
teatralne organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Bartoszycach w ramach realizacji projektu pn. „Ja i teatr”, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjno-integracyjny i stano-
wiło kontynuację rozpoczętych w 2006 roku cyklicznych spotkań 
z teatrem, które zaowocowały powstaniem takich spektakli jak: 
„Stworzenie Świata” (2006 r.), „Mały Książę” (2007 r.) i „Cztery 
Pory Roku” (2008 r.).

W skład grupy warsztatowej weszło 40 osób, w tym 20 niepeł-
nosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomo-
cy, 8 zatrudnionych w nim terapeutów, 4 osoby z Młodzieżowej 
Akademii Teatralnej z Gdańska, 2 członków Stowarzyszenia In-
tegracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach oraz młodzież 
reprezentująca Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskie-
go i Młodzieżową Grupę Teatralną „TymCzasem”, funkcjonującą 
przy Bartoszyckim Domu Kultury (5 osób). Zajęcia prowadził Pan 
Robert Cyrta, założyciel i reżyser działającego od 1997 roku teatru 
EPHATA, uhonorowany w 2008 roku przez Towarzystwo Kultury 
Teatralnej w Warszawie tytułem Instruktora Teatralnego Roku. 

Projekt pod hasłem „Ja i Teatr”, zakładał poznanie nowej formy 
scenicznej w postaci monodramu. Warsztaty były ukierunkowane 

dwutorowo — z jednej strony na doskonalenie umiejętności całej 
grupy, z drugiej zaś na pracę z wybranymi osobami, które następ-
nie prezentowały się w indywidualnych scenkach.

Warsztaty teatralne zakończyły się spektaklem pt. „Impresja”, 
który został zaprezentowany na scenie Bartoszyckiego Domu Kul-
tury i był skierowany do szerokiego grona odbiorców (młodzież 
szkolna, uczestnicy zajęć placówek terapeutycznych funkcjonują-
cych na terenie Bartoszyc i członkowie ich rodzin, przedstawiciele 
władz lokalnych). Widzowie mieli również możliwość obejrzenia 
dwóch monodramów w wykonaniu gości z Gdańska — Micha-
ła Pawluczuka („Kufer”) i Roberta Cyrty („Raport z oblężonego 
miasta”).

Teatr przez wiele lat był miejscem niedostępnym dla niepełno-
sprawnych. Integracja ludzi z różnych środowisk, przełamywanie 
wzajemnych uprzedzeń i odkrywanie wspólnoty, z powodzeniem, 
może odbywać się poprzez teatr. Teatroterapia jest sztuką i rze-
miosłem; służy jako narzędzie wewnętrznego wzrostu, rozwoju, 
wzbogacania osobowości. Proces teatroterapeutyczny poszerza 
jednostkowe doświadczanie samych siebie i świata oraz uzu-
pełnia inne formy interwencji pedagogicznej i psychologicznej. 
W zajęciach terapeutycznych w ŚDS uczestniczy codziennie 40 
osób. Pracują one według programów stworzonych przez zespół 

ja i teatr
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wspierająco-rehabilitacyjny, w skład, którego wchodzą terapeuci 
zatrudnieni w Ośrodku. Na drodze swych twórczych poszukiwań 
terapeutycznych wykorzystują między innymi metodę pantomi-
my, z pomocą której pracują od października 2006 r., dzięki reali-
zacji projektu i finansowemu wsparciu PFRON, od października 
2007 wykorzystują również wiedzę dotyczącą dramy (również 
dzięki finansowemu wsparciu PFRON). W listopadzie 2008 roku 
grupa zapoznała się z innymi formami teatralnymi: teatrem sło-
wa, cienia, tańca i ruchu. Efekty uzyskane w trakcie warsztatów 
teatralnych sprawiły, iż chcemy kontynuować i poszerzać pracę 
terapeutyczną w tym zakresie. 

Nowy projekt pod hasłem „Ja i Teatr”, zakłada poznanie nowej 
formy scenicznej w postaci monodramu. Tytuł przedsięwzięcia 
znajdzie swoje odbicie w ich formie. Warsztat teatralny ukierun-
kowany będzie dwutorowo. Taka forma ma na celu z jednej strony 
doskonalenie w trakcie zajęć umiejętności całej grupy, z drugiej 
zaś dążenie, w ich toku, do wyłonienia preferencji kilku osób, 
które będą miały potem szansę doskonalenia się w trakcie indy-
widualnej pracy z wykwalifikowanym instruktorem teatralnym. 
Pozwoli to w dalszej kolejności tym osobom zaprezentować się 
w scenkach monodramowych, które stanowią rodzaj teatru zwa-
nego teatrem jednego aktora. Poszerzenie warsztatu teatralnego 
o tę formę pozwoli uczestnikom zajęć w taki sposób zaistnieć na 

scenie, by nie budzić w nich wątpliwości, że nie zostaną zauważeni 
w grupie, jak i również da im szansę na autoprezentację w odgry-
wanej roli scenicznej. Przewidywanymi efektami długofalowymi 
będzie: podwyższenie wartości, uzmysłowienie możliwości i uze-
wnętrznienie sprawczości osób obcujących sam na sam ze sce-
ną i swoją rolą. Całość warsztatowego przedsięwzięcia zakończy 
spektakl premierowy prezentujący zarówno wspomniane wyżej 
nowe elementy sztuki teatralnej, jak również ugruntowujący po-
zyskaną wiedzę i doświadczenie.

opracowała: Stefania Michalik-Rosa
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Bartoszycach za-
praszają osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnej już edycji 
warsztatów komputerowych. Rozpoczęcie zajęć planowane jest 
w listopadzie. Program warsztatów obejmuje: naukę podstaw 
obsługi komputera, naukę podstaw obsługi pakietu biurowego 
MS Office, naukę wyszukiwania informacji w sieci internetowej. 
Warsztaty zakończą się testem potwierdzającym zdobycie umie-
jętności w zakresie podstaw obsługi komputera oraz wręczeniem 

certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach. Każ-
dy uczestnik zajęć ma zapewnione własne stanowisko kompute-
rowe z dostępem do Internetu oraz materiały szkoleniowe. Udział 
w kursie jest bezpłatny. Planowana ilość grup — 2 po 3 osoby. Za-
pisy prowadzone są w GCI oraz pod numerem telefonu: 089 762-
98-80. Serdecznie zapraszamy!

opracował: zespół GCI

Rusza kolejna edycja 
warsztatów komputerowych!

1. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na budowę 
ul. Poprzecznej i Topolowej. Ofertę najkorzystniejszą złoży-
ła firma Bartko sp. z o.o. z Bartoszyc.

2. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na remont 
dachu budynku przychodni przy ul. Marksa. Ofertę najko-
rzystniejszą złożyła firma Dachomis z Kolna. 

3. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na prze-
budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Struga. Ofertę naj-
korzystniejszą złożyła firma Technomel Kazimierz Kozieł 
z Lidzbarka Warmińskiego. 

4. Zakończono postępowanie na budowę budynku wielo-
rodzinnego przy ul. Pieniężnego w Bartoszycach. Ofertę 
najkorzystniejszą złożyła firma TERMOBUD z Olsztyna — 
podpisanie umowy w dniu 22.09.2009 r.

5. Ogłoszono postępowanie i dokonano otwarcia ofert na 
projekt przebudowy i rozbudowy stadionu im Kazimierz 

Górskiego w Bartoszycach. Złożono 9 ofert. Ofertę najko-
rzystniejszą złożyła firma Erms Plus Kamila Przybylska ze 
Szczecinka.

6. Ogłoszono postępowanie na budowę hali widowiskowo-
sportowej i zaprojektowanie oraz wybudowanie hali targo-
wej w ramach koncesji na robotę budowlaną. 

7. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograni-
czonego na modernizację budynku przy ul. Orzeszkowej. 
Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma RAM-BUD Ryszard 
Gąsiorowski z Górowa Iławeckiego.

8. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograni-
czonego na budowę ul. Knosały. Ofertę najkorzystniejszą 
złożyła firma TECHNOMEL Kazimierz Kozieł z Lidzbarka 
Warmińskiego.

opracował: Janusz Kowalski

Zamówienia publiczne
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Od dłuższego czasu analizuje ranking blisko 900 miast w Polsce, 
ca 230 powiatów i niespełna 2500 gmin i próbuje zrozumieć me-
chanizmy mające wpływ na pomyślność lub jego brak naszego 
miasta czy powiatu.

Z przykrością stwierdzam, iż w tym wypatrywaniu sensu i lo-
giki w podziale terytorialnym naszego kraju nie jestem w stanie 
dostrzec żadnej JUTRZENKI, nadziei na to, że wreszcie ktoś roz-
sądny, jednym pociągnięciem pióra, nie bacząc na żadną DEMO-
KRACJĘ zaprowadzi w tym kraju PORZĄDEK!

W czym dostrzegam tą beznadziejność sytuacji! 
Jak już zaznaczyłem — głównie w podziale administracyjnym 

kraju, a co za tym idzie w podziale kompetencji dla poszczegól-
nych szczebli zarządzania w samorządzie i w państwie. Trudno mi 
zrozumieć, dlaczego ten temat, jest przysłowiowym „tabu” przez 
nikogo nie poruszany, więc niby dlaczego bulwersuje mnie tak 
bardzo?

Proszę o chwilę uwagi! (wszystkie dane do analizy z dnia 
01.01.2009 r.)

1. Miasta na prawach powiatu.
Jest ich w naszym kraju 65. Nie twierdzę, że aż, czy, że tylko tyle. 
Wnioski pozostawiam sobie na koniec. Pragnę jedynie zauważyć, 
że ranking pod względem liczby ludności tych miast otwiera nie-
kwestionowany lider — nasza stolica WARSZAWA z 1,710 tys. 
mieszkańców, zaś zamyka SOPOT z niespełna 39 tys. mieszkań-
ców, który w tym rankingu miast w Polsce zajmuje 111 pozycję!

Oznacza to, że (111-65) = aż 47 miast znacznie większych od 
SOPOTU, w tym INOWROCŁAW z liczbą 77 tys. mieszkańców, 
miastami na prawach powiatu nie są (do niedawna nie był nim 
również z liczbą 123 tys. mieszk. — WAŁBRZYCH).

Gdzie tu sens? Gdzie logika?

2. Miasta powiatowe.
Jest ich 319. Zaraz po reformie powiatowej było ich 314, cho-
ciaż miało być 300. Jak wynika z rankingu i tu również pierw-
szym miastem powiatowym jest nasza stolica WARSZAWA, zaś 
ostatnim — KAZIMIERZA WIELKA z liczbą niespełna 5,7 tys. 
mieszkańców znajdująca się na 557 pozycji (pod względem liczby 
mieszkańców).

Oznacza to, że (557-319) = aż 238 miast większych od KA-
ZIMIERZY WIELKIEJ nie jest miastem powiatowym, z których 
największe RUMIA w pow. wejherowskim, liczy ponad 45 tys. 
mieszk. Czyli jest większa od SOPOTU — miasta na prawach po-
wiatu z liczbą niespełna 39 tys. mieszk.

Gdzie tu sens? Gdzie logika?

3. Miasta, miasto-gminy.

Miast jako samodzielnych jednostek administracyjnych (bez te-
renów wiejskich) jest 307, w tym wspomnianych 65 na prawach 
powiatu, z których 19 nie jest siedzibami powiatów ziemskich. 

Z tych (307-65) = 242 miast jako samodzielnych administra-
cyjnie jednostek, aż 96 nie jest siedzibami powiatów ziemskich.

Oznacza to, że (242-96) = tylko 146 samodzielnych miast, nie 
będących miastami na prawach powiatu, jest siedzibami powiatów 
ziemskich. Z 319 powiatów w tym kraju (319 — (65+142) = 112 
powiatów ziemskich posiada swoją siedzibę w miasto-gminach, 
z których największe NYSA z 47 tys. mieszkańców (61,-tys. miesz-
kańców jako miasto i gmina). Pragnę zwrócić uwagę, że NYSA 
również nie jest miastem na prawach powiatu, mimo, że ma o ca 
8,0 tys. mieszkańców więcej aniżeli SOPOT.

Najmniejszym pod względem liczby mieszkańców samodziel-
nym administracyjnie miastem (bez terenów wiejskich) w Polsce 
jest NIESZAWA z 2 tys. mieszkańców.

Gdzie tu sens? Gdzie logika?

4. Wielkość obszarowa miast, a gęstość zaludnienia.
W tej kategorii bryluje wcale nie WARSZAWA zajmująca dopiero 
7 pozycję z 3,3 tys. mieszkańców na 1 km², a ŚWIĘTOCHŁOWI-
CE — 82 pozycja w rankingu miast pod względem liczby miesz-
kańców (54,0 tys.) z powierzchnią 13,3 km², posiada gęstość za-
ludnienia blisko 4,1 tys. mieszkańców/km².

Jednak bardziej interesujący jest drugi biegun tej statystyki. Pro-
szę sobie wyobrazić, że przy średniej gęstości zaludnienia wynoszą-
cej w naszym kraju 118,2 mieszkańców/km², mamy miasto KRYNI-
CĘ MORSKĄ z 12 mieszkańców/km², SURAŻ — 29 mieszkańców/
km², KLESZCZELE — 30 mieszkańców/km². W sumie miast z gę-
stością zaludnienia poniżej średniej dla całego kraju jest aż 31.

Jest mi niezmiernie trudno sobie wyobrazić miasto — obszar 
z definicji bardziej niż otaczające go wsie zurbanizowany o gęsto-
ści zaludnienia SYBERII czy GRENLANDII.

Gdzie tu sens? Gdzie logika?
Skąd z jednej strony taka hojność władz w określaniu granic ad-

ministracyjnych dla jednych, zaś całkowity brak odwagi w stwarza-
niu możliwości rozwojowych dla drugich (głośny przykład EŁKU 
— znajdującego się na 19 pozycji w rankingu miast o największej 
gęstości zaludnienia z liczbą blisko 2,7 tys. mieszkańców/km²).

Jak świat światem, wszędzie miasta — wiodące jednostki osadnicze 
— były i są czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego, postę-
pu. Są zorganizowanym rynkiem zbytu i przetwórstwa artykułów 
rolno-spożywczych. Stąd się bierze m.in. intensyfikacja produkcji 

Moje Bartoszyce 
na tle innych miast w Polsce!
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rolnej w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. Rolnicy JABŁON-
NY z pod WARSZAWY już zapewne nie pamiętają, kiedy konika 
i krówkę zamienili na wysoko wyspecjalizowane gospodarstwa 
ogrodnicze w szklarniach wielkopowierzchniowych, stając się tym 
samym elitą pod względem finansowym. Struktura ludności za-
mieszkującej polskie miasta i wsie już dość dawno i to w sposób 
zdecydowany przechyliła szalę na rzecz miast. Dzisiaj blisko 2/3 
mieszkańców naszego kraju mieszka w miastach z czego ponad 
połowa znalazła się w tych miastach dzięki możliwości opuszcze-
nia wsi. Współczesny mieszkaniec gminy wiejskiej pod EŁKIEM, 
„skutecznie” utrudnia rozwój miasta, zapominając, że w tym mie-
ście właśnie, jego dzieci wnuki i prawnuki zaczynać będą start 
w dorosłe życie. Że to miasto właśnie, jest atrakcyjnym rynkiem 
zbytu dla jego produkcji rolnej. Że im większe będzie i lepiej bę-
dzie się rozwijać, tym bardziej opłacalna będzie jego praca na roli, 
a on sam będzie w większym stopniu mógł zapewnić lepszy start 
w dorosłe życie swoim dzieciom. To, że ten rozwój miast zmusza co 
niektórych do przemieszczania się, jest rzeczą naturalną, taką samą 
jak każda zmiana miejsca zamieszkania za pracą i mieszkaniem.

Niestety! Ktoś celowo ten podział administracyjny skompliko-
wał, a obecni włodarze naszego kraju udają, że problemu nie ma.

5. Jak w tych rankingach sytuują się BARTOSZYCE?
Pod względem liczby mieszkańców zajmują 178 pozycję z liczbą 
25,0 tys. mieszkańców.

Pod względem obszarowym są aż na 531 miejscu na ogólną 
liczbę 897 miast., to powoduje że pod względem gęstości zalud-
nienia znajdują się na 42 pozycji z 2,3 tys. mieszkańców/km2.

Pod względem liczby mieszkańców BARTOSZYCE, jako mia-
sto powiatowe będące samodzielną jednostką administracyjną 
(bez przyległej gminy) wyprzedza nas:  

 — 65 miast na prawach powiatu (w tym SOPOT z 39,-tys.
mieszkańców),

 — 86 miast samodzielnych będących siedzibami powiatów 
ziemskich,

 — 15 miasto-gmin z siedziba powiatu ziemskiego w mieście,
 — 3 miasto gminy nie będące siedzibami powiatów ziemskich,

 — 8 miast samodzielnych nie będących siedzibami powiatów 
ziemskich

Pod względem gęstości zaludnienia Bartoszyce wyprzedzają:
 — 12 miast na prawach powiatu,
 — 14 miast samodzielnych będących siedzibami powiatów 
ziemskich,

 — 6 miasto-gmin w których miasta są siedzibami powiatów 
ziemskich,

 — 6 miasto gmin nie będących powiatami ziemskimi,
 — 3 miasta nie pełniące funkcji powiatowych.

W tych 41 miastach, 11 jest mniejszych pod względem liczby 
mieszkańców od Bartoszyc.

6. Moje wnioski końcowe sprowadzają się do hasła UNI-
FIKACJA!

1) Wszystkie miasta w Polsce powinny być miasto-gminami, 
z ewentualnymi wyjątkami dla niektórych miast na prawach po-
wiatu w aglomeracjach. 

Skoro (47+14 gm.) = 61 tys. NYSA jest w stanie sobie poradzić 
z tym problemem oraz 586 (71,3%) miast w Polsce (z wyłączeniem 
65 miast na prawach powiatu) są w stanie poradzić sobie z ad-
ministrowaniem obszarów miejsko-wiejskich, to i te 246 (28,7%) 
pozostałych miast z tym problemem sobie poradzi.

2) Siedziby powiatów ziemskich powinny być w miastach po-
wyżej 15,0 tys. mieszkańców (patrz argumentacja wyżej z przy-
kładem KAZIMIERZY WIELKIEJ), zaś miasta te powinny być na 
prawach powiatu — w myśl zasady jeden obszar administracyjny 
jeden gospodarz. 

Skoro 39-tysięczny SOPOT ma komfort bycia jednym gospo-
darzem na swoim terenie, to dlaczego inne miasta powiatowe są 
tego przywileju pozbawione?

 Powyższe nie wyczerpuje absolutnie tematu i argumentacji 
przemawiającej za sugerowanym rozwiązaniem. Więcej na ten te-
mat przy kolejnej okazji.

Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce dobie-
gły już końca. Celem konsultacji społecznych, które przez ostatnie 
miesiące miały miejsce, było zebranie opinii i propozycji zmian 
zawartych w dokumencie, a także określenie kierunków rozwoju 
naszego miasta. Wszelkie uwagi i wnioski, które zostały zgłoszone 
podczas warsztatów, posłużą opracowaniu ostatecznej wersji stra-
tegii. Dokument w konsekwencji służyć będzie określeniu per-
spektyw i wyzwań, które znajdą odzwierciedlenie w pracach nad 
formułowaniem wizji, celów i kierunków rozwoju naszego miasta. 
Należy podkreślić, że proces aktualizacji strategii nie może być 
oderwany od rzeczywistości , trzeba dokonywać wyboru najistot-
niejszych celów i zadań, strategia nie powinna być ,,koncertem 
życzeń’’. Podstawowym czynnikiem ograniczającym zamierzenia 
rozwojowe jest najczęściej niedobór środków finansowych.  

Konieczność aktualizacji Strategii wynikała m.in. ze zmian 
w zakresie uwarunkowań zewnętrznych rozwoju spowodowanych 

członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz czynników we-
wnętrznych związanych z aktualizacją danych dotyczących mia-
sta i z ewentualną korektą części działań założonych w pierwotnej 
strategii.

Mieszkańcy naszego miasta podczas spotkań warsztatowych, 
które odbywały się w trzech grupach tematycznych: gospodar-
czej, przestrzenno ekologicznej i społecznej w okresie od maja do 
października 2009r. starali się wskazywać na mocne i słabe strony 
naszego miasta, a także szanse i zagrożenia. 

Konkluzja jest następująca: mieszkańcy naszego miasta, gminy 
i powiatu w niewielkim stopniu angażują się w działania mające 
na celu poprawę obecnej sytuacji naszego miasta. Słaba frekwencja 
podczas spotkań dotyczących Aktualizacji Strategii Rozwoju jest 
tego dowodem. Należy podkreślić, iż dobra strategia budowana jest 
w oparciu o wiedzę samorządu i ekspertów, ale powinna też być 
wypracowana przy czynnym udziale lokalnej społeczności.

Aktualizacja Strategii 
Rozwoju Miasta Bartoszyce 
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Bartoszyce pierwsze miasto Rzeczypospolitej Polskiej, a tym sa-
mym zjednoczonej Europy, na trasie północ-południe z Kali-
ningradu do Warszawy. Wszechstronnie inwestuje — w młode 
pokolenie infrastrukturę społeczną związaną z edukacją i wypo-
czynkiem, w drogi i chodniki, w estetykę miasta, w rekreację i wy-
poczynek. 

Bartoszyce to miasto, którego władze rozumieją jak wiele czyn-
ników składa się na atrakcyjność inwestycyjną. Ludzie, tereny, 
oferta, klimat. Taka postawa władz miasta spotkała się z uznaniem 
kapituły konkursu Gmina Fair Play w 2007, 2008 i 2009 roku. 
Udział w konkursie Gmina Fair Play pozwolił spojrzeć z dystan-
su na dotychczasowe dokonania władz, uporządkować zaplano-
wane działania, podnieść poprzeczkę własnych oczekiwań, a tym 
samym spowodować by potencjalni inwestorzy z większą uwagą 
zwracali swoje zainteresowania na nasz teren, na nasze piękne 
miasto, bo Bartoszyce są godne uwagi. 

Z uwagi na ilość pozyskanych funduszy ze środków UE Barto-
szyce otrzymało tytuł ,,Europejskie miasto — Europejska gmina”. 

Bartoszyce to miasto, które różni się w sensie pozytywnym od 
innych podobnej wielkości miast.

W mieście znajdują się ważne dla życia mieszkańców instytucje 
takie jak: Szpital, Sąd, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Jednost-
ka Wojskowa, Oczyszczalnia Ścieków, szkoły podstawowe, gim-
nazjalne i średnie oraz przedszkola, Domy Kultury, Gminne Cen-
trum Informacji, Hotele, Restauracja, basen w lasku TPD, media 
lokalne — gazeta, radio, 2 telewizje ,,Bart-Sat” i Vectra.

Co się działo w ostatnim okresie w Bartoszycach?

Jest tego dość dużo, wymienię najważniejsze inwestycje, któ-
re udało się dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników Urzędu 
i podległych jednostek zrealizować, oto niektóre z nich: 

Inwestycje w młode pokolenie:
 z Termomodernizacja wszystkich obiektów oświatowych — 
szkół i przedszkoli, 

 z Remont kapitalny, niektórych szkół np. Zespołu Szkół nr 1 
i adaptowanie strychu na pomieszczenia lekcyjne,

 z Budowa nowoczesnych boisk ze sztuczną nawierzchnią z pro-
gramu ,, Moje Boisko — Orlik 2012” przy Zespole Szkół nr 1, 
Szkole Podstawowej Nr 7, 

 z „Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach”,

 z „Moje Boisko-Orlik 2012” Przy Zespole Szkół Nr 1, 
 z Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Bartoszy-
cach w ramach programu „Blisko Boisko”,

 z ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych 
w Bartoszycach” — termomodernizacja SP nr 7 i Gimnazjum 
Nr 2, ZSzUJN, IPP nr 4 i Przedszkole Niepubliczne ,,Stokrotka’’,

 z Likwidacja barier w Zespole Szkół Nr 1 w Bartoszycach,
 z ,,Dotacja dla szkól podstawowych na realizację programów 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 
roku w formie zajęć dodatkowych rozwijających wiedzę, umie-
jętności, zainteresowania i uzdolnienia uczniów”,

 z ,,Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkoły podsta-
wowej,

 z Ze środków funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
uczniów z Ministerstwa Sportu i Turystyki pozyskano wiele 
pieniędzy na wzbogacenie oferty zajęć sportowo-rekreacyj-
nych w szkołach,

 z Monitoring w szkołach, 

Estetyka miasta i wygoda mieszkańców:
 z Wyremontowano i wybudowano wiele dróg i chodników,
 z Wybudowano parking na 100 miejsc przy ul. Boh. Warszawy,
 z Położono polbruk i urządzono park przy LO i UM,
 z Uzbrojono Osiedle Międzytorze,
 z Wykonano ciągi piesze, oświetlenie na cmentarzach,
 z Wybudowano kolejne budynki Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, 

 z Adoptowano budynek na mieszkania po internacie szkoły 
odzieżowej,

 z Wprowadzono w mieście energooszczędne oświetlenie,
 z Doprowadzono oświetlenie do terenów rekreacyjnych,
 z Sprzedano wiele działek pod budownictwo jednorodzinne 
w wyniku czego powstało piękne osiedle domków jednoro-
dzinnych na Międzytorzu,

 z Wybudowano sieć kanalizacyjną na Osiedlu ,,Działki’’,
 z Uporządkowano tereny nad rzeką Łyną, przywrócono wygląd 
sprzed wojny dla parku z jeziorkiem w kształcie serca oraz upo-
rządkowano tereny za mostem kolejowym,

 z Uporządkowano park w pobliżu BDK i MDK — urządzono 
park zabaw dla dzieci oraz Skate Park, 

 z W Parku Elizabeth powstały ścieżki rowerowe,
 z Wyłoniono w drodze przetargu nowego przewoźnika na ko-
munikacje miejską,

 z Podświetlono obiekty zabytkowe ( kościoły, brama itp.),
 z Złożono wnioski aplikacyjne o środki UE na budowę hali spor-
towej i basenu oraz hali targowej, 

 z Wprowadzono tabliczki z oznakowaniem ulic i urzędów,
 z Dokonano modernizacji ul. Wojska Polskiego oraz Marksa 
w ramach poprawy infrastruktury technicznej,

Bartoszyce grają fair play!
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 z Dokonano modernizacji ulic: Konopnickiej, Kolejowej, Pie-
niężnego, Limanowskiego jako elementów poprawiających 
atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo,

 z Złożono wniosek aplikacyjny do Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych na przebudowę ul. Sikorskiego.

Wartości duchowe, kultura i sport:
 z Zadbano, aby miasto miało swojego patrona ,,Św. Brunon Bo-
nifacy z Kwerfurtu” 

 z Podziękowano ludziom szczególnie zaangażowanym w działal-
ność na rzecz miasta nadając im tytuły: honorowy obywatel lub 
zasłużony dla miasta Bartoszyce,

 z Zorganizowano wiele imprez kulturalnych i sportowych — in-
formacje na stronie www.bartoszyce.pl i www.sport.bartoszyce.
pl, gdzie można się dowiedzieć o wielu bardzo interesujących 
przedsięwzięciach,

 z Podpisano umowy partnerskie z miastami: z Rosją (Bagratio-
nowsk, Pionierskij), z Niemcami (Nienburg), Szwecją (Emma-Emma-
boda),

 z W ramach partnerstwa szkoły i placówki kulturalne, opieka 
społeczna, stowarzyszenia prowadzą wymianę młodzieży,

Promocja miasta i rzetelna informacja: 
 z Zorganizowano wiele ciekawych imprez m.in. ,,Bieg z gwiazdą” 
z udziałem Pawła Czapiewskiego, Lidii Chojeckiej i Tomaszem 
Majewskim, ,,Święto blina”, ,, Święto pieroga”, ,,Świeto nale-
śnika”, ,,Eko-zabawa to świetna sprawa”, ,,Zjazd na byle czym”, 
,,Stong Man 2008” i Indywidualne Mistrzostwa Europy Strong 
Man 2009, Puchar Miast i wiele innych,

 z Wydawanie kwartalnika: ,,Moje Bartoszyce”, aby mieszkańcy 
o sprawach miasta mieli rzetelne informacje z pierwszej ręki 
(bezpośrednio z UM), 

 z Wydawanie każdego roku folderu miejskiego, (w tym roku fil-
mu promującego miasto),

 z Wydawanie własnych kartek świątecznych Bożonarodzenio-
wych i Wielkanocnych z fragmentami miasta,

 z Wydaje się mapy miasta, własne kalendarze ścienne i książko-
we, w których podsumowuje się przemijający rok,

 z Dokonujemy zakupu różnych gadżetów: smycze, herby, długo-
pisy, koszulki, proporczyki, kubki i inne,

 z Urząd Miasta pozyskuje fundusze z UE na różne działania kul-
turalne,

 z Każdego roku miasto pozyskuje środki na działania o charakte-
rze kulturalno-edukacyjno-społecznym,

 z Pozyskano wiele funduszy w ramach których zorganizowa-
no wiele ciekawych kilkumiesięcznych działań i imprez np.; 
,,Bałtycka paleta barw od wielokulturowości do jednoczenia 
narodów”, ,,Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych 
szansą współpracy obszarów przygranicznych”, ,,Zrozumieć się 
i zaprzyjaźnić — wielokulturowość bogactwem rejonów przy-
granicznych”. Miasto w tym zakresie wiedzie prym w całym 
województwie, jest liderem

 z Organizacja plenerów malarskich i rzeźbiarskich,
 z Pozyskano 30.000 Euro na realizację siedmiomiesięcznego pro-
jektu pt: ,,Transgraniczny Świat Turystyki — Uwarunkowania 
i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych (Fundusz 
Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych’’).

opracowanie: Bożena Martul
Sekretarz Miasta Bartoszyce
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Niezastąpionym źródłem wiedzy dla każdego obywatela jest in-
ternet. Bogactwo informacji nie jest, niestety, adekwatne do 
umiejętności poszukiwania w sieci miarodajnych źródeł wiedzy 
o sprawach nas interesujących. Niebezpieczeństwo znalezienia in-
formacji nie mających odzwierciedlenia w obowiązującym stanie 
prawnym jest duże. Jakie strony zatem odwiedzać, aby znaleźć naj-
więcej kompetentnych i rzetelnych źródeł informacji o przepisach 
prawnych? Przede wszystkim należy polecić każdemu obywatelo-
wi stronę internetową http://isap.sejm.gov.pl. Baza ISAP, czyli In-
ternetowy System Aktów Prawnych zawiera opisy bibliograficzne 
i teksty aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw oraz 
Monitorze Polskim, które są na bieżąco aktualizowane.

Baza ISAP zawiera opisy aktów prawnych opublikowanych 
w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od roku 1918 oraz ujed-
nolicone teksty ustaw. Tak więc przykładowo możemy dowiedzieć 
się jak wygląda skan Dekretu z dnia 5 lutego 1919 roku w przed-
miocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych, skan usta-
wy z dnia 18 grudnia 1919 r. o ochronie lokatorów w byłej Dziel-
nicy Pruskiej, skan rozporządzenia Ministra Robót Publicznych 
i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 czerwca 1922 r. o wymi-
janiu i wyprzedzaniu na drogach publicznych oraz setki innych 
historycznych już norm. Trzeba przyznać, że przeglądanie tak 

dawnych aktów prawnych dostarcza wielu wrażeń — osobom nie 
tylko o zamiłowaniach historycznych. 

Wracając ad rem, w Bazie Internetowego Systemu Aktów Praw-
nych możemy przeczytać najnowsze ogłoszone Dzienniki Ustaw 
i Monitory Polskie. Kancelaria Sejmu, jak sama podkreśla, dokła-
da wszelkich starań, aby informacje w ISAP zamieszczane były jak 
najszybciej po ich opublikowaniu, żeby były rzetelne i kompletne. 
Tak też jest, mamy do dyspozycji wyszukiwarki zarówno według 
roczników, jak i haseł, akty prawne ogłoszone są w wersji pierwot-
nej oraz w formie ujednoliconej czyli z naniesionymi zmianami 
na tekst aktu, sporządzony w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Sej-
mu, co pozwala nam uniknąć poszukiwania kolejnych zmian do 
przepisów. Przy każdym dokumencie podane są informacje o nim 
i jego relacjach z innymi dokumentami z uwzględnieniem upływu 
czasu.

Często korzystam z Bazy ISAP i polecam ją wszystkim osobom 
szukającym internetowych rzetelnych źródeł wiedzy o obowią-
zujących, zmienionych, ujednoliconych i uchylonych przepisach 
prawnych.

opracowała: Urszula Drozdowska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

Internet źródłem wiedzy 
o obowiązujących przepisach prawnych (aktualnych i przedwojennych)

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/270/06 z dnia 27 kwiet-
nia 2006 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Miasta Bartoszyce Rozdział IX §21 nakłada na 
właścicieli psów następujące obowiązki:

 — zgłoszenie w Urzędzie Miasta w Wydziale Finansowym w ter-
minie 14 dni od wejścia w posiadanie psa / każdy właściciel psa 
otrzyma nieodpłatnie znaczek identyfikacyjny/,

 — opłacenie podatku od posiadania psów, którego wysokość 
ustala corocznie Rada Gminy,

 — wyposażenie psa w obrożę, smycz i kaganiec,
 — wyprowadzanie psa na smyczy w obroży i kagańcu, a psy rasy 
uznawanej za agresywne wyprowadzane są z zachowaniem 
szczególnej ostrożności dla otoczenia,

 — systematyczne szczepienie przeciw wściekliźnie i okazywanie 
straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepie-
niu,

 — uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy 
uznawanej za agresywną,

 — stały i skuteczny nadzór,
 — zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na tere-
nach mało uczęszczanych przez ludzi w sytuacji, gdy właściciel 
ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, za-
pisu nie stosuje się dla psów ras uznanych za agresywne,

 — nie wprowadzanie psów do obiektów użyteczności publiczne-
j,postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystają-
cych z pomocy psów przewodników,

 — zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy 
na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy 
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej 
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, od-
powiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

 — natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń 
pozostawianych przez psy w obiektach i na innych terenach, 
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, itp: nieczystości 
te umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu roz-
kładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urzą-
dzeniach do zbierania odpadów.

Jeżeli, zaś chodzi o zastosowanie sankcji karnych wobec właści-
cieli psów, którzy zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń nie zacho-
wują zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 
psa podlegają karze grzywny w wysokości 200 zł. w postępowaniu 
mandatowym.

opracował: Jerzy Szostak
Komendant Straży Miejskiej

Obowiązki właścicieli psów
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Drodzy czytelnicy!

Jest nam niezmiernie miło już od pięciu lat 
świadczyć usługi na rzecz osób potrzebują-
cych, chorych, ubogich i bezradnych.

Nasza stacja 8 IX obchodziła piątą rocznicę 
założenia. Postaramy się Państwu przybliżyć 
zakres pomocy wypływającej z istnienia na-
szej placówki, jak również przedstawić oso-
by, które przyczyniły się do realizacji założeń 
stacji. W ciągu pięciu lat skorzystało z naszej 
pomocy 23697 osób, dojechałyśmy z pomocą 
do 1854 rodzin, przyjęłyśmy 110 transportów. 
Aby nasze główne cele i założenia były moż-
liwe do zrealizowania potrzebne jest zaplecze, 
czyli sztab ludzi zaangażowanych do niesienia 
bezinteresownej pomocy.

Istnienie naszej placówki zawdzięczamy 
przychylności władz miasta, którym nie są obo-
jętne Państwa problemy. Osoby opiekujące się 
stacją, zaopatrujące placówkę nie oczekują po-
chwał i rozgłosu, cieszą się, że mogą w ten spo-
sób nieść pomoc potrzebującym. Jednak byłoby miło, by nie pozo-
stawali oni anonimowi, dlatego też przedstawiamy Państwu te osoby:

Doktor Christian Meyl i Bernd Kahnert — dwóch wspaniałych 
ludzi, którzy dbają 
o to, by stacja dobrze 
funkcjonowała, or-
ganizują transporty, 
szkolenia, pomagają 
w rozwiązywaniu pro-
blemów. 

Christian von der 
Leyen i Bernard von 
der Fischern, odwie-
dzają nas kilka razy 
w roku. Pan Leyen 
wraz z żoną są bardzo zaangażowani w pozyskiwanie sponsorów, 
organizowanie transportów.

Friedrich Wilhelm von der Groeben — nasz ojciec chrzestny, 
wszystkie sprawy związane ze stacją zawsze są bliskie jego sercu.

Mniejszość niemiecka-ściśle współpracuje z nasza stacją, stara 
się organizować transporty ze środkami opatrunkowymi i sprzę-
tem .Otrzymujemy transporty z Nienburga organizowane przez 
pastora Klinke a przywożone przez Hansa Petera Lipferd ,trans-
porty od Uwe Remmers Hilfe und Tat,Lions Club Gluckstadt .

Nowa Mazur Design — współpracujemy od początku naszego 
istnienia, jeszcze nigdy nie odmówili nam pomocy.

Wszyscy ludzie niosący bezinteresowną pomoc zasługują na 
najwyższe słowa uznania i mówimy im w imieniu podopiecznych 
DZIĘKUJEMY. 

opracowały: Bożena Warchoła, Alicja Kiełbasińska
Stacja Johannitów

Każda radość, którą niesiemy innym 
zawsze do nas powraca
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Wśród czterech drużyn finałowych północnej Polski nasze miasto 
okazało się najlepsze 22 sierpnia, na Wyspie Spichrzów w Elblągu 
gdzie odbył się finał Pucharu Miast.

Do walki o główna nagrodę stanęły cztery najlepsze drużyny, 
wyłonione podczas 12 spotkań. Turnieje odbywały się od 23 maja 
do 8 sierpnia na terenie Północnej Polski. Na placu boju w Elblą-
gu spotkali się przedstawiciele miast: Bartoszyc, Iławy, Starogardu 
Gdańskiego i Wejherowa, którzy rywali-
zowali w sześciu, bardzo widowiskowych 
konkurencjach.

Po niezwykle wyrównanej walce, której 
towarzyszyły wielkie emocje poznaliśmy 

zwycięzcę. Do ostatniej chwili nie wiadomo było kto zwycięży. 
O główna nagrodę, z remisem 25 punktów, walczyły w szóstej, 
ostatniej konkurencji Bartoszyce i Starogard Gdański. Dopiero 
ostatnie minuty zmagań w konkurencji Maluch wyłoniły wygra-
nych. Liderem Pucharu Miast zostały Bartoszyce zdobywając 32 
punkty. Drugie miejsce z 30 punktami zajął Starogard Gdański, 
na trzeciej pozycji z 19 punktami uplasowali się przedstawiciele 

Bartoszyce 

Pucharu Miast!

zwycięzcą
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Wejherowa. Iława zakończyła finał Pucharu Miast zdobywając 15 
punktów i czwarte miejsce. 

Emocje były tak wielkie, że kibice omal nie stratowali dmucha-
nych barierek wyznaczających pole rywalizacji! Wielka radość na 
twarzach zwycięzców i piski kibiców mieszały się jednocześnie 
z rozczarowanie i zawiedzionymi nadziejami Starogardzian. Jed-
no trzeba przyznać zmagania były przykładem zdrowej i koleżeń-
skiej rywalizacji, pozwoliły zawrzeć nowe przyjaźnie i dały wiele 
radości zarówno zawodnikom, ich rodzinom jak i mieszkańcom 
wszystkich pucharowych miast. Nasi kibice byli jednym słowem 
najlepsi!

Sponsor Pucharu Miast ufundował bardzo atrakcyjne nagrody, 
zwycięska drużyna otrzyma 100 000 złotych. Mieszkańcy Barto-
szyc, w głosowaniu za pośrednictwem strony internetowej www.
specjal.pl, zdecydowali, że pieniądze z wygranej zostaną przezna-
czone na budowę fontanny z wodą pitną tzw. Wodopojów. Fon-

tanna ta zostanie usy-
tuowana na deptaku 
przy ul. Kętrzyńskie. 
Burmistrz Bartoszyc, 
Pan Krzysztof Nałęcz 
odbierając czek z rąk 
przedstawicieli sponso-
ra podziękował zawod-
nikom za godne re-
prezentowanie miasta, 
oraz wszystkim obec-

nym za wspaniałą zabawę przez cały 
czas trwania Pucharu Miast. Czek za 
zajęcie drugiego miejsca, na 30 000 zło-
tych, odebrał vice prezydent Starogardu 
Gdańskiego, Pan Edmund Stachowicz. 
10 000 złotych za zajecie trzeciego miej-
sca otrzymało Wejherowo, czek został 
przekazany na ręce vice prezydenta Bog-
dana Tokłowicza.

Na scenie głównej można było zobaczyć zespoły z Pasłęka i z El-
bląga. Zaraz po nich wystąpił znany wokalista K.A.S.A. Gwiazdą 
wieczoru podczas finału Pucharu Miast była KAYAH — żywiołowa 
wokalistka której kariera trwa już od ponad 20 lat. Fani zaśpiewali 
razem z nią największe przeboje m.in. Supermenkę i Prawy do le-
wego. Turniej zakończy się przepięknym pokazem sztucznych ogni!

Skład drużyny Bartoszyce (zdjęcie „nasza drużyna”) od lewej: 
Trebliński Marcin, Korzeniewski Jan, Tylek Paweł, Mandywel 
Grzegorz, Mandywel Sławomir (kapitan), Makarewicz Daniel, Za-
krzewski Krzysztof, Arodź Andrzej.

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

Pucharu Miast!

zwycięzcą
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Organizatorem pleneru był Bartoszycki Dom Kultury. Patrona-
tem honorowym plener objął Marszałek Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego. Na plener zaprosiliśmy 21 artystów: 3 z Ukra-
iny (Odessa, Kowel, Włodzimierz Wołyński), 4 z Niemiec (powiat 
Verden), 3 z Rosji (Obwód Kaliningradzki), 1 z Litwy (Wilno) 
oraz 10 z terenu Polski. Organizację pleneru od lat opieramy na 
finansowaniu ze środków pozyskanych od samorządów lokalnych, 
instytucji państwowych i osób prywatnych. W tym roku pozyska-
liśmy 22.600 złotych, przy wydatkach 23.047 zł.

Wśród uczestników pleneru gościliśmy 3 rzeźbiarzy, 1 paste-
listkę, 4 malarzy malujących w technice akrylowej, 13 artystów 
malujących w technice olejnej. Miejscem pleneru było Gospodar-
stwo Agroturystyczne Anny i Henryka Markowskich w Dąbrowie. 
Uczestnicy pleneru mieli zapewnione niezbędne materiały do 
pracy twórczej, wyżywienie oraz zakwaterowanie. 

Celem pleneru jest:
 — integracja twórców
 — umożliwienie twórcom artystycznej wypowiedzi w wybra-
nym temacie, 

 — konfrontacja osiągnięć artystycznych
 — wymiana doświadczeń
 — pozyskanie prac na rzecz organizatora
 — przygotowanie wernisażu na zakończenie pleneru.
 — Efektem tegorocznego pleneru było 65 prac pozostawionych 
na rzecz organizatora. Pracami plenerowymi podzieliliśmy 
się ze sponsorami, których pozwolę sobie wymienić:

 — Starostwo Powiatowe — 6.000 zł.
 — Gminny Ośrodek Kultury w Tolko — 5.000 zł
 — STALMOT — Nidzica — 2.500 zł
 — Urząd Marszałkowski — 3.000 zł
 — Powiatowy Zespół Administracji Oświaty w Bartoszycach 
— 2.000 zł

 — Franciszek Biernacki z Bezledy — 2.000 zł
 — Janusz Kloc z Górowa Ił. — 1.000 zł
 — COWiK Bartoszyce — 600 zł
 — Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich — 400zł
 — Urząd Miasta Bartoszyce — zakup książek o sztuce dla kra-
jowych artystów.

Zapraszanie artystów z krajów sąsiedzkich procentuje również 
wzajemną wymianą. I tak w 2008 roku 5 naszych artystów zostało 
zaproszonych na plener do Niemiec (Verden), a w 2010 roku 6 
osób otrzymało zaproszenie na plener w Odessie (Ukraina).

Ważną grupą w corocznych plenerach są twórcy z naszego 
powiatu i tak w tegorocznym plenerze uczestniczyli: Magdalena 
Witkowska z Bartoszyc (malarstwo), Tadeusz Duraj z Kamińska 
(rzeźba), Janusz Petryszyn z Bartoszyc (rzeźba), Ewa Pisarska 
z Bartoszyc (malarstwo), oraz Jan Bachar z Bezledy (malarstwo).

Za rok 29 edycja, tym razem przymierzymy się do grupy 26 ar-
tystów. Chcemy, aby był to plener malarsko-rzeźbiarski. Zaprosi-
my 12 rzeźbiarzy — 4 z naszego regionu, 8 studentów rzeźby ASP 
Wrocław i Warszawa, pozostali to artyści o międzynarodowym 
składzie. 

opracował: Jan Bachar
Bartoszycki Dom Kultury

XXVIII 
Międzynarodowy Plener Plastyki

Dąbrowa ’2009




