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Szanowni Państwo, 
Mieszkańcy Bartoszyc!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu 
oraz gościom odwiedzającym Bartoszyce, radości, wzajemnego 

zrozumienia oraz wielu szczęśliwych chwil w gronie najbliższych. 
Niech ten piękny, rodzinny czas, przy dźwiękach kolęd,  

będzie dla Was okazją do wzajemnego wsparcia, przyjaźni i miłości.
Niech nadchodzący 2019 rok przyniesie Państwu zdrowie, spokój 

oraz spełnienie wszelkich planów i zamierzeń.

Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski  
wraz z Kierownikami i Pracownikami  

Urzędu Miasta Bartoszyce
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Razem dla bezpieczeństwa 
naszych dzieci
Pod takim hasłem 
bartoszycki samorząd 
zorganizował bezpłatne 
warsztaty edukacyjne dla 
rodziców dorastających 
dzieci.

Warsztaty odbyły się 12 paź-
dziernika w Bartoszyckim 
Domu Kultury. Organizatorzy 
chcieli zwrócić uwagę zarówno 
na problem przemocy i agre-
sji wśród dzieci w wieku szkol-
nym, jak również wpływie 
środków psychoaktywnych na 
organizm młodego człowieka.

Spotkanie z rodzicami pro-
wadzili specjaliści z wielolet-
nim doświadczeniem w pracy 
z młodzieżą. Wiedzą o istnie-
jących formach agresji, prze-
mocy rówieśniczej, jak i spo-
sobie jej zapobiegania dzieliła 
się psychoterapeutka Wioletta 
Wasilewska. Zajęcia w zakresie 
edukacji na temat szkód wyni-
kających z używania substancji 
psychoaktywnych poprowadzi-
ła terapeuta uzależnień Iwona 
Jedwabnik, która na co dzień 
kieruje bartoszyckim Stowa-
rzyszeniem „Monar”.

Prelegenci zgodnie pod-
kreślali ogromną rolę rodzi-
ców w  edukacji dziecka. 
W relacjach tych należy pamię-
tać o budowaniu życzliwej 
atmosfery, poczucia bezpie-
czeństwa oraz zaufania.

Koncert profilaktyczny
Bartoszycki samorząd 
prowadzi działania 
profilaktyczne, skierowane do 
różnych grup mieszkańców. 
Jednym z ciekawszych, 
promujących pasję do 
muzyki, był koncert „Wielka 
sława to żart”.

Koncert, w wykonaniu polskich 
gwiazd operowych i operetko-
wych, odbył się 13 październi-
ka. Na deskach BDK zaprezen-
towali się: Małgorzata Kulińska 
– sopran, Małgorzata Kusto-
sik – mezzosopran, Kazimierz 
Kowalski – bas, prowadzenie 
koncertu oraz Danuta Anto-
szewska – fortepian, akom-
paniament. Mieszkańcy mieli 
okazję usłyszeć największe 
przeboje operetek tj.”Strasz-
ny dwór”, „Wesele Figara”, 
„Don Pasquale”, „Księżnicz-
ka czardasza’” czy „Skrzypek 
na dachu”.

Wydarzenie powstało dzię-
ki zaangażowaniu Polskie-
go Instytutu Sztuki Wokalnej 
Agencja Koncertowa mającego 
swoją siedzibę w Aleksandro-
wie Łódzkim, którego Dyrek-
torem Naczelnym i Artystycz-
nym jest Małgorzata Kulińska. 
Polski Instytut Sztuki Wokal-
nej Agencja Koncertowa współ-
pracuje z najwybitniejszymi 
polskimi śpiewakami opero-
wymi: solistami Teatru Wiel-
kiego w Warszawie – Opery 
Narodowej, Teatru Wielkie-
go w Łodzi, Teatru wielkiego 

Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy Bartoszyc
Serdecznie dziękuję Państwu za głosy oddane na moją osobę w wyborach na Bur-
mistrza Miasta Bartoszyce. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, zobo-
wiązuje mnie do ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności 
i Miasta. Uzyskany mandat zaufania przekonuje mnie, że obrany kierunek działań 
na rzecz mieszkańców, skoncentrowany na kontynuacji podjętych zadań i reali-
zacji wizji rozwijających się Bartoszyc, jest słuszny.
Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom za uczest-

nictwo w tegorocznych wyborach samorządowym, a Radnym nowej Rady Mia-
sta życzę owocnej współpracy w kolejnych latach.

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski

w Poznaniu, Teatru Muzycz-
nego w Łodzi, wykładowcami 
Akademii Muzycznej w Łodzi.

Przeddzień artyści spotkali 
się z najmłodszymi mieszkań-
cami miasta. Dzieci aktyw-
nie włączały się w dyskusję 
na temat form przemocy czy 
sposobów rozwijania pasji. 
Warsztaty przybrały formę 
zabawy połączonej z konkur-
sami. Nie zabrakło także pieśni 

patriotycznych, nawiązujących 
tym samym do obchodów set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Artyści 
zaprezentowali pieśni i arie 
z oper kompozytorów pol-
skich, tworzących w duchu idei 
patriotycznych m.in.: Stanisła-
wa Moniuszki, Fryderyka Cho-
pina, Mieczysława Karłowicza, 
Stanisława Niewiadomskiego, 
Ludomira Różyckiego.
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Historyczny odpust  
w Bartoszyckiej Farze
Prace związane 
z remontem dachu 
kościoła farnego 
w Bartoszycach trwają 
już od kilku miesięcy. 
Realizacja tej inwestycji 
możliwa była m.in. 
dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym.

Remont dachu Kościoła pw. 
św. Jana Ewangelisty i Matki 
Boskiej Częstochowskiej 
w Bartoszycach to inwesty-
cja, na którą wierni czekali od 
wielu lat. Jej realizacja możli-
wa jest dzięki dotacjom pozy-
skanym przez parafię z wielu 
instytucji, m.in. Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i  Admini-
stracji, Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalne-
go, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu 
Spójności, budżetu Państwa, 
Regionalnego Programu 

średniowiecznej dekoracji 
maswerkowej, stolarki okien 
i drzwi zewnętrznych oraz 
północnej klatki schodowej. 
Trwające prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem, 
pod nadzorem konserwator-
skim.

Inwestycje w nasz rozwójRewitalizacja 
Placu Bohaterów 
Westerplatte, remont 
budynku byłego dworca 
PKP, modernizacja 
Stadionu Miejskiego. 
To jedne z wielu zadań, 
których realizacja 
może rozpocząć się już 
wkrótce.

W ubiegłym roku bartoszyc-
ki samorząd wykorzystał moż-
liwość aplikowania o środ-
ki zewnętrze pozyskując, 
na ważne dla mieszkańców 
inwestycje, ponad 14 mln zło-
tych. Z tych środków możliwe 
było rozpoczęcie I etapu rewi-
talizacji Starego Miasta, uzbro-
jenie terenów powstającego 
osiedla 650-lecia, wykonanie 
termomodernizacji miejskich 
budynków czy rozpoczęcie 
budowy targowiska miejskiego.

Równie owocny, pod wzglę-
dem aplikowania o środki, 
był rok bieżący. W marcu, 
do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki, złożony został wniosek 
na przebudowę zaplecza szat-
niowo-sanitarnego oraz try-
buny na Stadionie Miejskim 
w Bartoszycach. Środki pocho-
dzić będą z programu Roz-
woju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej „Sportowa Polska”. 
Na terenie stadionu, w celu 
przystosowania do warunków 

bezpieczeństwa, udostępnienia 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz poprawy stanu technicz-
no-funkcjonalnego planuje się 
przebudowę zaplecza. Plano-
wana jest rozbiórka istnieją-
cego i budowa nowego, dwu-
kondygnacyjnego obiektu, 
pełniącego funkcję uzupeł-
niającą dotychczasową infra-
strukturę. W ramach inwestycji 
powstaną nowe pomieszcze-
nia dla sportowców, trenerów 
oraz sędziów. Przebudowana 
będzie również trybuna. War-
tość inwestycji to 4 690 000 zł.

Konieczna jest również 
wymiana bieżni. By zaspo-
koić potrzeby miejskich jed-
nostek oświatowych czy klu-
bów sportowych, bartoszycki 

samorząd, złożył wniosek 
do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki na utworzenie pierwsze-
go obiektu lekkoatletyczne-
go z prawdziwego zdarzenia, 
zgodnego z wymogami PZLA. 
Stworzy to możliwość organi-
zacji współzawodnictwa lek-
koatletycznego na odpowied-
nim poziomie, z niezbędnym 
wyposażeniem. Zakres robót 
obejmować ma przebudowę 
istniejącej bieżni z powięk-
szeniem jej do obiektu pełno-
wymiarowego (400m). Projekt 
przewiduje również wykonanie 
trybuny B, skoczni do skoku 
w dal i wzwyż, trójskoku, rzut-
ni do pchnięcia kulą. Obiekt 
wyposażony zostanie w pro-
fesjonalne nagłośnienie, 

tablicę wyników oraz monito-
ring. Łącznie wartość zadania, 
z uwzględnieniem dofinanso-
wania, wyniesie 5 755 876 zł.

Samorząd korzysta z możli-
wości wsparcia finansowego, 
jakie stwarza Program Współ-
pracy Transgranicznej Pol-
ska-Rosja 2014‒2020. Jego 
głównym celem jest wspie-
ranie współpracy w sferze 
społecznej, środowiskowej, 
gospodarczej i instytucjonal-
nej. Chcąc poprawić społecz-
ną i gospodarczą atrakcyjność 
przestrzeni publicznej, złożo-
no wniosek na rewitalizację 
Placu Bohaterów Westerplat-
te. Projekt inwestycyjny prze-
widuje przebudowę i rozbu-
dowę małej sceny na placu 

(wraz z przebudową widow-
ni), modernizację sieci kana-
lizacji deszczowej, budo-
wę nowego oświetlenia wraz 
z rozmieszczeniem elemen-
tów małej architektury (ławki, 
kosze, stojaki na rowery itp.). 
Partnerami projektu ze strony 
Federacji Rosyjskiej jest Bałtyc-
ki Federalny Uniwersytet im. I. 
Kanta w Kaliningradzie oraz 
ANO „Dziedzictwo Fortyfikacji 
Regionu Kaliningradzkiego”. 
Wartość projektu to ok. 10 mln 
złotych, przy planowanym 85 
procentowym dofinansowaniu.

Miasto zamierza również 
wyremontować i zaadapto-
wać budynek po byłym dworcu 
kolejowym wpisany w „Ponad-
lokalny Program Rewitalizacji 

Sieci Miast Cittaslow Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego”, tworząc tam Cen-
trum Aktywności Lokalnej. 
Środki na ten cel pochodzić 
mają z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014‒2020. Fundusze 
z tego programu mają zostać 
przeznaczone na poprawę jako-
ści życia poprzez przywraca-
nie do społeczeństwa ludzi 
wykluczonych społecznie oraz 
poprawę infrastruktury miej-
skiej. W ramach projektu prze-
widuje się prace remontowo-
-adaptacyjne budynku byłego 
dworca polegające na remon-
cie dachu, elewacji, pomiesz-
czeń. Nowy wygląd zyska rów-
nież plac dworcowy. Planuje 
się przebudowę sieci deszczo-
wej, modernizację ul. Hubal-
czyków jako jednej z dróg 
dojazdowych do placu, wyko-
nanie nowego oświetlenia 
oraz zieleni dla całego rewita-
lizowanego obszaru. Zmoder-
nizowany budynek dworca 
ma stać się Centrum Aktyw-
ności Lokalnej – miejscem dla 
osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym, 
wymagających wsparcia. Dzia-
łania te polegać mają na orga-
nizowaniu dla nich zajęć czy 
warsztatów edukacyjnych. 
Wartość całego projektu infra-
strukturalnego wyniesie ponad 
5 mln zł.

czasu dołączone zostały rów-
nież monety znalezione pod-
czas demontażu jednej z histo-
rycznych kul.

Obecnie parafia prowa-
dzi prace remontowe i kon-
s e rwa to r sk i e  e l ewac j i 
kościoła, w tym odsłoniętej 

Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014‒2020 oraz budże-
tów województwa Warmińsko-
-Mazurskiego, Powiatu Barto-
szyckiego i Gminy Miejskiej 
Bartoszyce, przeznaczonych 
na ochronę zabytków.

Naprawie poddane zosta-
ły również kule umieszczone 
na wieżach kościoła. W jed-
nej z nich umieszczona zosta-
ła kapsuła czasu. Ta ważna dla 
wiernych parafii uroczystość 
odbyła się 26 sierpnia 2018 r., 
w dzień parafialnego odpustu, 
w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Na iglicy wieży umieszczono 
również godło Rzeczypospoli-
tej Polskiej – białego orła, sty-
lizowanego na orła Konstytu-
cji 3 Maja.

W kapsule czasu znalazł 
się specjalnie przygotowa-
ny dokument na papirusie, 
zawierający m.in. informacje 
o samej inwestycji. Jego treść 
odczytano podczas mszy odpu-
stowej parafii. Do kapsuły 

Historyczną kapsułę czasu zamontowano na wieży 
remontowanego kościoła farnego
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Bartoszyczanie dobrego serca
Wolontariusze na całym 
świecie swoje święto 
obchodzą 5 grudnia. 
Z tej okazji 
w naszym mieście 
odbyła się coroczna, 
Bartoszycka Gala 
Wolontariatu.

Jest to doskonała okazja do 
podziękowania wszystkim 
ochotnikom za szerzenie pięk-
nej idei wolontariatu i pracę 
na rzecz osób czy podmiotów, 
które tego wsparcia potrze-
bują. Tych niezwykłych ludzi 
doceniły poszczególne samo-
rządy naszego powiatu. Uro-
czystość zawsze ma charakter 
niezwykle podniosły i wzrusza-
jący. Wyróżnienia bartoszyc-
kim wolontariuszom wręczył 
Burmistrz Miasta Bartoszyce 
Piotr Petrykowski. Uhonoro-
wane osoby stanowią znako-
mitą awangardę działań podej-
mowanych w naszym mieście. 
To oni, swoją bezinteresowną, 
często pełną wyrzeczeń pracą, 
zasłużyli na docenienie i ciepłe 
słowa uznania.

Lista nagrodzonych wolonta-
riuszy z Miasta Bartoszyce

KATEGORIA:  
SPORT I REKREACJA
1.  Dawid Pażuś – Bartoszycki 

Klub Karate Kyokushin
2.  Paulina Grażul (Bartoszycki 

Ośrodek Sportu i Rekreacji)
3. Marek Girulski – Uczniow-

ski Klub Sportowy Szkółka 
Piłkarska LEGIA-BART

4.  Ewelina Marzec – Barto-
szycki Klub Kolarski „Rant”

5.  Andrzej Cichocki – Stowa-

rzyszenie Sympatyków Mło-
dzieżowego Domu Kultury  
w Bartoszycach „Pasja”

6. Grażyna Drozdowska – Liga 
Obrony Kraju Zarząd Rejo-
nowy w Bartoszycach

7. Władysław Klimko – Stowa-
rzyszenie Miłośników Szczy-
piorniaka w Bartoszycach

KATEGORIA:  
POMOC SPOŁECZNA
1.  Anna Nieroda (Barto-

szyckie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Honorowego 

Krwiodawstwa, Dawstwa 
Szpiku Kostnego i Dawców 
Organów RUBIN)

2.  Danuta Łuszczak (Polski 
Związek Niewidomych 
Okręg Warmińsko-Mazur-
ski Zarząd Koła Bartoszy-
ce)

3.  Dorota Cieklińska (Towa-
rzystwo Społeczno-Kultu-
ralne Mniejszości Niemiec-
kiej Bartoszyc i Okolic)

4.  Wiktor Butwiło (Związek 
Sybiraków w Bartoszy-
cach) 

5.  Janina Tomaszewska 
(Stowarzyszenie Integracji 
Osób Niepełnosprawnych 
w Bartoszycach)

KATEGORIA:  
KULTURA I EDUKACJA
1.  Andrzej Białecki (Stowa-

rzyszenie Bartoszycka 
Grupa Literacka „Barcja”)

2.  Krzysztof Emil Kowalski 
(Stowarzyszenie BartQl-
tura)

3.  Bożena Dorota Kwiatkow-
ska (Miejska Biblioteka 
Publiczna)

4.  Wiesława Gotard (Barto-
szycki Uniwersytet Trzecie-
go Wieku)

5.  Jan Sadowski (Niezależny 
Związek Żołnierzy Armii Kra-
jowej Koło w Bartoszycach)

6.  Ewa Beata Pisarska (Sto-
warzyszenie „Dolina Róż”)
Laur Aktywności

KATEGORIA:  
SPORT I REKREACJA
1.  Stowarzyszenie „Dolina Róż” 

– VII Sportowo-Rekreacyj-
ny Piknik Rodzinny z cyklu 
„Dni Osadnika” – konkurs 
kulinarny „Smaki 3 Kultur”

KATEGORIA:  
POMOC SPOŁECZNA
2.  Dzieci z Przedszkola 

Publicznego nr 2 w Bar-
toszycach „Występy arty-
styczne grup przedszkol-
nych w Domu Pomocy 
Społecznej”

KATEGORIA:  
KULTURA I EDUKACJA
1.  BartQltura „Zadusz-

ki muzyczne” Specjalne 
Wyróżnienia Burmistrza 
Miasta Bartoszyce:

2.  Klub Honorowych Daw-
ców Krwi im. dr Jana 
Chilmanowicza przy 
Oddziale Rejonowym 
w Bartoszycach – za 
działania podejmowa-
ne w 2018 r. – „Akcja 
zbiórki krwi na folko-
wą nutę nawiązująca do 
Miasta 3 Kultur

3.  Jerzy Sałata (Stowa-
rzyszenie Bartoszycka 
Grupa Literacka „Bar-
cja”)

4.  Tomasz Kubat (Nieza-
leżny Związek Żołnie-
rzy Armii Krajowej Koło 
w Bartoszycach)
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Święty Mikołaj  
dotarł do Bartoszyc!

Bartoszyckie 
Mikołajki na 
stałe wpisały 
się w kalendarz 
przedświątecznych 
atrakcji. Długo 
wyczekiwany Święty 
Mikołaj przybył  
do naszego miasta  
6 grudnia.

Tegoroczne Mikołajki obfito-
wały różnorakimi atrakcja-
mi, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem mieszkań-
ców. Magiczny czas zbliżają-
cych się świąt dało się odczuć 
podczas Jarmarku Świątecz-
nego. Stoły uginały się od 
ozdób choinkowych, stro-
ików czy bombek przygoto-
wanych przez lokalnych arty-
stów i rękodzielników.

Wyczekiwanym momen-
tem było przybycie Świętego 
Mikołaja, który na Plac Boh. 
Westerplatte dotarł w asy-
ście motocyklistów Klubu 
„Wiraż”. Szczególnego gościa, 
z workiem pełnym słodyczy, 
tłumnie otoczyli najmłod-
si mieszkańcy naszego mia-
sta, którzy na tę wyjątkową 
chwilę przybyli z rodzicami. 

W wydarzeniu udział wziął 
Burmistrz Miasta Bartoszy-
ce Piotr Petrykowski, który 
dokonał symbolicznego zapa-
lenia światełek na miejskiej 
choince oraz nowych ilumi-
nacji świetlnych. Nie zabrakło 
wspólnych zdjęć przy dźwię-
kach świątecznych kolęd. 
Spotkanie było też okazją 
do rozstrzygnięcia konkursu 
na Kartkę Bożonarodzenio-
wą, którego organizatorem 
był Bartoszycki Dom Kultu-
ry. Placówka przygotowała 
również program artystycz-
ny, w którym zaprezentowa-
ła się Szkoła Wokalna BKD, 
Stowarzyszenie BartQltura, 
Chór Canzona, Zespół Gorą-
ce Serca oraz Harcerze Hufca 
ZHP Bartoszyce.

Tegorocznym Mikołajkom 
towarzyszyły warsztaty rzeź-
by przestrzennej pn. „Brama 
do Aniołowa” zorganizowane 
w Bramie Lidzbarskiej, któ-
rych tematem przewodnim 
były anioły. Działanie twór-
cze, ale również szlachet-
ne gdyż wykonane podczas 
warsztatów prace wystawione 
zostaną na licytacje. Zaintere-
sowanych wykonaniem rzeźb 
przestrzennych było wielu, 
zarówno tych bezpośrednio 
zaangażowanych w proces 
twórczy, jak i samych obser-
watorów.
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Biblioteka jak z bajki!Miejska Biblioteka 
Publiczna 
w Bartoszycach 
pozyskała około  
1,7 mln złotych na 
remont i modernizację 
wraz z wyposażeniem 
biblioteki głównej 
w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju 
Czytelnictwa.

Biblioteka Publiczna to insty-
tucja, o której należy powie-
dzieć, że pełni w naszym mie-
ście funkcję centrum kultury 
lokalnej. Swoje zadania reali-
zuje w zakresie gromadzenia 
i udostępniania czytelnikom 
zbiorów bibliotecznych, jak też 
poprzez organizacji znaczącej 
liczby inicjatyw kulturalnych.

W  sierpniu tego roku, 
w wyniku wielomiesięcznych 
starań pracowników, pozy-
skano z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dofi-
nansowanie w wysokości bli-
sko 1,7 mln złotych na remont 
i modernizację wraz z wypo-
sażeniem budynku biblioteki 
głównej w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa, Priorytet 2 „Infrastruktura 

bibliotek 2016‒2020”. Apliko-
wanie o środki poprzedził sze-
reg prac przygotowawczych, 
które rozpoczął w listopadzie 
2015 roku wniosek dyrekto-
ra biblioteki Grzegorza Mon-
kiewicza o przekazanie terenu 
i budynku na własność.

Dzięki dofinansowaniu 
zostanie przeprowadzony 

remont generalny budynku 
wraz z wyposażeniem, przez 
co należy rozumieć m.in.:

−przebudowę nieużytkowe-
go strychu i remont general-
ny dachu, wykonanie nowych 
stropów żelbetowych, które 
odciążą istniejące stropy 
drewniane, nowych schodów, 
naświetli na całej długości 

dachu, wszystkich instala-
cji łącznie z instalacją klima-
tyzacji, utworzenie nowych 
pomieszczeń z przeznaczeniem 
na pomieszczenia magazyno-
we, administracyjno-biurowe, 
w tym dla: działu gromadze-
nia i opracowywania zbiorów 
oraz cyfrowego archiwum tra-
dycji lokalnej,

−przebudowę przedsionka 
od strony dziedzińca biblioteki 
i wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych,

−osuszenie ścian i wykona-
nie izolacji pionowych w piw-
nicach biblioteki,

−remont generalny wszyst-
kich istniejących pomiesz-
czeń biblioteki z niezbędnymi 

Nad Łyną, część IIW październiku 
rozpoczęto drugi 
etap modernizacji 
ul. Nad Łyną. Jest 
szansa, że ostatni 
odcinek ulicy miasto 
wyremontuje ze 
środków rządowych.
W pierwszym etapie inwesty-
cja objęła odcinek drogi od 
skrzyżowania z ul. Okrzei, do 
skrzyżowania z ul. Ogrodo-
wą. W ramach zadania wyko-
nano roboty ziemne związa-
ne z gazociągiem i kanalizacją 
deszczową, wykonano parkin-
gi, chodniki, ścieżkę rowero-
wą oraz położono nowy asfalt. 
Droga w tej części zyskała 
również nowe oświetlenie.

Drugi etap inwestycji, 
rozpoczęty w połowie paź-
dziernika, obejmuje odcinek 
od skrzyżowania z ul. Ogrodo-
wą, do wysokości pierwszego 
wejścia na ogródki działkowe. 
Zadanie przewiduje wymia-
nę nawierzchni, przebudowę 
odwodnienia, oświetlenia oraz 
budowę wnęk parkingowych. 
Modernizacja wspomniane-
go odcinka możliwa jest dzię-
ki porozumieniu zawarte-
mu pomiędzy samorządem, 
a Spółdzielnią Mieszkaniową 
„Budowlani”.

Remontu wymaga rów-
nież dalsza, trzecia część 
ulicy. Bartoszyccy samorzą-
dowcy złożyli w  tej spra-
wie wniosek o  wsparcie 

finansowane inwestycji. Środ-
ki na jej realizację pochodzić 
mają z programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 
2016‒2019. Zatwierdzenie 

i ogłoszenie przez Wojewo-
dę Warmińsko-Mazurskiego 
listy wniosków zakwalifiko-
wanych do dofinansowania 
będzie miało miejsce do 31 
grudnia br.

przebudowami i adaptacjami 
oraz pracami instalacyjnymi 
i montażowymi wraz ze zmia-
ną wyposażenia,

−utworzenie Działu Lite-
ratury Dziecięcej z podziałem 
na strefy czytelnicze dostoso-
wane do zróżnicowanego wieku 
czytelników,

−utworzenie Działu Multi-
mediów z dostępem do szeroko-
pasmowego internetu w oparciu 
o sieć światłowodową i sper-
sonalizowaną sieć wifi, dosto-
sowaną do indywidualnych 
potrzeb użytkowników,

−przebudowę sali konfe-
rencyjno-audiowizualnej wraz 
z wyposażeniem w nowoczesny 
system nagłośnieniowy i oświe-
tleniowy,

−budowę nowych łazienek 
dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,

−zamontowanie platformy 
przyschodowej dla osób niepeł-
nosprawnych,

−montaż windy towarowej 
wewnętrznej,

−kompletną renowację ele-
wacji wraz z wymianą sto-
larki okiennej, prace restau-
racyjne przy wszystkich 
zdobieniach i elementach 
dekoracyjnych na elewacji – 
przywrócenie historycznego 
wyglądu budynku.
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Przedszkolaki 
stawiają  
na kreatywność 
i języki obce!

Urząd Miasta 
Bartoszyce 
z powodzeniem 
stara się o środki 
na rozwój najmłodszych 
mieszkańców. Tym 
razem uzyskane 
dofinansowanie 
pozwoli na doposażenie 
przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych 
w niezbędne pomoce 
dydaktyczne oraz 
przeprowadzenie 
warsztatów językowych.

Gmina Miejska Bartoszy-
ce w partnerstwie z Project 
Hub Sp. z o.o. realizuje pro-
jekt „Bartoszyckie przedszko-
laki stawiają na kreatywność 
i języki obce! ”, którego celem 
jest poprawa jakości kształ-
cenia w zakresie kształtowa-
nia kompetencji kluczowych 
dzieci w wieku przedszkol-
nym. Projekt obejmuje Przed-
szkola Publiczne nr 2, 6 i 9 
oraz Integracyjne Przedszkole 
Publiczne nr 4, poprzez zwięk-
szenie u min. 90% z 536 dzie-
ci w wieku przedszkolnym, 
w tym 264 dziewczynek, kom-
petencji kluczowych, dosko-
nalenie umiejętności i kom-
petencji zawodowych 44 

nauczycielek, zwiększenie wie-
dzy 400 rodziców (350 kobiet) 
w zakresie wsparcia rozwoju 
dzieci oraz doposażenie ww. 
przedszkoli w niezbędne pomo-
ce dydaktyczne w okresie od 1 
lipca 2018 r. do 30 czerwca 
2020 r.

W ramach projektu realizo-
wane będą:

– Doposażenie przedszko-
li i oddziałów przedszkolnych 
w niezbędne pomoce dydak-
tyczne.

– Przeprowadzenie szkoleń 
dla nauczycieli

– Warsztaty językowe dla 
dzieci

– Warsztaty z kreatywności
– Warsztaty dla rodziców.
W ramach projektu założo-

no osiągnięcie następujących 
wskaźników:

– Liczba nauczycieli, którzy 
uzyskali kwalifikacje lub naby-
li kompetencje po opuszczeniu 
programu: 44

– Liczba dzieci objętych 
wsparciem w ramach pro-
gramu dodatkowymi zajęcia-
mi zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przed-
szkolnej: 536

– Liczba nauczycieli objętych 
wsparciem w programie: 44.

Łączna wartość projek-
tu to kwota 717 285,00 zł, 
z czego 609 692,25 zł pocho-
dzić będzie z Unii Europej-
skiej.

Wsparcie dla rodziców
W Bartoszycach 
powstaje kolejny 
punkt opieki nad 
dziećmi do lat 3.  
Uruchomienie 
placówki 
planowe jest 
na styczeń  
2019 roku.

Nowy punkt opieki nad dzieć-
mi do lat 3 powstaje w miejscu 
dawnej wymiennikowni cie-
pła przy ul. Wyszyńskiego 5 
w Bartoszycach. Realizacja tej 
inwestycji możliwa jest dzięki 
dofinansowaniu uzyskanemu 
w ramach Resortowego progra-
mu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi do lat 3 „Maluch 
plus” 2018.

Pozyskana kwota, czyli 
100 tys. zł, przeznaczona jest 
na przystosowanie oraz utwo-
rzenie 20 nowych miejsc opieki 

nad dziećmi w tym wieku, 
w tym zatrudnienie 4 opieku-
nów dziennych.

Samorząd na realizację tej 
inwestycji wyłoży ponad 650 
tys. zł. Środki przeznaczone 
zostaną na przedsięwzięcia 
związane z robotami budow-
lanymi, m.in. naprawą dachu, 
wykonaniem nowego podło-
ża, montażem stolarki okien-
nej, dociepleniem obiektu, 
montażem nowych instalacji 
wewnętrznych: elektrycznej, 
wodociągowej, kanalizacyjnej 

czy centralnego ogrzewania 
oraz wyposażenia obiektu.

„Maluch+” to rządowy 
program wspierający tworze-
nie nowych miejsc opieki dla 
najmłodszych dzieci i dofi-
nansowujący działanie tych 
już istniejących. To ogromna 
pomoc dla rodziców, szcze-
gólnie dla świeżo upieczonych 
mam, które chciałyby wrócić 
do pracy po urlopie macie-
rzyńskim, ale uniemożliwia 
im to brak miejsc opieki nad 
maluszkami.
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Ruszyła 
przebudowa  
ul. Nałkowskiej!

Zakres prac obejmie wymia-
nę nawierzchni, budowę chod-
ników, zjazdów, przebudowę 
sieci wodociągowej, gazowej 
oraz telekomunikacyjnej.

Na przebudowę ul. Nałkow-
skiej samorząd miasta przezna-
czy kwotę 600 tys. złotych. 
Prace trwać będą do końca 
tego roku.

W połowie października ruszyła przebudowa  
ul. Nałkowskiej. To kolejna inwestycja 
na „Działkach”, która znacząco poprawi 
bezpieczeństwo mieszkańców tego osiedla.

Targowisko  
z prawdziwego zdarzenia

Bartoszyczanie 
na tę inwestycję czekali 
wiele lat. Budowa 
nowego targowiska 
miejskiego rozpoczęła 
się wraz z początkiem 
listopada.

Opłakany stan targowiska 
miejskiego od lat wzbudzał 
negatywne emocje zarów-
no mieszkańców jak i sprze-
dawców. Sytuacja zmieni się 
dzięki dofinansowaniu uzy-
skanemu z Programu Obsza-
rów Wiejskich 2014‒2020.

Samorząd dwukrotnie 
unieważniał postępowa-
nie przetargowe, gdyż ceny 
najkorzystniejszych ofert 
przekraczały kwotę, jaką 
miasto planowało przezna-
czyć na nowe targowisko. 
Radni pierwotnie nie chcieli 

Udana termomodernizacja!
Bartoszycki samorząd 
kładzie duży 
nacisk na politykę 
mieszkaniową 
m.in. poprzez 
poprawianie komfortu 
termicznego miejskich 
budynków.

412 563,96 zł, to łączna kwota 
dofinansowania, jaką pracow-
nicy urzędu pozyskali na ter-
momodernizację budynku przy 
ul. Hubalczyków 2. Środki przy-
znano w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazur-
skiego na lata 2014‒2020, 
a łączny koszt projektu wyniósł 
1 298 460,07 zł.

W ramach przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego wyko-
nano szereg prac. W całym 
budynku wymieniona została 
stolarka okienna, instalacja CO 
oraz oświetlenie. Na obiekcie 
położony został również nowy 
dach.

Inwestycja w znacznym stop-
niu poprawiła komfort cieplny 
budynku, który zyskał nowy, 
estetyczny wygląd.

Wykonawcę inwestycji, 
wyłonionym w trybie zamó-
wienia z wolnej ręki, jest 
Zakład Remontowo-Budowla-
ny Wojciech Lewandowski.

Nowy obiekt ma posia-
dać zadaszenia wraz z bok-
sami handlowymi i częścią 
higieniczno-sanitarną. Wiaty 
wykonane zostaną w tech-
nologii szkieletu stalowe-
go, całość pokryją specjalne 
płyty. Wewnątrz znajdzie się 
strefa komunikacji z zamyka-
nymi boksami. W osobnej czę-
ści znajdzie miejsce zaplecze 
higieniczno-sanitarne z ogól-
nodostępnymi sanitariatami.

poprzeć propozycji Burmi-
strza o zwiększenie środ-
ków na te zadanie, jednak 

ostatecznie wniosek został 
zaakceptowany większością 
głosów.
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