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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

KONCERT
PROFILAKTYCZNY
GGstr. 2

BARTOSZYCZANIE
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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Bartoszyc
Serdecznie dziękuję Państwu za głosy oddane na moją osobę w wyborach na Burmistrza Miasta Bartoszyce. Zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście, zobowiązuje 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 realizacji wizji rozwijających się Bartoszyc, jest słuszny.
Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim Mieszkańcom za uczestnictwo w tegorocznych wyborach samorządowym, a Radnym nowej Rady Miasta życzę owocnej współpracy w kolejnych latach.
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski

Koncert profilaktyczny

Razem dla bezpieczeństwa
naszych dzieci

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 operetkowych, odbył się 13 października. Na deskach BDK zaprezentowali się: Małgorzata Kulińska
– sopran, Małgorzata Kustosik – mezzosopran, Kazimierz
Kowalski – bas, prowadzenie
koncertu oraz Danuta Antoszewska – fortepian, akompaniament. Mieszkańcy mieli
okazję usłyszeć największe
przeboje operetek tj.”Straszny dwór”, „Wesele Figara”,
„Don Pasquale”, „Księżniczka czardasza’” czy „Skrzypek
na dachu”.
Wydarzenie powstało dzięki zaangażowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Wokalnej
Agencja Koncertowa mającego
swoją siedzibę w Aleksandrowie Łódzkim, którego Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym jest Małgorzata Kulińska.
Polski Instytut Sztuki Wokalnej Agencja Koncertowa współpracuje z najwybitniejszymi
polskimi śpiewakami operowymi: solistami Teatru Wielkiego w Warszawie – Opery
Narodowej, Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru wielkiego

Pod takim hasłem
bartoszycki samorząd
zorganizował bezpłatne
warsztaty edukacyjne dla
rodziców dorastających
dzieci.

w Poznaniu, Teatru Muzycznego w Łodzi, wykładowcami
Akademii Muzycznej w Łodzi.
Przeddzień artyści spotkali
się z najmłodszymi mieszkańcami miasta. Dzieci aktywnie włączały się w dyskusję
na temat form przemocy czy
sposobów rozwijania pasji.
Warsztaty przybrały formę
zabawy połączonej z konkursami. Nie zabrakło także pieśni
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patriotycznych, nawiązujących
tym samym do obchodów setnej rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Artyści
zaprezentowali pieśni i arie
z oper kompozytorów polskich, tworzących w duchu idei
patriotycznych m.in.: Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza,
Stanisława Niewiadomskiego,
Ludomira Różyckiego.

Adres redakcji:
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce
Tel. 89 762 98 04 www.bartoszyce.pl
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Warsztaty odbyły się 12 października w Bartoszyckim
Domu Kultury. Organizatorzy
chcieli zwrócić uwagę zarówno
na problem przemocy i agresji wśród dzieci w wieku szkolnym, jak również wpływie
środków psychoaktywnych na
organizm młodego człowieka.
Spotkanie z rodzicami prowadzili specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy
z młodzieżą. Wiedzą o istniejących formach agresji, przemocy rówieśniczej, jak i sposobie jej zapobiegania dzieliła
się psychoterapeutka Wioletta
Wasilewska. Zajęcia w zakresie
edukacji na temat szkód wynikających z używania substancji
psychoaktywnych poprowadziła terapeuta uzależnień Iwona
Jedwabnik, która na co dzień
kieruje bartoszyckim Stowarzyszeniem „Monar”.
Prelegenci zgodnie podkreślali ogromną rolę rodziców w edukacji dziecka.
W relacjach tych należy pamiętać o budowaniu życzliwej
atmosfery, poczucia bezpieczeństwa oraz zaufania.
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Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do
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Historyczny odpust
w Bartoszyckiej Farze

Remont dachu Kościoła pw.
św. Jana Ewangelisty i Matki
Boskiej Częstochowskiej
w Bartoszycach to inwestycja, na którą wierni czekali od
wielu lat. Jej realizacja możliwa jest dzięki dotacjom pozyskanym przez parafię z wielu
instytucji, m.in. Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu
Spójności, budżetu Państwa,
Regionalnego Programu

Rewitalizacja
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 bartoszycki samorząd wykorzystał możliwość aplikowania o środki zewnętrze pozyskując,
na ważne dla mieszkańców
inwestycje, ponad 14 mln złotych. Z tych środków możliwe
było rozpoczęcie I etapu rewitalizacji Starego Miasta, uzbrojenie terenów powstającego
osiedla 650-lecia, wykonanie
termomodernizacji miejskich
budynków czy rozpoczęcie
budowy targowiska miejskiego.
Równie owocny, pod względem aplikowania o środki,
był rok bieżący. W marcu,
do Ministerstwa Sportu i Turystyki, złożony został wniosek
na przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz trybuny na Stadionie Miejskim
w Bartoszycach. Środki pochodzić będą z programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej „Sportowa Polska”.
Na terenie stadionu, w celu
przystosowania do warunków

Fot. Ksiądz kan. dr Artur Oględzki

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.

Historyczną kapsułę czasu zamontowano na wieży
remontowanego kościoła farnego

Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na
lata 2014‒2020 oraz budżetów województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Bartoszyckiego i Gminy Miejskiej
Bartoszyce, przeznaczonych
na ochronę zabytków.
Naprawie poddane zostały również kule umieszczone
na wieżach kościoła. W jednej z nich umieszczona została 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 Rzeczypospolitej Polskiej – białego orła, stylizowanego na orła Konstytucji 3 Maja.
W kapsule czasu znalazł
się specjalnie przygotowany dokument na papirusie,
zawierający m.in. informacje
o samej inwestycji. Jego treść
odczytano podczas mszy odpustowej parafii. Do kapsuły

czasu dołączone zostały również monety znalezione podczas demontażu jednej z historycznych kul.
Obecnie parafia prowadzi prace remontowe i konserwatorskie elewacji
kościoła, w tym odsłoniętej

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

(wraz z przebudową widowni), modernizację sieci kanalizacji deszczowej, budowę nowego oświetlenia wraz
z rozmieszczeniem elementów małej architektury (ławki,
kosze, stojaki na rowery itp.).
Partnerami projektu ze strony
Federacji Rosyjskiej jest Bałtycki 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 zaadaptować budynek po byłym dworcu
kolejowym wpisany w „Ponadlokalny Program Rewitalizacji

Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, tworząc tam Centrum Aktywności Lokalnej.
Środki na ten cel pochodzić
mają z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014‒2020. Fundusze
z tego programu mają zostać
przeznaczone na poprawę jakości życia poprzez przywracanie do społeczeństwa ludzi
wykluczonych społecznie oraz
poprawę infrastruktury miejskiej. W ramach projektu przewiduje się prace remontowo-adaptacyjne budynku byłego
dworca polegające na remoncie dachu, elewacji, pomieszczeń. Nowy wygląd zyska również plac dworcowy. Planuje
się przebudowę sieci deszczowej, modernizację ul. Hubalczyków jako jednej z dróg
dojazdowych do placu, wykonanie nowego oświetlenia
oraz zieleni dla całego rewitalizowanego obszaru. Zmodernizowany budynek dworca
ma stać się Centrum Aktywności Lokalnej – miejscem dla
osób zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym,
wymagających wsparcia. Działania te polegać mają na organizowaniu dla nich zajęć czy
warsztatów edukacyjnych.
Wartość całego projektu infrastrukturalnego wyniesie ponad
5 mln zł.

Inwestycje w nasz rozwój

bezpieczeństwa, udostępnienia
dla osób niepełnosprawnych
oraz poprawy stanu techniczno-funkcjonalnego planuje się
przebudowę zaplecza. Planowana jest rozbiórka istniejącego i budowa nowego, dwukondygnacyjnego obiektu,
pełniącego funkcję uzupełniającą dotychczasową infrastrukturę. W ramach inwestycji
powstaną nowe pomieszczenia dla sportowców, trenerów
oraz sędziów. Przebudowana
będzie również trybuna. Wartość inwestycji to 4 690 000 zł.
Konieczna jest również
wymiana bieżni. By zaspokoić potrzeby miejskich jednostek oświatowych czy klubów sportowych, bartoszycki

samorząd, złożył wniosek
do Ministerstwa Sportu i Turystyki na utworzenie pierwszego obiektu lekkoatletycznego z prawdziwego zdarzenia,
zgodnego z wymogami PZLA.
Stworzy to możliwość organizacji współzawodnictwa lekkoatletycznego na odpowiednim poziomie, z niezbędnym
wyposażeniem. Zakres robót
obejmować ma przebudowę
istniejącej bieżni z powiększeniem jej do obiektu pełnowymiarowego (400m). Projekt
przewiduje również wykonanie
trybuny B, skoczni do skoku
w dal i wzwyż, trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą. Obiekt
wyposażony zostanie w profesjonalne nagłośnienie,

tablicę wyników oraz monitoring. Łącznie wartość zadania,
z uwzględnieniem dofinansowania, wyniesie 5 755 876 zł.
Samorząd korzysta z możliwości wsparcia finansowego,
jakie stwarza Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014‒2020. Jego
głównym celem jest wspieranie współpracy w sferze
społecznej, środowiskowej,
gospodarczej i instytucjonalnej. Chcąc poprawić społeczną i gospodarczą atrakcyjność
przestrzeni publicznej, złożono wniosek na rewitalizację
Placu Bohaterów Westerplatte. Projekt inwestycyjny przewiduje przebudowę i rozbudowę małej sceny na placu
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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 pięknej idei wolontariatu i pracę
na rzecz osób czy podmiotów,
które tego wsparcia potrzebują. Tych niezwykłych ludzi
doceniły poszczególne samorządy naszego powiatu. Uroczystość zawsze ma charakter
niezwykle podniosły i wzruszający. Wyróżnienia bartoszyckim wolontariuszom wręczył
Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski. Uhonorowane osoby stanowią znakomitą awangardę działań podejmowanych w naszym mieście.
To oni, swoją bezinteresowną,
często pełną wyrzeczeń pracą,
zasłużyli na docenienie i ciepłe
słowa uznania.

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

KATEGORIA:
KULTURA I EDUKACJA

Lista nagrodzonych wolontariuszy 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 – Uczniowski Klub Sportowy Szkółka
Piłkarska LEGIA-BART
4. Ewelina Marzec – Bartoszycki Klub Kolarski „Rant”
5. Andrzej Cichocki – Stowa-

rzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Domu Kultury
w Bartoszycach „Pasja”
6. Grażyna Drozdowska – Liga
Obrony Kraju Zarząd Rejonowy w Bartoszycach
7. Władysław Klimko – Stowarzyszenie Miłośników Szczypiorniaka w Bartoszycach

KATEGORIA:
POMOC SPOŁECZNA

1. Anna Nieroda (Bartoszyckie Stowarzyszenie
Na Rzecz Honorowego

Krwiodawstwa, Dawstwa
Szpiku Kostnego i Dawców
Organów RUBIN)
2. Danuta Łuszczak (Polski
Związek Niewidomych
Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Koła Bartoszyce)
3. Dorota Cieklińska (Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej Bartoszyc i Okolic)
4. Wiktor Butwiło (Związek
Sybiraków w Bartoszycach)

1. Andrzej Białecki (Stowarzyszenie Bartoszycka
Grupa Literacka „Barcja”)
2. Krzysztof Emil Kowalski
(Stowarzyszenie BartQltura)
3. Bożena Dorota Kwiatkowska (Miejska Biblioteka
Publiczna)
4. Wiesława Gotard (Bartoszycki Uniwersytet Trzeciego Wieku)
5. Jan Sadowski (Niezależny
Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Bartoszycach)
6. Ewa Beata Pisarska (Stowarzyszenie „Dolina Róż”)
Laur Aktywności

KATEGORIA:
SPORT I REKREACJA

1. Stowarzyszenie „Dolina Róż”
– VII Sportowo-Rekreacyjny Piknik Rodzinny z cyklu
„Dni Osadnika” – konkurs
kulinarny „Smaki 3 Kultur”

KATEGORIA:
POMOC SPOŁECZNA

2. Dzieci z Przedszkola
Publicznego nr 2 w Bartoszycach „Występy artystyczne grup przedszkolnych w Domu Pomocy
Społecznej”

KATEGORIA:
KULTURA I EDUKACJA

1. BartQltura „Zaduszki muzyczne” Specjalne
Wyróżnienia Burmistrza
Miasta Bartoszyce:
2. Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Jana
Chilmanowicza przy
Oddziale Rejonowym
w Bartoszycach – za
działania podejmowane w 2018 r. – „Akcja
zbiórki krwi na folkową nutę nawiązująca do
Miasta 3 Kultur
3. Jerzy Sałata (Stowarzyszenie Bartoszycka
Grupa Literacka „Barcja”)
4. Tomasz Kubat (Niezależny Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło
w Bartoszycach)
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Bartoszyckie
Mikołajki na
stałe wpisały
się w kalendarz
przedświątecznych
atrakcji. Długo
wyczekiwany Święty
Mikołaj przybył
do naszego miasta
6 grudnia.
Tegoroczne Mikołajki obfitowały różnorakimi atrakcjami, które cieszyły się dużym
zainteresowaniem mieszkańców. Magiczny czas zbliżających się świąt dało się odczuć
podczas Jarmarku Świątecznego. Stoły uginały się od
ozdób choinkowych, stroików czy bombek przygotowanych przez lokalnych artystów i rękodzielników.
Wyczekiwanym momentem było przybycie Świętego
Mikołaja, który na Plac Boh.
Westerplatte dotarł w asyście motocyklistów Klubu
„Wiraż”. Szczególnego gościa,
z workiem pełnym słodyczy,
tłumnie otoczyli najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, którzy na tę wyjątkową
chwilę przybyli z rodzicami.
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Święty Mikołaj
dotarł do Bartoszyc!

W wydarzeniu udział wziął
Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski, który
dokonał symbolicznego zapalenia światełek na miejskiej
choince oraz nowych iluminacji świetlnych. Nie zabrakło
wspólnych zdjęć przy dźwiękach świątecznych kolęd.
Spotkanie było też okazją
do rozstrzygnięcia konkursu
na Kartkę Bożonarodzeniową, którego organizatorem
był Bartoszycki Dom Kultury. Placówka przygotowała
również program artystyczny, w którym zaprezentowała się Szkoła Wokalna BKD,
Stowarzyszenie BartQltura,
Chór Canzona, Zespół Gorące Serca oraz Harcerze Hufca
ZHP Bartoszyce.
Tegorocznym Mikołajkom
towarzyszyły warsztaty rzeźby przestrzennej pn. „Brama
do Aniołowa” zorganizowane
w Bramie Lidzbarskiej, których tematem przewodnim
były anioły. Działanie twórcze, ale również szlachetne gdyż wykonane podczas
warsztatów prace wystawione
zostaną na licytacje. Zainteresowanych wykonaniem rzeźb
przestrzennych było wielu,
zarówno tych bezpośrednio
zaangażowanych w proces
twórczy, jak i samych obserwatorów.

6 Wiadomości
W październiku
rozpoczęto drugi
etap modernizacji
ul. Nad Łyną. Jest
szansa, że ostatni
odcinek ulicy miasto
wyremontuje ze
środków rządowych.
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Nad Łyną, część II

W pierwszym etapie inwestycja objęła odcinek drogi od
skrzyżowania z ul. Okrzei, do
skrzyżowania z ul. Ogrodową. W ramach zadania wykonano roboty ziemne związane z gazociągiem i kanalizacją
deszczową, wykonano parkingi, chodniki, ścieżkę rowerową oraz położono nowy asfalt.
Droga w tej części zyskała
również nowe oświetlenie.
Drugi etap inwestycji,
rozpoczęty w połowie października, obejmuje odcinek
od skrzyżowania z ul. Ogrodową, do wysokości pierwszego
wejścia na ogródki działkowe.
Zadanie przewiduje wymianę nawierzchni, przebudowę
odwodnienia, oświetlenia oraz
budowę wnęk parkingowych.
Modernizacja wspomnianego odcinka możliwa jest dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy samorządem,
a Spółdzielnią Mieszkaniową
„Budowlani”.
Remontu wymaga również dalsza, trzecia część
ulicy. Bartoszyccy samorządowcy złożyli w tej sprawie wniosek o wsparcie

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 instytucja, o której należy powiedzieć, że pełni w naszym mieście funkcję centrum kultury
lokalnej. Swoje zadania realizuje 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, pozyskano z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości blisko 1,7 mln złotych na remont
i modernizację wraz z wyposażeniem budynku biblioteki
głównej w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura

finansowane inwestycji. Środki na jej realizację pochodzić
mają z programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016‒2019. Zatwierdzenie

i ogłoszenie przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego
listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania
będzie miało miejsce do 31
grudnia br.

−przebudowę przedsionka
od strony dziedzińca biblioteki
i wykonanie podjazdu dla osób
niepełnosprawnych,
−osuszenie ścian i wykonanie izolacji pionowych w piwnicach biblioteki,
−remont generalny wszystkich istniejących pomieszczeń biblioteki z niezbędnymi

przebudowami i adaptacjami
oraz pracami instalacyjnymi
i montażowymi wraz ze zmianą wyposażenia,
−utworzenie Działu Literatury Dziecięcej z podziałem
na strefy czytelnicze dostosowane do zróżnicowanego wieku
czytelników,
−utworzenie Działu Multimediów z dostępem do szerokopasmowego internetu w oparciu
o sieć światłowodową i spersonalizowaną sieć wifi, dostosowaną do indywidualnych
potrzeb użytkowników,
−przebudowę sali konferencyjno-audiowizualnej wraz
z wyposażeniem w nowoczesny
system nagłośnieniowy i oświetleniowy,
−budowę nowych łazienek
dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych,
−zamontowanie platformy
przyschodowej dla osób niepełnosprawnych,
−montaż windy towarowej
wewnętrznej,
−kompletną renowację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej, prace restauracyjne przy wszystkich
zdobieniach i elementach
dekoracyjnych na elewacji –
przywrócenie historycznego
wyglądu budynku.

Biblioteka jak z bajki!

bibliotek 2016‒2020”. Aplikowanie o środki poprzedził szereg prac przygotowawczych,
które rozpoczął w listopadzie
2015 roku wniosek dyrektora biblioteki Grzegorza Monkiewicza o przekazanie terenu
i budynku na własność.
Dzięki dofinansowaniu
zostanie przeprowadzony

remont generalny budynku
wraz z wyposażeniem, przez
co należy rozumieć m.in.:
−przebudowę nieużytkowego strychu i remont generalny dachu, wykonanie nowych
stropów żelbetowych, które
odciążą istniejące stropy
drewniane, nowych schodów,
naświetli na całej długości

dachu, wszystkich instalacji łącznie z instalacją klimatyzacji, utworzenie nowych
pomieszczeń z przeznaczeniem
na pomieszczenia magazynowe, administracyjno-biurowe,
w tym dla: działu gromadzenia i opracowywania zbiorów
oraz cyfrowego archiwum tradycji lokalnej,

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 dziećmi do lat 3 powstaje w miejscu
dawnej wymiennikowni ciepła przy ul. Wyszyńskiego 5
w Bartoszycach. Realizacja tej
inwestycji możliwa jest dzięki
dofinansowaniu uzyskanemu
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki
nad dziećmi do lat 3 „Maluch
plus” 2018.
Pozyskana kwota, czyli
100 tys. zł, przeznaczona jest
na przystosowanie oraz utworzenie 20 nowych miejsc opieki

nad dziećmi w tym wieku,
w tym zatrudnienie 4 opiekunów dziennych.
Samorząd na realizację tej
inwestycji wyłoży ponad 650
tys. zł. Środki przeznaczone
zostaną na przedsięwzięcia
związane z robotami budowlanymi, m.in. naprawą dachu,
wykonaniem nowego podłoża, montażem stolarki okiennej, dociepleniem obiektu,
montażem nowych instalacji
wewnętrznych: elektrycznej,
wodociągowej, kanalizacyjnej

czy centralnego ogrzewania
oraz wyposażenia obiektu.
„Maluch+” to rządowy
program wspierający tworzenie nowych miejsc opieki dla
najmłodszych dzieci i dofinansowujący działanie tych
już istniejących. To ogromna
pomoc dla rodziców, szczególnie dla świeżo upieczonych
mam, które chciałyby wrócić
do pracy po urlopie macierzyńskim, ale uniemożliwia
im to brak miejsc opieki nad
maluszkami.

Wiadomości 7

Przedszkolaki
stawiają
na kreatywność
i języki obce!

Fot. Monika Pijewska
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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 Bartoszyce w partnerstwie z Project
Hub Sp. z o.o. realizuje projekt „Bartoszyckie przedszkolaki stawiają na kreatywność
i języki obce! ”, którego celem
jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych
dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt obejmuje Przedszkola Publiczne nr 2, 6 i 9
oraz Integracyjne Przedszkole
Publiczne nr 4, poprzez zwiększenie u min. 90% z 536 dzieci w wieku przedszkolnym,
w tym 264 dziewczynek, kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 44

nauczycielek, zwiększenie wiedzy 400 rodziców (350 kobiet)
w zakresie wsparcia rozwoju
dzieci oraz doposażenie ww.
przedszkoli w niezbędne pomoce dydaktyczne w okresie od 1
lipca 2018 r. do 30 czerwca
2020 r.
W ramach projektu realizowane będą:
– Doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w niezbędne pomoce dydaktyczne.
– Przeprowadzenie szkoleń
dla nauczycieli
– Warsztaty językowe dla
dzieci
– Warsztaty z kreatywności
– Warsztaty dla rodziców.
W ramach projektu założono osiągnięcie następujących
wskaźników:
– Liczba nauczycieli, którzy
uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu: 44
– Liczba dzieci objętych
wsparciem w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse
edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 536
– Liczba nauczycieli objętych
wsparciem w programie: 44.
Łączna wartość projektu to kwota 717 285,00 zł,
z czego 609 692,25 zł pochodzić będzie z Unii Europejskiej.
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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 pracownicy urzędu pozyskali na termomodernizację budynku przy
ul. Hubalczyków 2. Środki przyznano w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014‒2020,
a łączny koszt projektu wyniósł
1 298 460,07 zł.
W ramach przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego wykonano szereg prac. W całym
budynku wymieniona została
stolarka okienna, instalacja CO
oraz oświetlenie. Na obiekcie
położony został również nowy
dach.
Inwestycja w znacznym stopniu poprawiła komfort cieplny
budynku, który zyskał nowy,
estetyczny wygląd.

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 zarówno mieszkańców jak i sprzedawców. Sytuacja zmieni się
dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Programu Obszarów Wiejskich 2014‒2020.
Samorząd dwukrotnie
unieważniał postępowanie przetargowe, gdyż ceny
najkorzystniejszych ofert
przekraczały kwotę, jaką
miasto planowało przeznaczyć na nowe targowisko.
Radni pierwotnie nie chcieli

Targowisko
z prawdziwego zdarzenia

poprzeć propozycji Burmistrza o zwiększenie środków na te zadanie, jednak

ostatecznie wniosek został
zaakceptowany większością
głosów.

Wykonawcę inwestycji,
wyłonionym w trybie zamówienia z wolnej ręki, jest
Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Lewandowski.
Nowy obiekt ma posiadać zadaszenia wraz z boksami handlowymi i częścią
higieniczno-sanitarną. Wiaty
wykonane zostaną w technologii szkieletu stalowego, całość pokryją specjalne
płyty. Wewnątrz znajdzie się
strefa komunikacji z zamykanymi boksami. W osobnej części znajdzie miejsce zaplecze
higieniczno-sanitarne z ogólnodostępnymi sanitariatami.

Ruszyła
przebudowa
ul. Nałkowskiej!
W połowie października ruszyła przebudowa
ul. Nałkowskiej. To kolejna inwestycja
na „Działkach”, która znacząco poprawi
bezpieczeństwo mieszkańców tego osiedla.
Zakres prac obejmie wymianę nawierzchni, budowę chodników, zjazdów, przebudowę
sieci wodociągowej, gazowej
oraz telekomunikacyjnej.

Na przebudowę ul. Nałkowskiej samorząd miasta przeznaczy kwotę 600 tys. złotych.
Prace trwać będą do końca
tego roku.

