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Pan Krzysztof Nał ęcz 
Burmistrz 
Urząd Miasta Bartoszyce 

Szanowny Panie Burmistrzu, 

serdecznie gratuluj ę przyznania Miastu Bartoszyce tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play" 

2010. 

Przyznanie Miastu Bartoszyce tytułu i certyfikatu „ Gmina Fair Play" jest docenieniem 

pracy i ogromnego wkładu zarówno władz miasta jak i  wszystkich pracowników 

Urzędu. Dzi ęki Państwa pracy Bartoszyce mog ą poszczyci ć si ę wieloma 

sukcesami, do których bez w ątpienia zaliczy ć mo żna tytuł i certyf ikat „Gmina 

Fair Play." Tytułem tym bowiem posługiwa ć się mog ą jedynie te samorz ądy, które 

dbając o interesy społeczno ści lokalnych stwarzaj ą  na swym terenie mo ż l iwie 

naj lepsze warunki dla rozwoju działalno ści gospodarczej i inwestycyjnej. 

W dzisiejszych czasach niezwykle istotne jest docen ienie wła śnie takich 

samorz ądów, k tóre codz iennie real izuj ą  dz ia łan ia przynosz ące wymierne 

korzy ści  zarówno przedsi ębiorcom inwestuj ącym na terenie gminy, jak i wszystkim jej 

mieszka ńcom. 

Rok 2010 jest rokiem szczególnym. W tym roku upływa  20 lat od wej ścia w życie 

ustawy o samorz ądzie terytorialnym. Reforma ta była obok transforma cji 

gospodarczej jedn ą z najwa żniejszych reform jakie zrealizowano w Polsce po 198 9 

roku. Od tej pory to wła śnie samorz ąd terytorialny kieruje i zarz ądza sprawami 

publicznymi w interesie mieszka ńców. Jak słuszna to była decyzja pokazuje 

przykład Pa ństwa miasta. Bartoszyce s ą bowiem dowodem na to, że wiele mo żna 

zmieni ć i  zbudowa ć, jeś l i  znacz ąca cz ęść spraw publicznych jest powierzona 

gospodarzom danego regionu. 

Jestem gł ęboko przekonany, że najbli ższe lata b ędą dla Bartoszyc okresem 

kolejnych osi ągni ęć, wielu inwestycji i dynamicznego rozwoju. Życz ę Panu 

dalszych sukcesów oraz powodzenia w zbli żających si ę wyborach samorz ądowych. 

Z wyrazami szacunku. 

 

 

 


