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ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Bartoszyce

Przygotowania do auditu zewnętrznego Lloyd’s Register Quality Assurance
Mija kolejny rok obowiązywania w Urzędzie Miasta Bartoszyce systemu zarządzania
jakością według norm ISO 9001: 2000. Obecnie trwają przygotowania do kolejnego auditu
zewnętrznego przeprowadzanego przez akredytowaną instytucję certyfikacyjną Lloyd’s Register Quality Assurance Polska. Jest to uznana
w świecie niezależna instytucja
certyfikującą systemy zarządzania jakością, zrzeszona z założoną ponad 200 lat temu Lloyd’s
Register, zajmującą się działalnością klasyfikacyjną i inspekcyjną.
Audit zewnętrzny, który odbędzie się w styczniu 2008 r., będzie
miał na celu sprawdzenie, czy
system funkcjonuje prawidłowo,
spełnia wszystkie wymagania standardu oceny,
czy polityka jakości, plany i procedury spełniają wymagania norm. Oceni działania podjęte
w 2007 r., czyli wyniki przeprowadzonych auditów wewnętrznych, przeprowadzonych dzia-

łań korygujących i naprawczych, wyniki przeglądu zarządzania jakością oraz zidentyfikuje
obszary, które wymagają udoskonalenia.
Coraz więcej urzędów, nie tylko w naszym
kraju, ale i na całym świecie, wykorzystuje systemy zarządzania jakością oparte na normach
ISO 9001, w celu sprostania nowym wyzwaniom, poprawy działalności i ciągłemu tworzeniu Urzędu Przyjaznego Interesantom. Wszelkie
działania systemu są ukierunkowane na spełnienie wymagań
i oczekiwań osób korzystających
z usług urzędu.
Jeżeli zatem Państwo jesteście
zainteresowani poznaniem zasad
funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000 w Urzędzie
Miasta Bartoszyce, zapraszam do zapoznania
się z nimi już w kolejnym numerze.

Urząd Miasta, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce 		

opracowała Urszula Drozdowska
Pełnomocnik ds. Jakości ISO 9001: 2000
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Drodzy Mieszkańcy Bartoszyc!
Koniec Starego i nadchodzący Nowy Rok jest szczególną okazją do refleksji, podsumowań, ale również snucia planów na nadchodzącą przyszłość.
W tych planach pozwalamy sobie pofolgować naszym marzeniom, jakie wiążemy z kolejnym Nowym
Rokiem. Zdaję sobie sprawę, że część nowych oczekiwań i nadziei kierowana jest pod adresem władzy państwowej czy samorządowej a ich sprostaniu potrzebna jest atmosfera zgody społecznej oraz zaufania, które niejednokrotnie w przeszłości zostało nadużyte. Właśnie tego deficytowego na naszym rynku towaru
w Nadchodzącym Nowym 2008 Roku, życzę moim współmieszkańcom w jak największej obfitości.
Życzę również dużej mobilizacji wewnętrznej, entuzjazmu, życiowego optymizmu, wzajemnej życzliwości oraz wrażliwości na niedole bliźniego swego.
Jeżeli nasza refleksja będzie głęboka, to potrafimy dostrzec również pozytywy naszej sytuacji:
— że oto przeżyliśmy kolejny rok — a nie wszystkim to było dane,
— że o rok dojrzalsze są nasze dzieci i bardziej samodzielne — co może nam przynieść ulgę niebawem,
— że być może bliżej nam do upragnionej emerytury i odpoczynku, by móc w atmosferze większej beztroski poświęcić się wnukom.
Zaś naszym najmłodszym współmieszkańcom, którym w tej dziecięcej czy młodzieńczej beztrosce czas
upływa najwolniej, życzę jak najefektywniejszego z niego korzystania. Jest to inwestycja, która w dorosłym
życiu potrafi procentować z nawiązką, by życie Wasze było lżejsze, ciekawsze, szczęśliwsze bardziej satysfakcjonujące. Nie spieszcie się zbytnio do tej dorosłości, bo świadomość tego, że przeżywacie najpiękniejsze
chwile swego życia dotrze do Was wówczas gdy powroty do tych młodych lat nie będą już możliwe.
To, że dzisiaj się Wam czas dłuży, że obowiązki szkolne Was przytłaczają, że nie możecie doczekać się
samodzielności finansowej, atrakcyjnej pracy, odpowiedzialność za swoje już dorosłe życie, wynika bardziej
z braku szacunku dla tak deficytowego towaru, jakim jest czas — przemijający czas. Tylko cóż można poradzić na to, że tę mądrość życiową nabywa się niestety z jego upływem. Wasi rodzice i dziadkowie coraz
bardziej z niepokojem obserwują przemijające życie, ciągły brak czasu, a przecież kiedyś w swoich młodzieńczych marzeniach mieli tak wielkie plany i marzenia. Dziś z pokorą stwierdzają, że nie uda się im
większości z nich zrealizować z powodu braku czasu.
Wszystkim byłym i obecnym, Bartoszyczankom i Bartoszyczanom oraz osobom związanym z naszym
ukochanym miastem, w imieniu własnym i pracowników Urzędu oraz jednostek podległych samorządowi,
składam najserdeczniejsze życzenia w Nowym 2008 Roku. Spełnienia planów i najskrytszych marzeń, dużo
zdrowia, wszelkiej pomyślności, satysfakcji zawodowej i osobistej w atmosferze nieustającej wzajemnej życzliwości.
Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce
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Miejskie inwestycje na finiszu...
Inwestycje realizowane ze środków budżetu miasta znajdują się na
finiszu.
Wykonawcy, korzystając ze sprzyjającej pogody sukcesywnie
zbliżają się do zakończenia realizacji podjętych prac. I tak zostały
zakończone roboty związane z inwestycjami oświetleniowymi ciągów pieszych jak:
oświetlenie drogowe ulicy Nowowiejskiego na odcinku od ul.
Moniuszki do granicy miasta, świetlenie przejścia pomiędzy ul.
Pieniężnego a ul. Limanowskiego oraz traktów pieszych parku
przy Placu Bohaterów Westerplatte.
W inwestycjach drogowych zakończono budowę nawierzchni
drogowej ulicy Marii Zientary Malewskiej oraz części ul. Knosały. Doczekaliśmy się wreszcie zrealizowania chodnika przy ulicy

Nowowiejskiego co wraz z wykonanym oświetleniem drogowym
tego odcinka uczyni go bezpiecznym szczególnie dla pieszych korzystających z niego, a w dużej części dzieci — uczniów pobliskiej
szkoły.
Ponadto trwają mocno zaawansowane prace przy budowie nawierzchni drogowej w ulicy Broniewskiego. Pomimo zaangażowania wykonawcy uważam jednak, że finał tej inwestycji rozegra sie
pod koniec I kwartału przyszłego roku.
Dokonano odbioru prac związanych z budową części infrastruktury terenów przemysłowych pod potrzeby Warmińsko —
Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
opracował: Dariusz Nowakowski

Wzrosną opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów
Użytkowanie wieczyste to takie prawo do dysponowania nieruchomością, z którego tytułu należy wnosić przez cały okres trwania tego prawa opłaty roczne. Dla ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego podstawowe znaczenie mają dwa
elementy: 1) cena nieruchomości gruntowej i 2) stawka procentowa. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, natomiast stawka
procentowa wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami
i różni się w zależności od celu na jaki nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste. Wysokości stawek procentowych
ustawa określiła od 0,3% do 3%, ale dała też możliwość podwyższenia maksymalnej stawki, tak więc w mieście Bartoszyce najwyższa stawka wynosi 10% wartości nieruchomości.
Zasadniczą przesłanką aktualizacji opłaty rocznej jest zmiana
wartości nieruchomości. Jeżeli zmienia się wartość nieruchomości, aktualizacja może być dokonywana co roku. Opłaty rocz-

ne w zasobach komunalnych ustalone są na podstawie wartości
sprzed kilku a nawet kilkunastu lat. Ostatnia aktualizacja opłat
rocznych, która objęła swym zasięgiem całe miasto miała miejsce
w 1991 r. Od 2008r zaczną obowiązywać nowe opłaty. Ponieważ
przez tak długi okres opłaty te nie były aktualizowane, dlatego tak
boleśnie odczuli te podwyżki mieszkańcy. Najbardziej dotkliwie,
ci, którzy do tej pory płacili opłaty roczne ustalone w 1991r oraz
ci którzy są użytkownikami wieczystymi nieruchomości komercyjnych, oraz nieruchomości o dużych powierzchniach a przez to
najdroższych.
Aktualizacja opłat rocznych po tak długim okresie to problem
wielu miast w Polsce. Część z nich ma to już za sobą, teraz przyszła kolej na Bartoszyce, choć podjęcie tej decyzji nie było łatwe,
biorąc pod uwagę z jednej strony świadomość skutków a drugiej
obowiązki narzucone przez ustawę.
opracowała: Monika Rejf

Komunikat

Informacja dotycząca działań na płaszczyźnie zamówień publicznych
1. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na opracowanie projektu 24-lokalowego budynku socjalnego.
Wybrano ofertę Anny Gontarz-Bagińskiej z Gdańska; cena oferty: 81008,00 zł.
2. Kolejne II ogłoszenie postępowania na remont i rozbudowę
Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Traugutta w Bartoszycach.
3. Wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy na budowę odcinka ul. Tuwima.
Wybrano ofertę firmy Kazimierza Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego; cena oferty 37024,00 zł.
4. Kolejne II ogłoszenie postępowania na remont wew. instalacji
gazowej i CO w budynkach przy ul Szewców.

5. Ogłoszenie postępowania w trybie przetargu ograniczonego na
wykonanie projektu budowlanego krytej pływalni na potrzeby
Gminy Miejskiej. Do pierwszego etapu przystąpiły cztery firmy:
1. Architekt Rafał Jacaszek z Olsztyna,
2. Ptaszyński-Rubin Architekci sc z Białegostoku,
3. Pro Arch 2 sp z oo z Czechowic-Dziedzic,
4. Konsorcjum Krzysztof Maciejewski z Olsztyna i Wojciech
Kornatowski z Warszawy.
6 Ogłoszenie postępowania przetargowego na projekt rewitalizacji nawierzchni dróg i chodników oraz budowy bądź przebudowy infrastruktury technicznej dla obszaru całego Starego
Miasta. Koncepcja modernizacji dróg i rozwiązań komunikacyjnych ul. Jagiellończyka i ul. Wybrzeża z włączeniem do drogi miejskiej ul. Bema.
Opracował Kowalski Janusz
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 

Hawaje w Bartoszycach Mikołajkowe czytanie
Hawaje — to jeden z najpiękniejszych archipelagów Oceanu Spokojnego. Położony prawie 13,5 tysiąca kilometrów od Warszawy.
Na jego urodę i niezwykłość składa się wiele elementów. Urzekająca przyroda — dzika i przyjazna jednocześnie. Urocze i majestatyczne doliny wysp Maui czy Kauai, porośnięte często nietkniętymi ludzką stopą lasami. Bajeczne kwiaty — ilima, storczyki,
hibiskusy, bogactwo ptaków i ryb. Majestatyczna natura — monumentalne wulkany otoczone niespokojnymi falami oceanu, długie
nitki wodospadów oplatające strome zbocza niknące w chmurach
i mgle. Burzliwa historia i barwne tradycje. Legendarny, tajemniczy i barwny taniec HULA zachwycający do dziś swoją gracją.
Całe to piękno wysp hawajskich bliżej poznać i podziwiać
mogli czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bartoszycach
za sprawą wernisażu znanego fotografika Bartoszyc — Waleriana Kiezika zatytułowanego „Hawaje i ich przyroda”, który przy
rytmach hawajskiej muzyki dostarczył uczestnikom spotkania
wspaniałych, niespodziewanych wrażeń. Aloha — tym magicznym hawajskim słowem, pełnym otwartości i przyjaźni pożegnał
przybyłych gości.
Spotkanie odbyło się w czytelni biblioteki przy ul. Bema 23
w dniu 7 grudnia o godz.17.00.
Walerian Kiezik — to postać bardzo znana wielu mieszkańcom
Bartoszyc. Swoją przygodę z fotografią rozpoczął już w wieku 11
lat, gdy otrzymał aparat fotograficzny marki Kodak 6×9. Tak zafascynował fotografa, że przez 61 lat był jego wiernym wielbicielem.
Nie kończył on żadnych kursów — jest samoukiem w tej dziedzinie, a swoją wiedzę i zainteresowanie fotografią przekazywał
w kółkach zainteresowań w Szkole Podstawowej Nr1, Młodzieżowym Domu Kultury i w Zespole Szkół Budowlanych. Z dorosłymi sympatykami fotografii założył w 1966 roku Bartoszyckie
Towarzystwo Fotograficzne, którego był prezesem przez 15 lat.
Starsi mieszkańcy pamiętają, że co roku były prezentowane wystawy w witrynach Delikatesów lub oknach kina Zryw. Pan Kiezik
posiada złote odznaki Fotografa Krajoznawcy i Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce. Obecnie jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody i Warmińskiego Towarzystwa
Fotograficznego. Wciąż bierze czynny udział w wystawach i sam
również wystawia swoje fotografie. Dopiero od trzech lat zdjęcia
wykonuje aparatem cyfrowym.
Wystawę liczącą ponad 50 zdjęć można oglądać do 6 lutego
2008 r. 
opracowała: Jolanta Dowejko

W dniu 7 grudnia br. w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP,
przy ul. Ogrodowej odbyło się „Mikołajkowe czytanie”. Jest to
jedna z form czytelniczych, którą biblioteka realizuje w ramach
kampanii ogólnopolskiej,, Cała Polska czyta dzieciom”, która
ma na celu zachęcanie rodziców i wychowawców do codziennego głośnego czytania, przekonując, ze jest ono najlepszym
sposobem wspólnego spędzania czasu i najlepszą inwestycją
w przyszłość dziecka. Głównym założeniem spotkania było podsumowanie wyżej wymienionej akcji prowadzonej aktywnie
w bartoszyckich przedszkolach, sprawienie świątecznej radości dzieciom, a także nagrodzenie aktywnie czytających rodzin.
Patronat nad spotkaniem objął Starosta Powiatu Bartoszyckiego
Pan Zbigniew Nadolny, który w ramach rozpoczętej inicjatywy
wspierania czytelnictwa wśród najmłodszych ufundował nagrody
książkowe, a biblioteka słodkie upominki.

W ramach podsumowania konkursu Przedszkole nr 9 zostało
uznane najlepszą czytającą placówką. Główną nagrodę otrzymała
grupa,, Zajączki” z Przedszkola nr 9. Nagrodę odebrała Pani Gizela Prorocka, nauczycielka tej grupy. Miejsce II otrzymała grupa,,
Pszczółki” z Przedszkola nr 9. Nagrodę odebrała Pani Regina Petryszyn. Kolejne wyróżnienie otrzymało Przedszkole nr 2 i Przedszkole „Stokrotka.” Nagrody otrzymały również najaktywniej
czytające swoim pociechom rodziny: Wojciechowiczów, Tatol, Sadowskich, Kanclerz i Michalczewskich. Dzieci z Przedszkola nr 9
przygotowały wiersze i piosenki. Oprócz nagród książkowych niespodzianką przygotowaną przez Bibliotekę była wspólna zabawa
z Mikołajem oraz loteria fantowa. Spotkanie przebiegło w świątecznej atmosferze wspólnej zabawy i radości.
Wiek przedszkolny to czas przechodzenia dziecka od zabawy,
polegającej na odwracaniu kartek na chybił trafił, używania książek jako pewnego elementu zabaw, do oglądania ilustracji, a następnie do zainteresowania tekstem. Wieczory głośnego czytania,
które organizuje biblioteka dają dzieciom szansę kontaktu z książką. Mamy nadzieję że rodzinne czytanie cieszyć się będzie coraz
większym zainteresowaniem, bowiem wszyscy chcemy by nasze
dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi Jest na to
sposób: Czytajmy dzieciom codziennie 20 minut dziennie.
Opracowanie: Marta Krupiczowicz, Janina Kozłowska
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KIS formą zatrudnienia socjalnego
Brak perspektyw zatrudnienia, dostępu do pełnego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz związane z tym zjawisko marginalizacji społecznej, to stałe elementy naszego lokalnego środowiska.
Dotychczasowe działania względem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym skupiały się głównie na doraźnej pomocy
finansowej lub rzeczowej, czyli wykorzystywaniu głównie pasywnych instrumentów pomocy społecznej. Aktualnie lansowane są,
wzorem krajów Unii Europejskiej, nowe koncepcje promujące
ideę „praca zamiast zasiłku” oraz wzmacniające procesy szeroko
pojmowanej integracji społecznej. Przykładem na to jest wpisywanie działań aktywizacyjnych w rozwiązania legislacyjne między
innymi ustawy o organizacjach pożytku publicznegoi o wolontariacie, ustawy o promocji zatrudnieniai instytucjach rynku pracy
oraz ustawy o zatrudnieniu socjalnym.Zwłaszcza ostatnia z nich
w sposób szczególny dostrzega związek między terapią i pracą socjalną oraz działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej i subsydiowania różnych form zatrudnienia. Ten akt prawny stanowi
podstawę do kompleksowych działań mających na celu przywrócenie społeczeństwu osób dotkniętych dysfunkcjami społecznymi
z powodu m.in.: bezrobocia, bezdomności, uzależnień, choroby
psychicznej czy też z powodu czasowego odizolowania ich od
społeczeństwa na skutek odbywania kary w zakładach karnych.
Zgodnie z przedmiotową ustawą zatrudnienie socjalne może być
realizowane w formie Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz zatrudnienia wspieranego.
Szczególna kategorią osób zagrożonych wykluczeniem społecznym są osoby długotrwale bezrobotne. Wieloletnie pozostawanie
bez pracy pogłębia proces marginalizacji tych osób, ich rodzin
i całych grup społecznych. Brak materialnych podstaw życia pogłębia ubóstwo, które zmusza do korzystania ze świadczeń pomocy
społecznej.Osoby bezrobotne ze względu na długotrwałą bierność
zarówno w życiu społecznym, jak i zawodowym borykają się również z wieloma barierami psychologicznymi uniemożliwiającymi
wejście na otwarty rynek pracy. Są to między innymi: niska samoocena i motywacja do poszukiwania pracy, uzależnienie od pomocy społecznej, brak umiejętności poszukiwania zatrudnienia, ograniczenie umiejętności związanych z pełnieniem ról społecznych,
brak środków finansowych umożliwiających dotarcie i skorzystanie z pomocy specjalistów (psychologa, doradcy zawodowego).
W oparciu o kompetencje, wynikające z wcześniej wspomnianych ustaw, ustawy o pomocy społecznej oraz statutu uchwalonego przez Radę Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach dołączył w 2005 roku do grona lokalnych podmiotów
publicznych i organizacji pozarządowych działających w obszarze
aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych z terenu naszego Miasta. Wtedy to rozpoczęła się realizacja
projektu zakontraktowanego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej pod nazwa „Klub Integracji Społecznej jako jedna z form
zatrudnienia socjalnego”. Przedsięwzięcia podejmowane w ramach
Klubu mają charakter kompleksowy. Realizowane są w oparciu
o ramowy program zaakceptowany przez Ministerstwo i ukierunkowane na zniwelowanie przyczyn wykluczenia społecznego osób
bezrobotnych. Uczestnicy Klubu biorą udział w warsztatach psycho — edukacyjnych prowadzonych pod kierunkiem psychologa
oraz terapeuty, w zajęciach rozbudzających postawę pro–aktywną,
obejmujących edukację personalną i zawodową, prowadzonych
przez doradcę zawodowego oraz w spotkaniach z pracownikiem
socjalnym w ramach pracy samopomocowej grupy wsparcia.
W ramach zajęć prowadzone są również warsztaty podnoszące

umiejętności i kwalifikacje zawodowe: warsztaty komputerowe
oraz hafciarskie, tkackie, wikliniarskie lub ceramiczne. Dodatkowo w ramach podtrzymywania sprawności fizycznej prowadzone
są zajęcia z zakresu rehabilitacji ruchowej. Nasze działania są kierowane również do rodzin osób bezrobotnych, które mogą liczyć
na nieodpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne lub prawne w różnego rodzaju sytuacjach losowych.
Zajęcia w Klubie trwają średnio 3 miesiące i odbywają się 4 dni
w tygodniu (aktualnie — poniedziałek, wtorek, środa między godziną 8.00, a 15.00, natomiast w soboty w godzinach 9.00-13.00).
Spotkania klubowe prowadzone są na bazieŚrodowiskowego
Domu Samopomocy oraz Domu Dziennego Pobytu, funkcjonujących w strukturze MOPS. Placówki te posiadają zaplecze lokalowe
i techniczne niezbędne do prowadzenia zajęć. Są to doskonale wyposażone pracownie terapeutyczne: sala spotkań ogólnych, pracownia sensoryczna, pracownia rękodzieła ludowego, pracownia
ergoterapii, pracownia terapii sztuką, pracownia terapii społecznej, pracownia rękodzieła ludowego i sala rehabilitacyjna, które
są udostępniane na potrzeby zajęć klubowych. Dodatkowo Klub
dysponuje przystosowaną do swoich potrzeb pracownią komputerową wyposażoną w pięć stanowisk posiadających stały dostęp
do sieci internetowej.
Uczestnikiem zajęć w Klubie może zostać osoba długotrwale
pozostająca bez pracy, najczęściej będąca podopiecznym Ośrodka
oraz zaliczana do grupy osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rekrutacji dokonują pracownicy socjalni MOPS,
którzy na podstawie diagnozy środowiska typują osoby wymagające wsparcia. Podstawowym kryterium formalnym jest długotrwałe
bezrobocie, które weryfikuje Powiatowy Urząd Pracy.
Do chwili obecnej zajęcia ukończyło 128 osób (w tym 18 osób
niepełnosprawnych), z grona których 72 osoby podjęły różne formy zatrudnienia na rynku pracy (w tym 5 osób niepełnosprawnych). Aktualnie trwa 12 edycja Klubu, w której uczestniczy 18
długotrwale bezrobotnych.
W ramach działalności Klubu Integracji Społecznej na terenie
MOPS organizowane są również od dwóch lat prace społecznie
użyteczne — forma aktywizacji osób bezrobotnych, bez prawa
do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, która jest wyrazem wdrażania w życie idei „praca zamiast zasiłku”.
Realizacja prac społecznie użytecznych umożliwiła wykonanie
dużego zakresu remontów, w ramach których zracjonalizowano
wykorzystanie pomieszczeń w siedzibie Ośrodka oraz poprawiono ich stan techniczny. Podniesiono również estetykę otoczenia
Placówki, zagospodarowano przyległe tereny zielone. Z kolei osoby bezrobotne wykonujące ww. prace przerwały okres bierności
zawodowej i marazmu w funkcjonowaniu społecznym, podjęły
nową formę aktywności, nabyły nowe umiejętności, miały możliwość zaistnienia na lokalnym rynku pracy, powróciły do pełnienia
roli pracownika, zwiększyły poczucie własnej wartości otrzymując
świadczenie (refundowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy)
za wykonanie określonych czynności, polepszyły swoją sytuację
finansową, część z nich zaprzestała nawet korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Na przestrzeni 2006 i 2007 roku 45 osób
wykonało łącznie 5.060 godzin prac społecznie użytecznych.
Stosowanie różnorodnych form aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych stanowi element kompleksowej pracy
z rodziną, ukierunkowanej na jej usamodzielnienie się, a tym samym na racjonalizację świadczeń wypłacanych z systemu pomocy
społecznej. 
opracowała Stefania Michalik-Rosa
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Działanie z potrzeby serca

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza ‘2007
„Dzieło zrobione dla ludzi znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić” E.
Delacroix — cytat ten promował Międzynarodowy Dzień Wolontariusza,
który odbył się 5 grudnia 2007 r. w Bartoszyckim Domu Kultury. Uroczystość
połączona była z wręczeniem wyróżnień oraz rozstrzygnięciem konkursu
pod nazwą LAUR AKTYWNOŚCI na
najlepszą inicjatywę w naszym mieście.
Organizatorem imprezy był samorząd
powiatowy i miejski natomiast jej główGłówna nagroda w konnymi „Bohaterami” byli wolontariusze kursie „Laur Aktywności
działający na terenie miasta i powiatu 2007”
bartoszyckiego. Była to doskonała okazja
do wyrażenia wdzięczności oraz wręczenia wyróżnień za działania
wolontariuszy dla dobra mieszkańców. W tym dniu na całym świecie odbywa się mnóstwo spotkań i imprez w trakcie, których (nie)
zwykli ludzie są wyróżniani bądź nagradzani za swoją pracę.
Dzień ten ustanowiony został w 1986 r. przez ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych) dla tych, którzy bezpłatnie, dobrowolnie i świadomie działają na rzecz innych, wykraczając tym
samym poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.
Wystarczy trochę chęci, dobre serce i duża motywacja — tak
tłumaczą swoje postępowanie wyróżnieni Wolontariusze z naszego miasta. Są to ludzie w różnym wieku i o wielu zainteresowaniach. Pomoc, którą niosą jest bezinteresowna i bardzo zróż-

nicowana. W podziękowaniu za ich wspaniałą pracę uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy MOPS
wraz z opiekunami przygotowali wzruszający spektakl pod tytułem „Mały Książę”. Na zakończenie uroczystości zaśpiewała Ania

Burmistrz Krzysztof Nałęcz wręcza nagrodę w Konkursie „O laur aktywności” 2007”.

Szulc — uczestniczka Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych SION.

Konkurs „Laur aktywności 2007”
Konkursem objęte były wszelkie realizowane inicjatywy
(projekty) organizacji pozarządowych, miasta Bartoszyce skierowane na rzecz pożytku publicznego.
Na konkurs wpłynęło 13 wniosków z 11 stowarzyszeń. Wnioski oceniła kapituła konkursowa powołana przez burmistrza.
Wyniki konkursu ogłosiła przewodnicząca kapituły Pani
Bożena Martul.

Wyróżnieni w dziedzinie pomocy społecznej.

Wyróżnieni w dziedzinie pomocy społecznej.
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Zwycięzcą konkursu zostało stowarzyszenie Caritas Archidiecezji Warmińskiej Biuro Aktywizacji Zawodowej w Bartoszycach za realizację dwóch programów:
I.„Indywidualne ścieżki kariery zawodowej szansą dla osób
niepełnosprawnych”. Celem tego projektu jest przygotowanie
osób niepełnosprawnych do szukania pracy na otwartym rynku poprzez określenie indywidualnych predyspozycji, aspiracji zawodowych oraz możliwości, udoskonalenie umiejętności
społecznych i zawodowych a także angażowanie osób niepełnosprawnych w wolontariat oraz pomoc w wyszukiwaniu miejsc
pracy poprzez rozmowy z pracodawcami.
II.„Aktywizacja i rozwój potencjału osób niepełnosprawnych na rzecz integracjii społecznej”. Program ma na celu:
zaangażowanie osób niepełnosprawnych pozostających bez
pracy, w czynny wolontariat, a tym samym objęciu osób niepełnosprawnych działaniami aktywizującymi i wspomagającymi
w wejściu na rynek pracy. Niepełnosprawni podejmują prace
wolontariackie w Biurze Aktywizacji Zawodowej w Bartoszycach, w świetlicach środowiskowych, domach dziecka.
Na realizację tych programów stowarzyszenie pozyskało
kwotę ponad 500 000 zł.

Burmistrza Miasta Bartoszyce przyznał tytuł „Wolontariusza roku 2007”
1. Jadwiga Piluk — na rzecz współpracy międzynarodowej.
2. Danuta Niewęgłowska za prowadzenie zajęć tanecznych dla Domowników Środowiskowego Domu Samopomocy.
3. Dorota Kołaczko — za działania na rzecz profilaktyki.
4. Danuta Kantowicz — za działania na rzecz pomocy społecznej,
5.Sławomir Kirkuć — za działania na rzecz promocji sportu.
Na wniosek organizacji pozarządowych burmistrz Krzysztof Nałęcz przyznał wyróżnienia
za działalność naternie Bartoszyc następującym wolontariuszom działającym w następujących
dziedzinach:
sport
1.Bohdan Majocha — Stowarzyszenie „Ożywić Łynę”,
2.Danuta Koman — Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
3. Danuta Cieślak — Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”
4.Tomasz Płonowski — Uczniowski Klub Sportowy „Olimp”
5.Janusz Blachliński — Miejski Bartoszycki Klub Sportowy „Victoria”
6.Mirosław Grabowski — Miejski Klub Sportowy „Siła”
7.Robert Piotrowski — Bartoszycki Klub Kolarski „RANT”
8.Barbara Biedrzycka-Białonoga- Stowarzyszenie Miłośników Sportów Ekstremalnych
„KLEKS”
9.Norbert Dera- Bartoszycki Klub Karate KYOKUSHIN KARATE
10.Jan Bodnar — Liga Obrony Kraju
11.Marcin Borkowski — Polski Związek Wędkarski Koło Miejskie w Bartoszycach
12.Krzysztof Borys — Stowarzyszenie Ożywić Łynę
kultura
13.Danuta Binkul — Stowarzyszenie Satelitarnej Telewizji Kablowej „Bart — Sat”
14.Walerian Kiezik. — Warmińsko — Mazurskie Towarzystwo Fotograficzne
15.Małgorzata Anulewicz- Warmińsko — Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych „Inicjatywa” w Bartoszycach oraz Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki
Paliatywnej
16.Maria Boiwko — Związek Nauczycielstwa Polskiego
17.Iwona Tetkowska-Morszczyzna — Stowarzyszenie Sympatyków Przyjaciół Zespołu Szkół
z Językiem Ukraińskim „Kałyna”

19.Urszula Saulewicz.- Stowarzyszenie „Monar” Filia w Bartoszycach
20.Pani Danuta Świderska — Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bartoszycach
21. Dagmara Grzywnowicz — Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Pomocy PsychologicznoPedagog. „AKME”
pomoc społeczna:
22.Barbara Tylus — Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Bartoszycach
23.Anna Sekita — Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Bartoszycach
24.Kazimierz Chadaj — Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Bartoszycach
25.Joanna Kondrat- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
w Bartoszycach
26.Bolesław Szcześniak — Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego w Bartoszycach
27.Magdalena Sałata — Bank Żywności w Bartoszycach
28.Antoni Litwin — Związek Sybiraków Koło w Bartoszycach
29.Katarzyna Falkowska — Gminne Centrum Informacji Urzędu Miasta Bartoszyce
30.Anna Wajda — Gminne Centrum Informacji Urzędu Miasta Bartoszyce
31. Ewa Żukowska — Gminne Centrum Informacji Urzędu Miasta Bartoszyce
32. Niewęgłowska Dorota — Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej
Bartoszyc i Okolic.
33. Marlena Kulis — Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
34. Marek Rysztowski — Bartoszycki Dom Kultury
Maria Czarna — Bartoszycki Dom Kultury
36.Teresa Bratek — Miejska Biblioteka Publiczna
37. Ewa Chilmanowicz — Miejska Biblioteka Publiczna
38. Małgorzata Maroń — Miejska Biblioteka Publiczna
zdrowie:
39.Jarosław Pastuła — Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
40. Krzysztof Bartosewicz — Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i ich Rodzinom „Jesteś-my”

profilaktyka:
18.Krystyna Mokszańska — Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Feniks”

Gminne Centrum Informacji

Warsztaty komputerowe dla każdego…
Od 2005 roku Gminne Centrum Informacji prowadzi warsztaty
komputerowe w ramach, których osoby bezrobotne oraz wszyscy
zainteresowani mogą bezpłatnie nabywać umiejętności obsługi
komputera.
Przebieg warsztatów został
oparty na programie sporządzonym przez bartoszycką firmę komputerową — ,, INTRASOFT’, z którą GCI podpisało
porozumienie o współpracy.
Dzięki sprawdzonemu już
programowi nauczania uczestnicy mogą poznać istotne elementy obsługi komputera.
Zakres tematyczny warsztatów
obejmuje min: tworzenie dokumentów tekstowych (w tym
sporządzanie CV i listu motywacyjnego), tworzenie arkusza
kalkulacyjnego, obsługę internetu, wysyłanie poczty e-mail, nagrywanie płyt oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
Poza obsługą komputera uczestnicy poznają obsługę urządzeń biurowych takich jak: faks, ksero.

Dla osób zainteresowanych warsztaty komputerowe są wzbogacane o zajęcia z asertywności, dzięki którym kursanci mają większe
poczucie własnej wartości, a co za tym idzie łatwiej odnajdują się
na rynku pracy.
Od 2005 roku warsztaty ukończyło około 120 osób. Każda edycja
warsztatów trwa minimum dwa tygodnie, kończy się egzaminem oraz
uzyskaniem certyfikatu z ukończenia kursu.
Warsztaty przeprowadzane są
w trzech możliwych wariantach
godzinowych: 10.00-12.00; 14.0016.00; 16.00-18.00. Każda osoba
zainteresowana, chcąca zdobyć
umiejętności obsługi komputera
i urządzeń biurowych może zgłosić
swoje uczestnictwo w warsztatachosobiście w Gminnym Centrum
Informacji przy ul. Boh. Warszawy 96 (przy nowym parkingu),
bądź telefonicznie pod numerem telefonu: (+89) 762-98-80.
na podstawie materiałów Radosława Zadrożnego
opracował zespół redakcyjny
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Śpieszmy się kochac ludzi . . .
Święta Bożego Narodzenia — okres radosny i pracowity również
w Stacji Socjalnej Joannitów. Już od 3 lat tradycją naszą jest obdarowywanie podopiecznych paczkami świątecznymi. Paczki świąteczne przygotowywane są w Niemczech znacznie wcześniej, by
zdążyć w okresie przedświątecznym przywieźć je do Polski — do
Stacji Johannitów.

Podzielenie się opłatkiem, życzenia świąteczne i często wzruszenie do łez — to emocje, które towarzyszyły nam i podopiecznym. Odwiedziłyśmy naszą seniorkę- 102-letnią mieszkankę Bartoszyc panią Helenę Gąsiorską.
Polską tradycją jest wzajemne obdarowywanie się. Pani Gąsiorka w podziękowaniu za pamięć podarowała nam wiersz, który
sama napisała:
Na świątecznym stole opłatek się bieli
Idą mili goście, krewni, przyjaciele.
Łamiąc się opłatkiem, składając życzenia
Snują pogawędki z lat dawnych wspomnienia.
Przywołując pamięć tych, co już nie z nami
Nie jeden łzę otrze w czas kolędowania
Dzielmy się opłatkiem, wiarą, dobrym słowem
I w Boską opatrzność uwierzmy na nowo
Po wieczerzy sutej odejdźmy od stołu,
Kolędując, na pasterkę podążmy pospołu.
W górze noc gwiaździsta rozpostarła szatę

Są one symbolem tego, że nie jesteśmy sami, że ktoś o nas pamięta. Rozdawane są nie tylko rodzinom wielodzietnym, osobom
chorym czy ubogim, lecz też i samotnym. W tym roku paczkami
obdarowałyśmy 57 rodzin.

W górę nasze serca nadzieją bogate.

Prośbą pani Heleny było przekazanie
życzeń świątecznych wszystkim ludziom
dobrego serca. Z przyjemnością spełniamy jej prośbę dołączając się do życzeń.

Nim gwiazdka zabłyśnie na niebie
I biały opłatek zjawi się na stole
Wspomnijcie Państwo Kochani
Że jeszcze jest ten ktoś z daleka
Łączy się z Państwem,
Aby Wam życzyć szczęścia po dwoje
Aby Wam życie snuło jak złote kobierce
A w Nowym Roku sto lat biło Wam serce.

opracowały: Alicja Kiełbasińska
Bożena Warchoła
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Trwa sezon grzewczy

Czy wiesz co spalasz w domowym piecu?
Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń — zakazane
jest spalanie odpadów (śmieci) w piecach i kotłowniach domowych, jak również na wolnym powietrzu. Poza ustawą o odpadach
zakaz ten jest ustanawiany prawem miejscowym przez gminy na
podstawie przepisów o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
Problem dotyczy nas wszystkich, ponieważ: coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania na surowcach takich jak (np. węgiel,
drewno) używanych do palenia w kotłowniach domowych jest
spalanie odpadów (śmieci) w domowych piecach. Najczęściej spalane odpady to: papier, kartony, mieszane materiały z opakowań
(tworzywa sztuczne-plastik, folia), stare meble, ramy okienne,
opony itp,. Spalarnie odpadów poddane są rygorystycznym norom i kontroli, a w piecach domowych codziennie dochodzi do
wykroczeń. Szczególnie szkodliwe jest spalanie wszelkiego rodzaju plastików, gum i folii. Podczas spalania powstają rakotwórcze
substancje, m.in. dioksyny i furany, które nieodwracalnie niszczą
nasze zdrowie powodując nowotwory wątroby, płuc, uszkadzają
płód i strukturę kodu genetycznego, mają działanie alergiczne.
Związki te to jedne z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość
ich działanie toksyczne polega na podstępnym, bo powolnym, ale
niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek
w organizmach żywych i tak „niecałe dwa miligramy dioksyn wystarczą, by zabić ważącego 80 kilogramów człowieka”.
Spalając odpady w piecach trujemy siebie i innych, zatruwamy
powietrze, wodę, glebę, zwiększamy ryzyko zapalenia przewodów
kominowych, a w konsekwencji ryzykujemy utratę całego naszego
dorobku życiowego. Problem zauważamy wtedy, gdy chcemy przewietrzyć mieszkanie lub po prostu wyjść na spacer i odetchnąć
świeżym powietrzem. Sezon jesienno-zimowy jednak nie sprzyja spacerom na „świeżym powietrzu”. Wielu z nas rezygnuje z tej
przyjemności, ponieważ zamiast dotlenić organizm, wdycha dym
ulatniający się z kominów. Swąd palonych opon i plastikowych
butelek uniemożliwia nam swobodne oddychanie. Spalanie odpadów w piecach CO odbywa się w niskich temperaturach (od 200
do 500 °C) przy czym kominy domów są niskim źródłem imisji,
a z tym wiąże się zwiększona ilość zanieczyszczeń przedostających
się do atmosfery i gleby. Poza tym uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i rozproszenie ich przez
wiatr, możemy zaobserwować to zjawisko przy złych warunkach
atmosferycznych. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy
w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina.
Spalanie odpadów nie powoduje ich zniknięcia, wręcz przeciwnie odpady przyjmują postać bardzo niebezpiecznych substancji,
które przez pewien czas krążą w powietrzu (gdzie są wdychane),
następnie zanieczyszczają glebę, wodę, osiadają na roślinach,
przedmiotach pozostając na nich długi czas i wraz z pożywieniem
(warzywa, owoce, zboża itp.) w prosty sposób wnikają do naszych
organizmów.
Jak można temu zapobiec?
Segregując odpady i pozbywając się ich w sposób zgodny z prawem, rygorystycznie przestrzegając obowiązującego w Polsce ustawowego zakazu spalania odpadów zawierających substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone!
Można to robić tylko w spalarniach odpadów.
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Co grozi za spalanie odpadów?
Zgodnie z ustawą o odpadach i kodeksem wykroczeń — zakazane jest spalanie odpadów (śmieci) w piecach i kotłowniach
domowych, jak również na wolnym powietrzu.
Regulacje prawne:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE
z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadów (Dz. U.
WE L 332 z 28.12.2000 str. 91)
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
– wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
– w ust. 3 pkt 3 zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
– pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
Przepisy karne
Zgodnie z art. 10 ust. 2 powyższej ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.
– ust. 2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie
wykonuje obowiązków określonych w regulaminie.
– ust. 3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2,
toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Uchwała Nr XLVI/270/06 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27
kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Bartoszyce.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)
Przepisy karne
W art. 71 w/w ustawy kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.
4. Rozporządzenie Ministra Środowisk z dnia 2 kwietnia 2006 r.
w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku.
Opracowała: mgr inż. Elżbieta Stupienko
Inspektor ds. ochrony środowiska
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