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Wspieranie przedsiębiorców przez
samorządy oraz instytucje publiczne
W dniach 25-26 września br. w Hotelu „Bartis”
odbyło się „Międzynarodowe Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Miast Partnerskich”. Przedsięwzięcie zostało
sfinansowane ze środków Programu UE „Europa dla Obywateli” (DG Edukacja i Kultura)
w ramach „Miast Bliźniaczych”. Środki na ten
cel pozyskał Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miasta Bartoszyce.
Program wspiera konferencje i warsztaty
tematyczne z udziałem przynajmniej trzech

miast organizowane w ramach podpisanego
przez nich partnerstwa.
Idea naszego projektu zrodziła się ze spotkań z przedsiębiorcami, mówiącymi o swoich
problemach oraz obserwacji zjawiska niepokojąco wzrastającego bezrobocia. Celem
projektu była aktywizacja środowiska biznesu
miast bliźniaczych poprzez stworzenie platformy współpracy dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w oparciu o już istniejące
partnerstwo. 
cd. na stronie 2
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Forum gospodarcze… (cd. ze str. 1)
Główny cel projektu jest spójny z jednym z ogólnych celów programu „Europa dla Obywateli” przyczyniając się do „stworzenia
obywatelom możliwości współpracy i uczestnictwa budowaniu
coraz bliższej, demokratycznej o otwartej na świat Europy, zjednoczonej w swojej różnorodności kulturowej i przez nią wzbogacanej, co pomoże rozwijać obywatelstwo Unii Europejskiej”.

Inauguracja Forum — Burmistrz Krzysztof Nałęcz

Małe firmy pobudzają lokalną przedsiębiorczość. Stanowią
źródło kreowania nowych miejsc pracy, w takich dziedzinach jak:
handel, usługi i drobna wytwórczość. Jest to szczególnie istotne
dla regionów o dużym bezrobociu, gdzie poprzednio działały

Uczestnicy Forum

wielkie zakłady przemysłowe oraz dla regionów słabo rozwiniętych gospodarczo, mało atrakcyjnych dla przyciągania kapitału
zewnętrznego.
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw przyczynia się w dużym stopniu do rozwoju gospodarki na szczeblu regionalnym i lokalnym, a co za tym idzie również ma wpływ na rozwój całej gospodarki. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią znaczącą siłę
napędową w dążeniu do uzyskania równowagi rynkowej, kształtowania korzystnych tendencji popytu i zatrudnienia, wzrostu
innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Sektor małych

Uczestnicy Forum
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i średnich przedsiębiorstw ma zasadnicze znaczenie dla kluczowych zagadnień gospodarki, takich jak:
— udział w tworzeniu PKB,
— kreowanie nowych miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia,
— źródło dochodów dla budżetu państwa i budżetów gminnych,
— rozwój nowych technologii i produktów wynikający z innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
— racjonalizacja alokacji zasobów poprzez proces elastycznego dostosowywania się małych i średnich przedsiębiorstw
do zmieniającej się koniunktury rynkowej,
— ożywienie gospodarcze w małych miejscowościach i regionach wiejskich.
Beneficjentami międzynarodowego forum gospodarczego byli
przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw (reprezentanci
różnych branż z terenu miasta), władze lokalne, przedstawiciele
instytucji otoczenia biznesu, radni, media- łącznie 30 osób ze strony polskiej.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele w/w grup
z naszych miast bliźniaczych (Niemiec, Szwecji oraz Rosji)- łącznie 24 osoby.
Program spotkania zakładał wieloaspektowe podejście do
problematyki wspierania przedsiębiorczości. Uczestnicy mieli
świadomość, iż obniżenie wskaźnika bezrobocia doprowadzi do
rozwiązania wielu innych problemów społecznych, dlatego też
wysiłki wszystkich bez wyjątku powinny wspierać każdą działalność zmierzającą do tworzenia, bądź utrzymania istniejących miejsc pracy. Bardzo
ważną kwestią jest kwestia
mentalności decydentów, radnych, którzy często zamiast
wspierać aktywność gospodarczą- niweczą ją w zarodku. Ogromną przeszkodą jest
brak rozwiązań ustawowych
inspirujących przedsiębiorczość, zły system podatkowych oraz niechęć przedsiębiorców do
zrzeszania się i tworzenia lobbingu w ich interesie.
Częściami składowymi forum gospodarczego była „część teoretyczna”, podczas której poruszono następujące tematy:
1. Polityka proinwestycyjna władz lokalnych miasta Bartoszyce — osiągnięcia i plany na przyszłość
2. Kierunki i formy działalności władz lokalnych oraz instytucji publicznych w odniesieniu do sektora małych i średnich
przedsiębiorstw
3. Instrumenty wsparcia biznesu skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
4. Rola władz lokalnych i instytucji otoczenia biznesu
w miastach partnerskich- tworzenie przyjaznego klimatu
do współpracy z lokalnym biznesem
5. Lokalne bariery i stymulatory rozwoju przedsiębiorczości.
„Część dyskusyjna” skupiona w głównej mierze na:
1. Wymianie doświadczeń w kwestii wspierania przedsiębiorczości (europejskie programy wsparcia dla biznesu)
DTP: Arkadiusz Stopa
Nakład: 500 egzemplarzy
Adres redakcji: Urząd Miasta Bartoszyce, Wydział Promocji i Rozwoju
Lokalnego, ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

2. Roli mediów w promocji aktywizacji gospodarczej
3. Kreowaniu wizerunku władz lokalnych przez media (punkt
widzenia naszych partnerów)
„Część warsztatowa”- praca w grupach branżowych, podczas
której dyskutowano na następujące tematy:
1. Współpraca władz lokalnych i biznesu
2. Analiza szans i barier w kontekście współpracy władz lokalnych z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw
3. Wymiana informacji i doświadczeń w kwestii prowadzenia
biznesu oraz rozwoju gospodarczego
4. Dobre praktyki krajów UE oraz Rosji w związku z rozwojem
gospodarczym i możliwościami prowadzenia działalności
gospodarczej.

Wizyty Studyjne — „Stal-Gaz”

Kulminacją dwudniowego spotkania były wizyty studyjne
naszych gości w wybranych firmach funkcjonujących na terenie
miasta i powiatu bartoszyckiego. Uczestnicy forum odwiedzili
m.in. firmę odzieżową „Morena”, P.W. „Stal-Gaz”, firmę przewozową „DELUX”, Dworek „Dębówko” oraz gospodarstwo agroturystyczne „MIMOZA”.
Owocnym podsumowaniem wydarzenia było podpisanie porozumień o współpracy gospodarczej pomiędzy Radą Gospodar-

Wizyty Studyjne — „Morena”

czą działającą przy Burmistrzu Miasta Bartoszyce a Kołem Przyjaciół Partnerstwa Miast: Nienburg- Bartoszyce w Nienburgu oraz
pomiędzy Radą Gospodarczą działającą przy Burmistrzu Miasta
Bartoszyce a Zarządem Gminy w Emmabodzie. Strony porozumienia są zainteresowane rozwojem gospodarczym sektora prywatnego oraz pielęgnacją gospodarczej współpracy dla dobra zainteresowanych stron.
Dzięki projektowi stworzono specjalną stronę internetową
www.towntwinningbartoszyce.eu transponowaną na język polski,
angielski, niemiecki oraz rosyjski pokazującą wszystkie etapy realizacji projektu. Strona będzie funkcjonowała przez okres 2 lat
i będzie doskonałą platformą do porozumiewania się, wymiany
wiedzy, dzielenia się dobrymi praktykami pomiędzy wszystkimi
beneficjentami projektu.
Ponadto wydana zostanie publikacja podsumowująca konferencję, będąca streszczeniem wystąpień ekspertów uczestniczących w spotkaniu, która zostanie przetłumaczona na języki naszych partnerów.
Mam nadzieję, iż organizacja przedsięwzięcia jakim było „Międzynarodowe Forum Gospodarcze dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Miast Partnerskich” będzie pierwszym krokiem dla
przyszłych wspólnych inicjatyw i działań podejmowanych przez
miasta partnerskie w różnych obszarach zainteresowań.
opracowała: Katarzyna Basak
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

Wizyty Studyjne — Gospodarstwo Agroturystyczne „Mimoza”
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Milenium
św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
Biskupa i Męczennika
Wnioskowany na patrona lokalnego miasta Bartoszyce jako symbol powszechności Kościoła oraz porozumienia i zbliżenia w stosunkach polsko-niemieckich
Rok 2009 został ogłoszony rokiem św. Brunona z Kwerfurtu
w związku z 1000-leciem Jego męczeńskiej śmierci w dniu 9 marca
1009 r. Ta wyjątkowa postać biskupa i męczennika ma swój związek z Bartoszycami od ponad 100 lat, to jest od momentu konsekracji wybudowanej w 1883 r. świątyni, którą 10 września 1889 r.
bp. Andrzej Thiel uczynił patronem właśnie św. Brunona. Dnia 7
czerwca 2002 r. Ksiądz Arcybiskup Metropolita Warmińsko-Mazurski dr Edmund Piszcz podniósł Kościół św. Brunona w Bartoszycach do rangi Archidiecezjalnego Sanktuarium św. Brunona
Bonifacego z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika.
Mimo zawirowań w historii tych ziem spowodowanych zmianami sytuacji geopolitycznych na przestrzeni minionych 10 wieków, a w szczególności po II wojnie światowej, Kościół ten był dla
mieszkańców powojennych Bartoszyc do 1957 r. jedyną parafią.
Niezależnie od symbolu patronowania bartoszyckiej świątyni św.
Brunon jest dla współczesnych Bartoszyczan symbolem chrześcijaństwa na tych terenach, który idąc śladami św. Wojciecha oddał swoje młode życie ginąc śmiercią męczeńską. Jest On również
symbolem przełomu nie tylko I i II tysiąclecia zabiegającym żarliwie ponad 1000 lat temu o porozumienie i dobrosąsiedzkie stosunki pomiędzy Polska i Niemcami, ale również współczesnego
porozumienia pomiędzy tymi przez wieki skonfliktowanymi nacjami w ramach jednoczącej się Europy.
Jestem przekonany, że patronat św. Brunona Bonifacego
z Kwerfurtu Biskupa i Męczennika będzie dla naszego miasta
i jego mieszkańców nie przypadkowy, a jego ustanowienie stanowić będzie świadectwo naszego — mieszkańców Bartoszyc — zapotrzebowania i zobowiązania, by krzewione przez św. Brunona
idee wzajemnej miłości i poszanowania pomiędzy ludźmi różnych
nacji na całym świecie pielęgnować i utrwalać zgodnie z kontynuacją tej misji przez naszego Ojca świętego Jana Pawła II, który jest
dla wszystkich Polaków symbolem przełomu II i III tysiąclecia.
Pragnę wyrazić nadzieję, że powyższa propozycja powołania
na patrona naszego historycznego grodu zostanie powszechnie
zaakceptowana i przyjęta jako wielki zaszczyt i wyróżnienie.
opracował: Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

Założenia programowe
Postać św. Brunona, choć minęło już prawie 1000 lat od jego
śmierci (a może dlatego), jest w Polsce mało znana. Rzadko wspominano go także w byłych Prusach Wschodnich, choć najprawdopodobniej tu poniósł śmierć męczeńską.
W kalendarzu liturgicznym diecezji warmińskiej to imię wymieniono dopiero w XVII w. Pierwszy obiekt sakralny poświęcono św. Brunonowi w drugiej połowie XIX w. i to w Wystruci,
czyli w dzisiejszym Czerniachowsku w Obwodzie Kaliningradzkim. Była to kaplica, zbudowana w diasporze katolickiej wśród
protestantów, jako pomnik wystawiony drugiemu Apostołowi
 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

Prus. Od tego czasu coraz częściej nadawano ten tytuł obiektom
sakralnym, wznoszonym na terenie protestanckich Mazur. Można
więc stwierdzić, że jego kult zaczęto propagować przede wszystkim wśród rozproszonych katolików. Należy to odczytać jako chęć
budzenia wśród nich postawy misjonarskiej. Mniejszości katolickiej, mieszkającej wśród wiernych dominującego Kościoła ewangelickiego, miał przypominać o dziedzictwie wiary, zasianej przez
męczeńską krew.
Niektórzy przywołują też aspekt ekumeniczny. Św. Brunon,
czczony w diasporze katolickiej wśród protestantów, miał przypominać czas jedności chrześcijan i zachęcać do pracy nad jej
przywróceniem. W tym wymiarze należy również przypomnieć,
że w dziewięćsetną rocznicę jego śmierci to ewangelicy wznieśli
na miejscu jego domniemanej śmierci pod Giżyckiem (Leckiem)
krzyż-pomnik z napisem, który w dosłownym tłumaczeniu na
język polski brzmi: „Dzielnemu misjonarzowi niemieckiemu, który jako pionier na Mazurach z 18 towarzyszami w dniu 9 marca
1009 r. poniósł śmierć męczeńską dla chrześcijaństwa i swojej ojczyzny, szlachetnemu Brunonowi z Kwerfurtu, ku chwalebnej pamięci.
Kościół ewangelicki Loetzen 1910 r.” Jest znamienne, że u początku
ruchu ekumenicznego, a więc kiedy dopiero się budził, protestanci
wznieśli pomnik wdzięczności świętemu katolickiemu, choć może
bardziej im zależało na przypomnieniu „misjonarza niemieckiego,
który umarł za ojczyznę”.
To wydarzenie zbiegło się z innym, dla nas może ważniejszym,
a mianowicie z obchodami 900-lecia śmierci męczeńskiej św.
Brunona w diecezji warmińskiej. Biskupem ordynariuszem był
wówczas Augustyn Bludau i to on z tej okazji ogłosił specjalny list
pasterski. Przedstawił w nim życie i duchowość świętego, wskazał
na jego gorliwość w wierze, gotowość do oddania życia i miłość
do ludzi. Te wartości winny być — jak zaznaczył biskup Bludau
— testamentem jego ducha i serca dla pokolenia obchodzącego
dziewięćsetlecie męczeńskiej śmierci. Przy tej okazji zachęcił, by
w celu wypełnienia tego testamentu zaczęto budować kościoły
i szkoły wśród katolików żyjących w diasporze.
Postać św. Brunona wyeksponował w programie duszpasterskim na rok 1981 biskup warmiński, obecny Prymas Polski kardynał Józef Glemp. Kilkanaście miesięcy wcześniej sprowadzono do
diecezji warmińskiej relikwie św. Wojciecha, pierwszego misjonarza ziem północnych Polski. Przy tej okazji postanowiono przypomnieć wiernym obydwie postaci. Centralne uroczystości ku czci
św. Brunona odbyły się 12 lipca 1981 r. w Giżycku. Z tej też okazji
na początku maja zorganizowano w Olsztynie sympozjum naukowe o życiu i działalności św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu,
a referaty opublikowano w 19 tomie „Studiów Warmińskich”.
W 2009 r. przypada tysiąclecie męczeńskiej śmierci św. Brunona. Wprawdzie w archidiecezji warmińskiej jest on patronem drugorzędnym (po św. Andrzeju Apostole i św. Wojciechu), a pierwszym w diecezji łomżyńskiej, to jednak ze względu po pierwsze na
tradycję, po drugie — w nawiązaniu do obchodów 900-lecia i po
trzecie — ze względu na aspekt ekumeniczny, planuje się zorganizować kongres naukowy, który odbędzie przypominać o jedności
Warmii i Mazur, czyli w szerszym i historycznym wymiarze — by-

łych Prus, gdzie św. Brunon najprawdopodobniej poniósł śmierć
męczeńską. Wprawdzie przez wiele wieków obydwa regiony (tzn.
Warmię i Mazury) dzieliły różnice etniczne, a potem wyznaniowe,
to jednak ciągle podkreślano wspólne korzenie i tradycję. Kongres
powinien także symbolizować dawną jedność chrześcijaństwa
na tym terenie, a także potrzebę braterstwa i współpracy między
chrześcijanami współcześnie. Obecnie dodawany jest także inny
aspekt, mianowicie — pojednanie między narodami, jakkolwiek
lepiej brzmi zapewne podkreślenie związków między Polską, Litwą i Niemcami.

Krótko o św. Brunonie Bonifacym z Kwerfurtu
Bruno Bonifacy z Kwerfurtu jest obecnie niestety bardzo mało
znany, a szkoda, bo była to postać wybitna i wielce zasłużona dla
Polski i ówczesnej Europy. Święty był rzecznikiem i konsekwentnym realizatorem pojednania między wschodnią i zachodnią
cywilizacją, orędownikiem pokoju między
narodami i jedności wewnątrz państw.
Wniósł wielki wkład w ewangelizację wielu narodów, w rozwój organizacji Kościoła
oraz stworzył podstawy ich rozwoju kulturalnego. Można przypomnieć, że według
oceny prof. Stanisława Zakrzewskiego:
“Bruno jest pierwszym znanym pisarzem
piszącym na ziemi polskiej i o rzeczach
polskich (...) w kulturze duchowej Polski
bolesławsklej zajmuje miejsce najwybitniejsze...” z kolei prof. Józef Widajewicz mówiąc
w sprawie listu Świętego do Henryka II, pisze, że “w dziejach stosunków polsko-niemiecklch potępienie przez Niemca polityki
niemieckiego władcy i aprobata polityki
polskiej jest czymś niezwykłym”
Był on także wybitną indywidualnością, jak pisze prof. Jerzy Strzelczyk: „Bruno obracał się w najwyższych kręgach
ówczesnego społeczeństwa, wśród jego
osobistych znajomych, niekiedy przyjaciół,
znajdowali się cesarze Otton III i Henryk II,
papieże Grzegorz V i Sylwester II, władcy
na „Wschodzie”: Bolesław Chrobry, Włodzimierz Wielki kijowski i Stefan węgierski, wielcy reformatorzy życia kościelnego:
Romuald, zapewne Nil, wreszcie Radzim
Gaudenty, brat św. Wojciecha i pierwszy arcybiskup gnieźnieński,
oraz Anastazy i Astryk, którzy kładli podwaliny pod Kościół na
Węgrzech.”
Święty Bruno Bonifacy z Kwerfurtu urodził się około 974 roku.
Pochodził z arystokratycznej rodziny, spokrewnionej z panującą
w Niemczech dynastią Ludolfingów. Rodzice, Bruno i Ida, zamieszkiwali Kwerfurt, położony w ziemi Hassegau, na zachód od
Mersenburga. W znanej szkole w Magdeburgu — gdzie wcześniej
kształcił się Święty Wojciech — odebrał gruntowne wykształcenie
pod kierunkiem magistra Gedona. W szkole kolegował z kuzynem
Thietmarem, późniejszym biskupem w Mersenburgu i znanym
kronikarzem. Thietmar poświęcił swojemu dawnemu koledze ze
szkoły dwa dość obszerne rozdziały w swojej kronice. Jako członek znakomitego rodu Bruno wcześnie uzyskał godność kanonika
katedry magdeburskiej, a powołany na dwór cesarski, został kape-

lanem Ottona III. Wielkim wstrząsem dla obu z nich była wieść
o męczeńskiej śmierci Świętego Wojciecha (997 r.). Gdy z końcem
997 roku Otton III wybrał się do Rzymu, Bruno dołączył się do
jego orszaku, nie wrócił jednak z nim do Niemiec, tylko został we
Włoszech przez kilka lat (998 — 1002). Obracał się tam w kołach,
które na dalszy bieg jego życia wywarły decydujący wpływ. Jest
wielce prawdopodobne, że wstąpił do klasztoru Świętego Bonifacego i Aleksego na Awentynie, w którym niegdyś jako mnich
przebywał Święty Wojciech. Wówczas to jako brat zakonny przyjął
imię pierwszego apostoła Niemiec (775) — Bonifacego. Niebawem uległ wpływowi głośnego reformatora zakonu benedyktynów
i twórcy ascetycznych eremów — św. Romualda. W początkach
1001 roku osiadł wraz z nim i kilku jego uczniami w eremie Pereum pod Rawenną. Ideałem ówczesnego ascety była działalność
misyjna i męczeństwo. Kiedy Bolesław Chrobry nadesłał prośbę
o przysłanie l do Polski misjonarzy, pośród
ochotników jacy się zgłosili, znalazł się również Bruno. Wypadki jednak nie potoczyły
się po jego myśli. Dwaj inni — Benedykt
i Jan, wyruszyli do Polski niezwłocznie,
gdy on musiał się jeszcze udać do papieża
po zezwolenie głoszenia ewangelii. Papież
Sylwester II przychylił się do jego prośby,
a nadto zezwolił wyświęcić go na arcybiskupa misyjnego. Wskutek pobytu w Rzymie stracił Bruno sporo czasu i doczekał
się zmiany sytuacji politycznej. Przyjaciel
Bolesława Otton III zmarł nagle 23 stycznia
1002 roku, a jego następca Henryk II zainicjował całkiem inną politykę wobec Polski.
Jej rezultatem był wybuch wojny z Bolesławem, co uniemożliwiło Brunonowi odbycie
podróży do wyznaczonego miejsca w Polsce. Zamiast tego udał się do Czarnych Węgrów, osiadłych nad dolną Cisą i Maroszem.
Była to pierwsza jego misja (1003 -1004),
która przyniosła niewielkie wyniki. Z Węgier wrócił do Niemiec i prawdopodobnie
w sierpniu 1004 roku wyświęcony został na
arcybiskupa misyjnego przez metropolitę
magdeburskiego Taginona. W 1007 roku
przedsięwziął drugą podróż na Węgry, skąd
udał się na Ruś, a stamtąd do Pieczyngów,
by ich także nawrócić na wiarę chrześcijańską. Było to zadanie bardzo niebezpieczne,
mimo to uwieńczone zostało niespodziewanie pomyślnym wynikiem. W nauce polskiej istnieje pogląd,
że wszystkie te podróże odbywał Bruno z inicjatywy i w interesie
Bolesława Chrobrego. Według innego zapatrywania, (które popiera wielu badaczy), były to przedsięwzięcia czysto misyjne, od Polski całkowicie niezależne. W pierwszym wypadku dopuszczalne
jest przyjęcie, że w Polsce bawił Bruno już w 1007, a może nawet
w 1006 roku. W drugim przypuszczenie takie nie jest konieczne.
Pewne jest w każdym razie, że od Pieczyngów poprzez Ruś skierował się ku Polsce, gdzie stanął w letnich miesiącach 1008 roku.
Pośród pogańskich ludów objętych jego misyjną akcją znaleźli się
także Szwedzi, ale nie jest pewne w jakich przypadło to latach. Do
Szwecji nie jeździł Bruno osobiście, wyręczał się podległymi mu
kapłanami, osiągając także tutaj pozytywne rezultaty. Potwierdzeniem tego faktu może być poniższy fragment listu Brunona do
króla niemieckiego Henryka II:
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„...Tymczasem niech nie ujdzie wiedzy króla, że nasz biskup,
którego wraz z czcigodnym mnichem Rodbertem, znanym Tobie,
wyprawiłem za morze w celu głoszenia Ewangelii Swijom — jak
stanowczo oświadczyli przybyli posłowie — ochrzcił. Bogu dzięki,
samego króla Swijów, którego żona już dawno była chrześcijanką.
Gdy wkrótce wraz z nim tysiąc ludzi z siedmiu plemion dostąpiło
tej samej łaski, pozostali zaś oburzeni pragnęli ich zabić, wszyscy
z biskupem na jakiś czas ustąpili, spodziewając się, że znów wrócą.
Skoro powrócą posłowie wysłani, aby dowiedzieć się, jak się mają
i jaki mieli powrót, cokolwiek doniosą, zgodnie z powinnością jako
Twój sługa niechybnie postaram się powiadomić o tym Ciebie jako
króla, który mnie utwierdził w głoszeniu Ewangelii.”
Swijowie (Suigis) to nazwa określająca Szwedów. Zdaniem
wielu uczonych Bruno rozwinął tą akcję misyjną właśnie podczas
swego pobytu w Polsce. Jak zauważa prof. J.Strzelczyk:
„Konkretność danych zawartych w Liście Brunona nie pozwala
jednak wątpić w wiarygodność relacji, tym bardziej, że autor odwołuje się do osób osobiście znanych cesarzowi. Królem Szwedów był
wówczas Olaf Skotkonung, siostrzeniec Bolesława Chrobrego, syn
siostry Chrobrego Sygrydy/Świętosławy; władca polski mógł być zatem zainteresowany nawiązaniem bliższych z nim stosunków.”
W drugiej połowie 1008 r. działalność Brunona była bardzo
żywa i ściśle związana z polskimi sprawami. Po śmierci Ottona
III jego idee zamarły w Niemczech, a żyły w Polsce. Nie znajdując
więc poparcia u następcy Ottona, Henryka II, szukał go Bruno
u przyjaciela zmarłego cesarza — Bolesława Chrobrego. Przyjęty
przez niego bardzo serdecznie, przywiązał się szczerze do polskiego państwa i dalszą misyjną akcję postanowił prowadzić z Polski.
Według niektórych uczonych był drugim, obok gnieźnieńskiego,
arcybiskupem i posiadał metropolię we wschodniej połaci państwa. Kiedy przygotowania do nowej misji były w toku, zaczęło się
zanosić się na wybuch 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 to napisał — nie wiadomo czy z własnej,
czy też z inicjatywy Bolesława — swój głośny list do Henryka II,
w którym z całym szacunkiem dla majestatu niemieckiego monarchy surowo osądził jego politykę wobec Bolesława Chrobrego.
Najbardziej bolał Brunona sojusz Henryka II z pogańskimi Lutykami i zwalczanie chrześcijańskiego władcy Polski, który dążył do
nawrócenia Prusów na wiarę chrześcijańską. Bruno swój stosunek
do polskiego księcia określił między innymi takimi słowami:
„...Jeśliby ktoś także to powiedziała ze do tego księcia (tj. Bolesława Chrobrego — P.J.) odnoszę się z uczuciem wierności i serdecznej przyjaźni, prawda to. Rzeczywiście kocham go jak duszę moją
i więcej niż życie moje. Lecz mam wiarygodnego świadka, wspólnego Boga naszego, przed którym nic nie jest ukryte, że nie miłuję
go wbrew Twojej łaskawości, gdyż ile tylko mogę, pragnę życzliwie
usposobić go względem Ciebie. Po czym zaraz przechodzi do sprawy najważniejszej: lecz oby bez utraty łaski królewskiej wolno było
tak powiedzieć: czy godzi się prześladować lud chrześcijański (Polaków), a żyć w przyjaźni z pogańskim? Co za ugoda Chrystusa z Belialem? Jakie porównanie światła z ciemnością? W jaki sposób mogą
się zgodzić diabeł Swarożyc oraz wódz świętych, wasz i nasz Maurycy? Jakim czołem schodzą się święta włócznia i chorągwie diabelskie
tych, którzy poją się krwią ludzką? Czy nie uważasz tego za grzech,
gdy chrześcijanina — zgroza mówić to — zabija się na ofiarę pod
chorągwią demonów? „
W dziejach stosunków polsko — niemieckich potępienie przez
Niemca polityki niemieckiego władcy i aprobata polityki polskiej
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jest czymś niezwykłym. Niestety interwencja skutku nie odniosła i Henryk II polityki nie zmienił, ale Bruno nie dożył przebiegu niemiłych mu wydarzeń. Zresztą stosunki pomiędzy Henrykiem II a Brunonem nigdy nie były idealne, skoro ten w swoim
liście skarży się, iż:
„... z tego powodu zapewne gniewałeś się przy moim odejściu.
Stąd także podczas mojej nieobecności wyśmiałeś wobec otaczających Cię panów mnie i wiele moich wad godnych wyśmiania.”
Kilkumiesięczny pobyt w Polsce wypełnił Bruno nie tylko
przygotowaniami do nowej misji, ale także pracą literacką. Napisał wtedy prawdopodobnie skróconą relację (dawniej napisanego) „Żywota Świętego Wojciecha”, ponadto „Żywot Pięciu Braci
Męczenników” — dwóch Włochów (towarzyszy z eremu w Perfum) i trzech polskich nowicjuszy zamordowanych na ziemiach
polskich w 1003 roku, a może także „Opis męczeństwa Świętego
Wojciecha”. Dwa pierwsze dzieła, nieocenionej wartości źródła do
poznania ówczesnych stosunków w Polsce, zachowały się do naszych czasów, trzecie dawno zaginęło. Dziełami tymi zainaugurował Bruno łacińskie piśmiennictwo w naszym kraju. Tymczasem
przygotowania do nowej podróży dobiegły końca i w początkach
1009 roku mógł on wybrać się do Prusów, czy też raczej do odrębnego ich szczepu — Jaćwingów. Była to ostatnia misja w jego życiu.
Nakazem niechętnego mu księcia pogańskiego został 9 marca pozbawiony życia wraz z innymi członkami ekspedycji. Ocalał tylko
jeden — Wibert, późniejszy autor relacji o męczeństwie Brunona.
Według wiarygodnej tradycji Bolesław Chrobry wykupił zwłoki
męczenników od pogan i pogrzebał na ziemiach polskich. Niestety w Polsce pamięć o św. Brunonie Bonifacym szybko uległa
zapomnieniu — nie wspominają o nim wcale polscy kronikarze.
Jedynie w „Roczniku Kapituły Krakowskiej” znalazła się pod rokiem 1009 krótka wzmianka mówiąca, że „Bruno biskup został
zamęczony.” Szkoda, bo była to osoba wielce zasłużona dla Polski
i co warto dodać usposobiona do niej bardzo przyjaźnie.
opracował: Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

Bartoszycki Dom Kultury zaprasza:

Jesień w BDK

— 20 października swoje spektakle dla szkół zaprezentuje Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia
— 23 października w BDK ponownie zagości wrocławski Narodowy Teatr Edukacji.
— 2 listopada o godz.17.00 — Koncert piosenki refleksyjnej
i poezji śpiewanej „ZADUSZKI MUZYCZNE”
— 11 listopada otwarcie XXXVI Wystawy Amatorskiej Twórczości Artystycznej — Haft, koronka, rzeźba, malarstwo
— 11 listopada o godzinie 17.00 — Uroczysty wieczór z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
— 15 listopada o godz.10.00 w BDK odbędzie się „Turniej Rodzinny” z udziałem bartoszyckich przedszkoli
— 21 listopada o godz.18.00 — Spektakl „Wspaniałego Teatru
Bez Nazwy” z Gietrzwałdu p.t. „Gąska” Nikołaja Kolady
w reżyserii Andrzeja Fabisiaka.

W przestrzeni „biblioteki otwartej”
Cała polska czyta dzieciom
VII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w tym roku trwał
od 1 do 8 czerwca. To wielkie święto czytania było okazją do przypomnienia rodzicom o wielkim znaczeniu codziennego czytania
dzieciom dla ich rozwoju i sukcesu. W Bartoszycach do wspólnego czytania bajek zaproszenie przyjęli: Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz, pisarka i poetka — Teresa Bratek, lekarz
weterynarii — Katarzyna Świtaj, aktor Teatru im. Stefana Jaracza
w Olsztynie — Marcin Kiszluk, policjant — Robert Koniuszy.

Prawa człowieka w filmie

W czerwcowy wieczór Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach wraz z trójka młodych ludzi: Anną Majewską, Martą Świerzyna i Piotrem Wilkiem zorganizowała pokaz filmu „Idiota”,
w reżyserii Swietłany Strelnikowej i Julia Panasenko. Film został
udostępniony przez fundację Watch Docs. Uczestnicy spotkania
wysłuchali prelekcji dr Wiesława Wacławczyka z Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Laury Koba
— eksperta Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz uczestniczyli w otwartej dyskusji o łamaniu praw człowieka.

towania obchodów 100 — lecia powieści, czytelnicy Oddziału dla
Dzieci i Młodzieży wzięli udział w konkursie plastyczno-literackim. Zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu plastycznego została
Aleksandra Prosińska — uczennica klasy IVa, Szkoły Podstawowej
Nr7 w Bartoszycach. Finał świętowania urodzin rudowłosej Ani,
połączony z toastem sokiem marchewkowym odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury. Na scenie zaprezentowały się również
zespoły wokalne i taneczne. W zabawie wzięli udział uczniowie
wszystkich szkół podstawowych w Bartoszycach.

Indywidualne ścieżki kariery zawodowej
szansą dla osób niepełnosprawnych
26 czerwca czytelnia biblioteki była miejscem podsumowania
projektu realizowanego przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej
Bartoszyce — Frombork „Indywidualne ścieżki kariery zawodowej
szansą dla osób niepełnosprawnych”. Celem projektu było wsparcie uczestników na
otwartym
rynku
pracy poprzez: określenie predyspozycji,
aspiracji
zawodowych, oraz możliwości i potencjału osób
niepełnosprawnych,
nabycie lub udoskonalenie umiejętności
społecznych i zawodowych. Projekt współfinansowano ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i ze środków publicznych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spotkania dzieci
w „Czarodziejskim lesie”

100 lat powieści
„Ania z Zielonego Wzgórza”

„Czarodziejski las” to bogato ilustrowany zbiorek wierszy bartoszyckiej poetki
— Teresy Bratek. Jest on inspiracją do prowadzenia zajęć plastycznych i wieczorów
głośnego czytania w Oddziale dla Dzieci
Młodzieży.
fot. archiwum MBP
opracowała: Jolanta Dowejko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Pierwsza i najsłynniejsza część serii — „Ania z Zielonego Wzgórza” L. M. Montgomery ukazała się dokładnie 20 czerwca 1908
roku w Kanadzie. Z tej okazji w ramach ogólnopolskiej akcji świę-
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Twoja Szansa
04.08.2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach rozpoczął realizację projektu systemowego „Twoja Szansa
— aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”.

Założenia merytoryczne przedsięwzięcia opierają się na wcześniejszych doświadczeniach MOPS wypracowanych w ramach
funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej (KIS). W 2005 r.
Ośrodek realizował projekt pn. „Klub Integracji Społecznej jako
jedna z form zatrudnienia socjalnego” dofinansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej kwotą 15.000 zł, którym rozpoczął
działalność Klubu. Działania KIS, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, są ukierunkowane na reintegrację społeczną, czyli
odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu
rodzinnym i zawodowym oraz reintegrację zawodową polegającą
na odbudowaniu i podtrzymaniu wśród uczestników zajęć zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na
rynku pracy.
Od początku funkcjonowania do chwili
obecnej odbyło się XII edycji Klubu Integracji
Społecznej. Łącznie uczestniczyło w nich 128
osób. Zajęcia były prowadzone przez: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych,
doradcę zawodowego, rehabilitanta oraz informatyków. Według danych własnych MOPS
z grona uczestników, którzy ukończyli zajęcia
53 osoby były zatrudnione w ramach robót
publicznych, 2 osoby odbywały przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy, 1 osoba odbyła staż
oraz 6 osób pracowało przy pracach sezonowych poza granicami kraju. Ponadto 13 osób
pracuje u lokalnych pracodawców, a 40 osób
wykonywało, zorganizowane w MOPS, prace
społecznie użyteczne na rzecz gminy miejskiej
Bartoszyce. Jest to efekt współpracy z partne-
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rami projektu, a przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy,
który wspiera również projekt „Twoja Szansa” realizowany z wykorzystaniem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem projektu jest zaktywizowanie osób bezrobotnych narażonych na
wykluczenie społeczne, zaś cele szczegółowe
zakładają wzrost umiejętności społecznych
i zawodowych tych osób poprzez reintegrację społeczno — zawodową oraz wzrost ich
kwalifikacji zawodowych — poprzez udział
w kursach zawodowych oraz organizację prac
społecznie użytecznych.
Ostatecznymi beneficjentami są głównie
osoby długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach i motywacji. Projekt obejmuje 77
— osobową grupę, w tym 28 osób szkolonych
w ramach Klubu Integracji Społecznej, 24 osoby uczestniczące w zajęciach i równocześnie
realizujące prace społecznie użyteczne oraz 25
osób skierowanych na szkolenia zawodowe.
Łącznie we wszystkich grupach tematycznych
zostanie przeprowadzonych prawie 900 godzin zajęć praktycznych i teoretycznych oraz
wykonanych 2040 godzin prac społecznie użytecznych na terenie
MOPS (prace porządkowe, gospodarcze, remontowo-budowlane).
W ramach 4 wizyt studyjnych uczestnicy projektu odwiedzą również Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne oraz inne
Kluby Integracji Społecznej, zapoznając się z działalnością różnorodnych form aktywizacyjnych na terenie naszego województwa.
Zakończenie wszystkich działań zaplanowanych w ramach
projektu przewidziane jest na 22 grudnia bieżącego roku.
opracowała: Stefania Michalik-Rosa
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Taksówki — zmiany w prawie
Na ostatniej sesji Rada Miasta Bartoszyce podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji
na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Prawdopodobnie jest to ostatnia tego typu uchwała, gdyż w fazie procesu
ustawodawczego znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym. Projekt dotyczy zmiany zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami
osobowymi niebędącymi taksówkami.
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej
na wspólnym posiedzeniu w dniu 22 lipca 2008 r. rozpatrzyły skierowany przez Marszałka Senatu w dniu 6 czerwca 2008 r. projekt
ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i po wprowadzeniu do niego poprawek, wniosły o przyjęcie przez Senat projektu.
W projektowanej ustawie został zawarty postulat odstąpienia od limitowania przez rady gmin ilości taksówek na obszarze gminy. Co oznaczają nowe przepisy dla naszego miasta?
Co do realizacji postulatu zniesienia limitów ilości taksówek
— w świetle nowych przepisów status quo w Bartoszycach pozostanie w praktyce bez zmian, gdyż w ostatnich latach liczba
przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką wynosiła 20 i nie wszystkie były
wykorzystywane. Jednakże ta prawna bariera w postaci decydowania o dopuszczalnym górnym limicie liczby taksówek w mieście zostanie w myśl przygotowywanych przepisów zniesiona —
o ile proces ustawodawczy zakończy się uchwaleniem przepisów
w zakładanym brzmieniu.
Pozostałe zmiany przewidziane w projekcie ustawy zmierzają
do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów samochodami osobowym. Przewóz osób samochodem osobowym może
odbywać się zarówno taksówką, jaki i samochodami osobowymi
niebędącymi taksówkami, jednakże warunki uzyskania licencji na
wykonywanie transportu drogowego są odmienne.

Inwestycje w mieście
Realizacja Inwestycji w mieście, zaplanowana w budżecie na rok
bieżący zbliża się do „finiszu”. Tegoroczny budżet postawił zdecydowanie na realizacje zadań w zakresie modernizacji i budowy dróg
w tym budowę nowych nawierzchni, modernizacji nawierzchni
jezdni oraz chodników. Druga równie ważna sfera realizacji zadań
inwestycyjnych to rozbudowa i remont takich obiektów jak Zespół
Szkół Nr 1 przy ul. Traugutta oraz sala sportowa przy Gimnazjum
Nr 2 przy ul. Bema. Kolejne zadania również w obiektach oświatowych to termomodernizacje.
W chronologii realizacji powyższych zadań już zrealizowano:
— budowę nawierzchni drogowych na osiedlu „Międzytorze”
w ramach których wybudowano jezdnie z kostki betonowej
takich ulic jak: ul. Poprzeczna, ul. Dębowa, ul. Wrzosowa
oraz ul. Akacjowa.
— nowe nawierzchnie asfaltowe w otrzymały takie ulice jak:
ul. Kościuszki, ul. Brzeszczyńskiego, ul. Mickiewicza oraz
ul. Paderewskiego.
— zrealizowano modernizacje nawierzchni chodników przy
ulicach: ul. Poniatowskiego, ul. Żeromskiego w tym w czę-

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy:
„Zróżnicowanie warunków przy ubieganiu się o licencje, a także
kwestie dotyczące wyposażenia pojazdów w urządzenia techniczne
związane z określeniem odległości przewozu i sposobu naliczania
należności za przewóz osób oraz oznakowania na zewnątrz tych
pojazdów samochodowych, stały się powodem konfliktu między taksówkarzami i przewoźnikami okazjonalnymi Sformułowany został
także zarzut dotyczący naruszenia konstytucyjnej zasady swobody
i wolności działalności gospodarczej, poprzez wprowadzenie w art. 18
ust. 5 ustawy ograniczeń (zakazów) dla przewoźników prowadzących
przewozy samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami”.
Podsumowując, projektowana zmiana przepisów ustali jednolite kryteria, po spełnieniu których udzielona będzie licencja na
transport drogowy osób taksówką i transport osób samochodem
osobowym.
Ponadto, ustawodawca uznał za niezbędne, aby przedsiębiorca
lub zatrudnieni przez niego kierowcy, oprócz posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie transportu drogowego
taksówką (potwierdzonego zdanym egzaminem) wykazali się
również co najmniej 3-letnią praktyką posiadania stosownego
prawa jazdy. Według autorów uzasadnienia projektu przyczyni się
to do wzrostu bezpieczeństwa przewożonych osób.
Jako ciekawostkę dla samych zainteresowanych, należy odnotować fakt, iż propozycja nowych przepisów nie jest objęta zakresem prawa Unii Europejskiej.
Obecnie projekt ustawy został skierowany do Sejmu.
Źródła, z których korzystałam:
1. Strona internetowa www.senat.gov.pl
2. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie drogowym — druk 157 S.
opracowała: Urszula Drozdowska
Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

ści ul. Żeromskiego budowany jest nowy chodnik wraz ze
ścieżka rowerową.
Została zakończona rozbudowa i remont sali sportowej przy
Gimnazjum Nr 2. Sala otrzymała nowoczesną nawierzchnię sportową, nowe wyposażenie sportowe oraz wygodne zaplecze sanitarne w tym szatnie oraz dodatkową salę ruchową.
Trwają prace związane z realizacją termomodernizacji obiektów takich jak:
— Przedszkole Integracyjne Nr 4 przy ul. Bema,
— Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” przy ul. Traugutta,
— Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Traugutta,
— Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Bema,
— Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania przy ul. Leśnej, oraz
— obiekty Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul.
Pieniężnego.
Tyle w telegraficznym skrócie na temat trwających bądź
w ostatnim czasie zakończonych realizacji zadań zawartych w budżecie miasta. Myślę, że w kolejnym artykule podzielę się informacją o wszystkich tegorocznych inwestycjach, które zostaną w tym
roku zrealizowane.
opracował: Dariusz Nowakowski
Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego
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Pracownicy MOPS w Bartoszycach
z wizytą w Paryżu
W dniach 20 – 22 października 2008 roku odbyła się w Paryżu
V Konferencja Jakości w Administracji Publicznej Państw Unii
Europejskiej (5 QC), zorganizowana przez Prezydencję Francuską przy współpracy z Grupą Roboczą ds. Innowacyjnych Służb
Publicznych, działającą w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Ad-

ministracji Publicznej (EUPAN). Tematem wiodącym konferencji
był „Obywatel w centrum polityki jakości w sektorze publicznym”.
W konferencji udział wzięło ponad 1300 gości z całej Europy,
reprezentujących zarówno administrację publiczną i jednostki świadczące usługi publiczne, jak i organizacje pozarządowe,
związki zawodowe, zrzeszenia pracodawców oraz organizacje prowadzące działalność biznesową. W czasie konferencji odbywały
się sesje plenarne, agory, warsztaty z prezentacją
dobrych praktyk, wykłady i warsztaty w Centrum CAF, ilustrujące następujące zagadnienia:
1. Poprawa życia obywateli,
2. Udział obywateli jako siła napędowa polityki jakości w sektorze publicznym,
3. Odpowiedź na nowe wyzwania społeczne,
4. Angażowanie wszystkich zainteresowanych stron na rzecz jakości sektora publicznego.
Eksponowane były również stoiska krajowe,
które stanowiły miejsca prezentacji działań w zakresie polityki jakości w poszczególnych krajach, służyły jako rozszerzenie tematyki prezentowanej w czasie sesji plenarnych, warsztatów
i agor, a także były forum nieformalnych spotkań i rozmów w czasie konferencji. W gronie
uczestników przedstawiających dobre praktyki
w zakresie wysokiej jakości usług świadczonych
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na rzecz obywateli na poziomie samorządu lokalnego znaleźli się
pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, prezentacja których, jako jedna z dwóch z Polski, spotkała
się z zainteresowaniem Organizatorów przedsięwzięcia. W trakcie
jednej z 20 sesji warsztatowych przedstawicielki MOPS: Dyrektor Ośrodka Pani Stefania Michalik – Rosa
oraz Agnieszka Rekieć zaprezentowały materiał na temat: „Zaangażowanie osób starszych i niepełnosprawnych w społeczność
lokalną oraz przedstawienie ich działalności
artystycznej”, zawierający opis działań samorządu na rzecz tej grupy mieszkańców
oraz omówienie wieloletniego projektu pod
nazwą Przegląd Małych Form Artystycznych Środowiskowych Placówek Wsparcia.
Bartoszycka dobra praktyka została skonfrontowana z dwoma przykładami działań
innych krajów europejskich, tj. z projektem
kursów doszkalających prowadzonych przez
Uniwersytet Albeda w Holandii oraz prezentacją działań greckiego muzeum w Atenach,
zwiększającego dostępność ekspozycji dla
osób niewidomych. Udział w Konferencji
stanowił doskonałą okazję do poznania najlepszych praktyk stosowanych w krajach
Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń na
przyszłość z uczestnikami przedsięwzięcia
oraz promocji Bartoszyc. Materiały informacyjne na temat miasta i działalności samorządu zostały wyeksponowane na polskim stoisku organizowanym przez Kancelarię
Premiera Rady Ministrów. Nawiązane zostały również kontakty
z europejskimi placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, rokujące partnerską współpracę w przyszłości. 
opracowała: Stefania Michalik-Rosa
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
po raz pierwszy w Bartoszycach
Do projektu „Dajmy odetchnąć miastu” zakwalifikowało się
100 miast z całej Polski, w tym także Bartoszyce. Miasto Bartoszyce
w tym roku po raz pierwszy przystąpiło do akcji: Europejski Dzień
Bez Samochodu przypadającej na dzień 22 września oraz Europejski
Tydzień Zrównoważonego Transportu trwający od 16 do 22 września, organizowanych pod auspicjami Komisji Europejskiej. Koordynatorem kampanii na terenie miasta był Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce. Organizowanym w mieście akcjom
patronował Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz.
Akcja miała na celu propagowanie alternatywnych środków
transportu takich jak rower czy autobus, oraz zachęcenie mieszkańców Bartoszyc do pieszych spacerów. Ponadto hasłem przewodnim w tym roku było „Czyste powietrze dla wszystkich”
zwracające uwagę na ekologiczne aspekty rezygnacji w tym szczególnym tygodniu z jazdy samochodem.

16 września Wydział Spraw Społecznych zorganizował przemarsz ulicami naszego miasta dzieci ze szkół podstawowych (klasy
I-III) z transparentami pod hasłem „Bezpieczna i czysta ulica”. W ramach kampanii tego dnia na wszystkich zainteresowanych czekały
liczne atrakcje min. pokaz ratownictwa drogowego, quiz dla dzieci
na temat bezpieczeństwa na drodze, pokaz jazdy kolarzy z klubów
„Rant” i „Przyjaźń” oraz pogadanka na temat zanieczyszczenia powietrza. Podczas imprezy rozdano nagrody w konkursie plastycznym dla przedszkolaków pt: „Ekologiczny pojazd przyszłości”.

Wyniki konkursu plastycznego:
— I miejsce — Paweł Drozdowski (6 lat) „Pociąg na prąd”
Przedszkole Publiczne nr 2,
— II miejsce — Julia Pudełek (6 lat) Przedszkole Publiczne nr 9,
— III miejsce — Oliwia Filipek (6 lat) Integracyjne Przedszkole
Publiczne nr 4
Wyróżnienia, za ciekawe i nowatorskie pomysły, precyzję wykonania i oryginalność prac:
1. Weronika Wszoła (6 lat), „Koszyk z balonami”, Przedszkole
Publiczne nr 2,
2. Kacper Drozdowski (6 lat) „Samochód na baterie”, Przedszkole Publiczne nr 2,
3. Gabriela Wołoszynowska (6 lat) Przedszkole Niepubliczne
„Stokrotka”,
4. Zuzia Story (6 lat) Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka”,
5. Dominika Jurewicz (6 lat) Przedszkole Publiczne nr 9,
6. Aleksandra Wawer (6 lat) Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4,
7. Aleksandra Olszewska (6 lat) Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4.
Mimo nienajlepszej pogody zabawa była przednia, a wszystkich zgromadzonych rozgrzewał cieplutki kompot.
Ponadto dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie „wiedzy o ruchy drogowym” 22 września
w „Europejski Dzień bez Samochodu” wzięły udział w happeningu „Cukierek czy cytryna”. Tego dnia na ul. Boh. Warszawy dzieci
wspólnie z policją zatrzymywali kierowców
poruszających się samochodem, którzy popełnili przewinienie na drodze i karali ich
wyjątkowo kwaśnym plasterkiem cytryny.
Natomiast rowerzyści oraz piesi byli nagradzani cukierkiem za ekologiczne podejście
do życia. Impreza miała na celu zwrócenie
kierowcom uwagi na wszelkie negatywne aspekty jazdy autem. Impreza spotkała
się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród
mieszkańców i miejmy nadzieję, że na stałe wpisze się w kalendarz imprez w naszym
mieście.
opracowanie: Wydział Spraw Społecznych
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„Zapaska” śpiewa już 20 lat
Jubileusz 20 lecia zespołu” Przyśpiewka z zapaski” jest okazją do
przypomnienia historii tego znanego w naszym regionie zespołu.
Został on zorganizowany w Bartoszyckim Domu Kultury w 1988r
jako działanie wykazujące troskę o zachowanie i pielęgnację tradycji kultury ludowej. Pani Janina Jocek inicjatorka i założycielka
zespołu — ówczesna dyrektorka BDK wspomina, że
„trudno było zachęcić do uczestnictwa w zespole, niektórzy
obawiali się, że nie maja zbyt wiele odwagi, by występować na
scenie, nie było tez w Bartoszycach tradycji śpiewania utworów
ludowych”
Jednak udało się namówić kilka pań do wspólnego śpiewania.
Zespołem kierował pan Stanisław Zacharewicz — utalentowany
muzyk, który akompaniował, opracowywał i aranżował repertuar.
Zespół śpiewał piosenki ludowe z różnych regionów kraju. Bartoszyczanie często mogli oglądać zespół podczas lokalnych imprez w BDK czy na placu Bohaterów Westerplatte. W ten sposób
utrwalano i prezentowano piękną tradycję ludowego śpiewu.
Ale „Zapaska” śpiewała również piosenki patriotyczne oraz popularne. W tamtych latach równolegle z żeńskim zespołem śpiewaczym pracował również męski chór „Wiarusy”, który wspólnie
z kobietami dawał koncerty z okazji ważnych uroczystości państwowych. Z pięknymi piosenkami śpiewanymi wielogłosowo zespół „Przyśpiewka z zapaski” reprezentował nasze miasto w wo-

jewódzkich przeglądach kapel i zespołów śpiewaczych. W 1994
roku zajął I miejsce. Koncertował w kościołach we Fromborku
i Tolkmicku. W 1992 roku wystąpił na I Dniach Kultury Polskiej
w Kaliningradzie. Koncertował też w Wilnie i Lantwerowie na Wileńszczyźnie.. Zespół rozwijał się, posiadał coraz bogatszy repertuar. Lecz niespodziewanie w 1998 r odszedł instruktor zespołu
, niezwykły muzyk, serdeczny człowiek- Stanisław Zacharewicz.
Zostawił niezatarty ślad w pamięci i żal...
Działania zespołu kontynuuje żona Staszka -— Maria Zacharewicz oraz akompaniująca na akordeonie Anna Załuska. W dalszym ciągu dominują piosenki ludowe a także piosenki wileńskie,
pieśni religijne, kolędy. Zespół z dużym powodzeniem koncertuje
w domach pomocy społecznej, szpitalach oraz na dożynkach i innych uroczystościach organizowanych przez lokalną społeczność.
Z repertuarem wileńskich piosenek „Przyśpiewka” występowała na „Kaziukach Wilniukach” w Lidzbraku, Szczytnie i wielokrotnie na kaziukowym święcie w BDK.. Co roku z nowymi
piosenkami zespół umila czas w trakcie Międzynarodowych Dni
Regionu. Zapraszany jest na rożnego rodzaju imprezy i przeglądy
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promujące kulturę i sztukę ludowa jak np.” Z ludowej skrzyni” „Na
bartoszyckiej przyzbie” wigilia słowa” „Betlejem Narodów” Koncerty” Złotego Wieku” „Prezentacje ludowe o najstarszy dzwon na
Warmii”, Święto Twórczości Artystycznej” Przez długi czas „Zapaska” była ulubionym zespołem wspaniałego człowieka -znamienitego bartoszyczanina ś.p Idziego Pętosia. Pan Idzi uczestniczył
we wszystkich występach, był swego rodzaju mecenasem tej folklorystycznej grupy śpiewaczej.. I chyba z tej drugiej strony życia
w dalszym ciągu czuwa i pomaga zespołowi, bo „Zapaska” ma się
dobrze....

Kolejne występy przysparzały zadowolenie z dotychczasowej
pracy i przyciągały nowych członków zespołu. Bardzo bogaty
w wydarzenia był rok 2003 w którym zanotowano duża ilość koncertów lokalnych, wizyt w różnych instytucjach a także występy
w Pioniersku z okazji Dnia Miasta czy koncert kolęd w Konsulacie Polskim w Kaliningradzie.. Również w tym roku jesienią
„Zapaska” pożegnała wielką miłośniczkę folkloru, zaprzyjaźnioną z zespołem dziennikarkę, pisarkę- Marynę Okęcką Bromkową. Cały zespół uczestniczył w pogrzebie celebrowanym przez
biskupa Edmunda Piszcza śpiewając na cmentarzu „Kolędę dla
nieobecnych”.
„Przyśpiewka z zapaski” należy do zespołów folklorystycznych
stylizowanych — ich piosenki wpadają w ucho, wszystkim sie podobają. Jest to chyba najbardziej znany zespól w Bartoszycach.
Wszak śpiewa już 20 lat!
Przez te lata do zespołu należały:
— wcześniej: Julia Niewiadomska, Władysława Raduszkiewicz,
Bronisława Bartnicka, Bożena Marmulewska, Krystyna Szymuś,
Janina Lewandowska, Jadwiga Litwin
— obecnie: Stanisława Czech, Halina Łoch, Krystyna Grodż,
Maria Łojko, Janina Pisarzewska, Jadwiga Szlagier, Zofia Sosnowska, Maria Zacharewicz, Anna Załuska, Elżbieta Barszcz.
Aktualne zespół przygotowuje się do koncertu polskich pieśni
legionowych i patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Z okazji Jubileuszu 20 lecia wszystkim paniom śpiewającym
w zespole „Przyśpiewka z zapaski” serdecznie dziękujemy za rozniecanie drzemiącego w ludziach przywiązania i dumy z bogactwa
i piękna folkloru oraz życzymy jak najwięcej radości i satysfakcji
z pracy artystycznej a także dużo zdrowia i osobistego szczęścia.
opracowała: Anna Malinowska
Bartoszycki Dom Kultury

Co nowego u Johannitów
Jak szybko mija czas — 8 IX 2008 roku Stacja Socjalna Johannitów
obchodziła czwarte urodziny. Urodziny często są momentem do
refleksji na temat tego, co było, co jest dobre, a nad czym trzeba
jeszcze popracować.
Przez cały czas napływają transporty z Niemiec organizowane
przez ludzi, którzy nie patrzą na swoją przynależność narodową

— matka samotnie wychowująca gromadkę dzieci wie, że zawsze może na nas liczyć w trudnej sytuacji,
— samotna starsza osoba wita nas w drzwiach z otwartymi ramionami, mówiąc, że wnosimy radość w jej życie.
Te sytuacje często towarzyszą nam w pracy. Angażujemy się
w sprawy tych rodzin bardzo emocjonalnie, chcąc udzielić wszech-

czy status społeczny, po prostu ich działanie wypływa z potrzeby
serca, z potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Z roku na rok przybywa nam darczyńców, jest to pocieszające
i jednocześnie proporcjonalne do potrzeb.
Oprócz transportów od Johannitów i indywidualnych darczyńców, otrzymujemy też dostawy z Nienburga i Ottersberga organizowane przez Mniejszość Niemiecką. W sierpniu b.r. gościłyśmy
wycieczkę autokarową z Niemiec (ok. 40 os.).

stronnej pomocy. Widząc efekty naszej pracy wzmacniamy w sobie
poczucie wiary w to, że nie ma rzeczy niemożliwych, a szczytne
cele w połączeniu z ludzką życzliwością zawsze można osiągnąć.
Chciałybyśmy państwu przytoczyć historię podopiecznej, która ostatnio jest bardzo bliska naszemu sercu.
Młoda kobieta wychodzi za mąż, przychodzi na świat dwoje
dzieci. Kobieta źle się czuje — wykryto u niej postępującą, nieuleczalną chorobę.
Mąż nie wytrzymuje napięcia i myśli
o przyszłości. Zostawia chorą żonę z dziećmi samą, skazaną tylko na siebie. W miarę upływu lat stan zdrowia pogarsza się,
dochodzi do tego, że jest obłożnie chora,
przykuta do łóżka, zdana jedynie na swoją bardzo chorą matkę. Problemy natury
fizycznej i psychicznej pogłębiają się. Potrzeby związane z sytuacją rodziny stają się
niewspółmierne do dochodów. W miarę
naszych możliwości staramy się wspierać
rodzinę w trudnych sytuacjach.
Wkrótce stałyśmy się dla podopiecznej, cytując jej słowa „Aniołami z niebios”. Odwiedzając ją widzimy uśmiech
na jej twarzy i olbrzymią wdzięczność za
wszystko.
Historię tej pani i jej problemy opowiedziałyśmy panu Fr. Wilhelm von der
Groeben, jego reakcja była natychmiastowa. Na swoim terenie zrobił wszystko, by zebrać fundusze i móc
wesprzeć rodzinę. Wspólnie z nim udało się osiągnąć cel — jesteśmy w stanie pomóc. To jedna z wielu historii, która ma dobre
zakończenie i sprawia, że świat staje się piękniejszy.
W podziękowaniu wszystkim ludziom wielkiego serca, cytujemy te piękne słowa:
„Jeśli choć jedną, jasną myśl wniosłeś do czyjegoś umysłu; jedno dobre uczucie zaszczepiłeś w czyjeś serce; jedną godziną szczęścia rozpromieniłeś jakieś smutne, szare życie, to spełniłeś zadanie
anioła na ziemi”.
opracowanie i zdjęcia:

Przez cztery lata pomogłyśmy 19540 osobom.
Ta liczba utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy jest
słuszne i potrzebne. Nasi podopieczni to nie tylko ludzie chorzy
czy ubodzy, często są to ludzie, którzy w danym momencie są
w trudnej sytuacji życiowej.
Cztery lata pracy wniosły dorobek, z którego możemy być
dumne:
— mijamy się na ulicy z podopiecznymi, którym kiedyś było
ciężko, a dzięki naszej pomocy teraz radzą sobie sami,
— leżący pacjent, z rozległymi odleżynami jest już sprawny
i może opiekować się swoimi dziećmi,

Alicja Kiełbasińska i Bożena Warchoła
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V Niemiecko-Polskie
Sympozjum Historyczne w Nienburgu
W dniach 16-20 października 2008 r. delegacja z Bartoszyc
cenia filmu oraz powstania książki — prezentowanych również
w składzie: Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce pan Sylwester
podczas sympozjum.
Grodzki, Sekretarz Miasta pani Bożena Martul, Zastępca PrzeW trzecim dniu sympozjum (18 października) odbyły się wywodniczącego Rady Miasta pan Jan Huzarski, pani Aneta Mazur
kłady przedstawicieli naszej delegacji. Z odczytem zatytułowanym
reprezentująca Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego Urzędu
„Od wasala ZSRR do wolności” wystąpił pan Janusz Dąbrowski,
Miasta, pan Janusz Dąbrowski — Zastępca Starosty bartoszyca następnie pan Jan Huzarski, którego wykład dotyczył tematyki
kiego oraz pan Adam Malinowski reprezentujący TV Bart-Sat,
„Polska po przełomie politycznym”. Wieczorem mogliśmy wysłuwzięła udział w V Niemiecko-Polskim Sympozjum Historycznym
chać wykładu pana Colm’a ó Torain’a — Irlandczyka od kilku lat
zatytułowanym „Niemcy i Polska po II Wojnie Światowej”. Nasze
mieszkającego i pracującego w Nienburgu, opowiadającego o swouczestnictwo w konferencji było odpowiedzią na zaproszenie Dyich losach i historii swojej dawnej ojczyzny — Irlandii.
rektora Wschodnioniemieckiego Muzeum Ojczyzny w NienburW czwartym dniu sympozjum tj w niedzielę 19. października
gu Pana Dietera Lonchant, z którym współpracujemy już od roku
swoje wystąpienie miała Sekretarz Miasta pani Bożena Martul na
2002, kiedy to zostało podpisane partnerstwo pomiędzy Miastem
temat „Wypędzenia Polaków z ich terenów wschodnich”. Jak się
Bartoszyce a wspominanym muzeum.
okazało po zakończeniu wykładu wielu Niemców było zaskoczoUroczyste otwarcie konferencji odbyło się w dniu 16 paźnych naszymi losami. Wykład uświadomił Niemcom, iż nie tylko
dziernika wystąpieniem dyrektora muzeum oraz przedstawicieli
Prusowie musieli opuścić swoje domostwa na terenach obecnej
władz lokalnych z Bartoszyc. Ponadto odbył się wykład inauguPolski ale również nam Polakom nie były obce przesiedlenia, którujący sympozjum Brunona Cichonia zatytułowany „Od wrogów
rym często towarzyszyły krwawe starcia. Uzupełnieniem wykładu
do przyjaciół — Niemcy i Polacy jako partnerzy w demokratyczbyło wystąpienie pana Ryszarda Romanowskiego, który opowiadał
nej Europie”. Autor podkreślał niejednokrotnie podczas swojego
o losach swojej rodziny wypędzonej z domu ojczystego. Tego dnia
wystąpienia o podobnych kierunkach naszych wspólnych relacji
odbył się także wykład pana Karla-Heinza Schroeder’a, który opozwiązanych m.in. z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
wiadał o filmie „Wypędzenie Niemców z ich terenów ojczystych
które prowadzi właśnie przez Niemcy. Ponadto zaznaczył, iż
i osiedleńczych”. Niestety z uwagi na brak czasu, spowodowany
Niemcy niestety posiadają małą wiedzę na temat Polaków i Polski,
notabene żywą dyskusją z panią Martul i panem Romanowskim
w przeciwieństwie do nas, którzy dysponujemy znacznie więk(ku naszemu zaskoczeniu Niemcy byli bardzo zainteresowani naszym zasobem informacji o naszych zachodnich sąsiadach.
szą historią, bowiem jak się okazało ich wiedza na temat losów PoW drugim dniu tj. 17 października, sympozjum rozpoczęło
laków po II wojnie była bardzo mała), projekcja filmu nie odbyła
się kontrowersyjnym dla nas wykładem dr. Enno Eimersa pt. „Od
się, jednak jego treść była już znana naszej delegacji z poprzednich
Rzeszy Niemieckiej do Republiki Federalnej Niemiec”. Tematyhistorycznych spotkań.
ka wystąpienia wzbudziła w nas wiele emocji, bowiem dotyczyła
Sympozjum zakończyło się w dniu 20 października wykładem
min. obozów koncentracyjnych dla jeńców niemieckich na terenie
pani Moniki Brüning — Członka Komisji ds. Obrony Narodowej
Polski po zakończeniu II wojny.
Kolejny wykład zatytułowany „Konflikt
wschód-zachód: Berlin — przełomowe chwile podzielonego miasta” przedstawił dyrektor
muzeum Dieter Lonchant. Jak się mogliśmy
z niego dowiedzieć, nie tylko w Polsce po
zakończeniu wojny nastąpiły zamiany polityczne i podziały wśród obywateli, które
wywarły istotny wpływ na dalsze losy kraju.
Podzielenie Niemiec „murem berlińskim”
na dwie różne polityczne strefy wpłynęło
niekorzystnie na życie wielu mieszkańców
Niemiec, którzy zostali „od górnie” rozłączeni ze swoimi bliskimi i wszelkie starania oraz
próby przejścia na tę „lepszą” stronę RFN
kończyły się aresztowaniami i osadzeniem
w więzieniach. Wspaniałym i niezwykle
wzruszającym uzupełnieniem wykładu było
sprawozdanie i odczyt autorski naocznego
świadka ówczesnych przejść politycznych
— pani Jutty Gallus-Fleck, dla której walka
o własne dzieci, siłą odłączonych od matki
i osadzonych w domu dziecka po wschodniej Od lewej: Teresa Lonchant, Dieter Lonchant, Jan Huzarski, Ryszard Romanowski, Monika Bruning, Janusz Dąbrowski, Bożena Marstronie Berlina były przyczynkiem do nakrę- tul, Sylwester Grodzki.
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w Berlinie, która poruszyła tematykę naszej współpracy z Niemcami „Niemcy i Polska — Sojusznicy
w NATO”. Pani Brüning opowiadała o stosunkach
polsko-niemickich na płaszczyźnie spraw bezpieczeństwa, a w szczególności poruszone zostały tematy: 1) Rozszerzenie NATO na wschód, 2) Wojna
w Iraku 2003 r., 3) Plany rozmieszczenia tarcz antyrakietowych w Polsce.
Uwieńczeniem konferencji było wystąpienie Zastępcy Burmistrza Sylwestra Grodzkiego, który na
ręce gospodarzy złożył serdeczne podziękowania
w imieniu całej delegacji, za wspaniałe przyjęcie oraz
bardzo interesującą tematykę sympozjum. Bowiem
jak się mogliśmy sami przekonać zarówno po naszej
stronie, jak i po stronie gospodarzy istnieją jeszcze
pewne stereotypy i zażenowanie w mówieniu o czasach wojny, ale także pewna niewiedza na temat losów Niemców i Polaków po zakończeniu wojny. Głos
zabrał także pan Janusz Dąbrowski. Pan Dieter Lonchant był także bardzo usatysfakcjonowany naszym
pobytem i snuje już palny dotyczące tematyki przyszłej konferencji. 
opracowała: Aneta Mazur

Przed domem Państwa Lonchant.

Zamówienia publiczne
1. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Paderewskiego, Kościuszki, Mickiewicza.
— W wyniku porównania i oceny złożonych ofert do realizacji
zadania wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych
z Lidzbarka Warmińskiego.
2. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg i chodników
na terenie miasta.
— W postępowaniu uczestniczył tylko jeden wykonawca i jego
oferta została przyjęta. Umowę na trzyletnie utrzymanie
w okresach zimowych dróg i chodników na terenie miasta
podpisano z Bartko sp. z o.o. Bartoszyce.
3. Powtórnie ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na projekt modernizacji ul. Przemysłowej.
— W postępowaniu uczestniczyło jedno przedsiębiorstwo
a jego oferta została uznana za ważną i spełniającą wymaga-

Warsztaty komputerowe
Gminne Centrum Informacji rozpoczyna kolejną edycję warsztatów komputerowych, tym razem wzbogaconych o dodatkowe
ćwiczenia z zakresu podstaw grafiki komputerowej.
Dzień 20 października br. to planowany start wyżej wymienionych warsztatów.
Tę edycję komputerowych zajęć w szczególności kierujemy do
osób bezrobotnych, które chcąc odnaleźć się na dzisiejszym rynku
pracy oraz dla osób pracujących, stających przed koniecznością
podwyższenia umiejętności użytkowania komputerów.
Komputerowe szkolenie zostanie przeprowadzone przez pracowników GCI, którzy szczegółowo opracowali program zajęć,
biorąc pod uwagę potrzeby uczestników i poziom informatycznych znajomości.

nia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowę
podpisano z Miastoprojekt-Olsztyn.
4. W wyniku postępowania przetargowego, z sześciu złożonych,
wybrano ofertę najkorzystniejszą Przedsiębiorstwa Masz-Bud
Kudyk z Giżycka.
5. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na remont
nawierzchni chodnika ul. Hubalczyków i ul. 11-go Listopada
— Najkorzystniejsza oferta firmy Bartko z Bartoszyc Przewidywany termin realizacji zamówienia wrzesień 2008
6. Zakończono postępowanie i wybrano ofertę na wykonanie
oświetlenie ciągów spacerowych wokół jeziorka przy ul. Warszawskiej.
— Umowę podpisano z Zakładem ELEBART Stefan Kozłowski
Bartoszyce.
7. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
na budowę kolejnego (3) budynku TBS. Przewidywany okres
realizacji zadania to 12 miesięcy.
— Umowę podpisano z Zakładem STOLBUD z Górowo Iławeckiego. 
opracował: Janusz Kowalski


Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Według założeń organizatorów zajęcia powinny potrwać maksymalnie siedem dni, a jedna komputerowa lekcja to 3 godziny
nieustannej pracy na sprzęcie, jaki posiadamy w naszym punkcie.
Godziny zajęć są elastyczne — staramy się dopasowywać do
czasu oraz możliwości naszych potencjalnych kursantów.
W program warsztatów wpisaliśmy m.in. podstawy pracy z edytorem tekstu MS Word, bezpieczne i przydatne „surfowanie” po
Internecie, pracę w programie służącym tworzeniu multimedialnych prezentacji — Power Point, a także jakże niezbędną w dzisiejszych czasach obróbkę fotografii. Ostatnie zagadnienie będzie
realizowane na podstawie darmowych programów graficznych.
Elementem zachęcającym do udziału w zajęciach jest przede
wszystkim indywidualne podejście do każdego z uczestników,
bezpłatność wyżej wymienionych zajęć oraz miła atmosfera.
opracowanie: zespół GCI
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 15

Gmina Fair Play
Już po raz kolejny miasto Bartoszyce uzyskało tytuł Gmina Fair
Play 2008. Gala VII Konkursu „Gmina Fair Play” Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji odbyła się 3 października 2008 roku w Sali
Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Miasto Bartoszyce reprezentował Burmistrz Miasta Krzysztof Nałęcz i Sekretarz Miasta Bożena Martul.

Przyznanie gminie certyfikatu jest poprzedzone wielomiesięczną i wieloetapową weryfikacją. W I etapie gminy samodzielnie
wypełniają obszerną ankietę - dane z czterech ostatnich lat, w której udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące oferty inwestycyjnej, obsługi inwestorów, udogodnień, jakie gmina oferuje przedsiębiorcom, planowania przestrzennego, rozwoju infrastruktury
technicznej, promocji gminy, w tym promocji gospodarczej, inwestycji gminnych i komercyjnych, otwartości społeczności lokalnej na nowe przedsięwzięcia inwestycyjne. Do wypełnionej
ankiety gminy dołączają dokumenty oraz materiały promocyjne
potwierdzające przedstawione informacje. Wszystkie te dane zebrała i opracowała Pani Bożena Martul – Sekretarz Miasta Bartoszyce. Następnie wszystkie ankiety oceniane są przez co najmniej
trzech audytorów i punktowane. Punkty uzyskane przez daną
gminę w I etapie to średnia ocen audytorów oceniających tę gminę. Zdobycie 72 na 100 możliwych punktów kwalifikuje gminę do
II etapu.
W II etapie wszystkie gminy odwiedzane są przez audytorów,
których zadaniem jest potwierdzenie informacji przedstawionych
przez gminy w ankietach. W tym celu w gminie organizowany
jest audyt, w ramach którego audytor przeprowadza spotkania
z przedstawicielami danej gminy, władzami, pracownikami odpowiedzialnymi za obsługę inwestorów, przedsiębiorcami, przedstawicielami instytucji i organizacji otoczenia biznesu (banków,
firm ubezpieczeniowych, dostawców mediów itp.). Audytor bada
terminowość i prawidłowość wydawanych decyzji związanych
z inwestycjami, a także zwiedza gminę i dokonuje przeglądu inwestycji realizowanych zarówno przez gminę, jak i prywatnych
inwestorów – osoby indywidualne, przedsiębiorstwa oraz inne instytucje. Inwestorzy uczestniczą również w weryfikacji gmin.
Równolegle z audytami w gminach biuro programu przeprowadza badania opinii inwestorów, którzy zrealizowali lub realizują
inwestycje na terenie gmin. Inwestorzy oceniają gminę odpowiadając na 20 pytań związanych z prowadzeniem inwestycji i dzia16 Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

łalności gospodarczej
na terenie danej gminy. Audytor następnie sporządza raport
b enchmarkingow y,
w którym można zobaczyć jak dana gmina
wypadła w opinii lokalnych inwestorów .
Uzyskanie tytułu
GMINA FAIR PLAY i Certyfikatu potwierdza rzetelność gminy
wobec inwestorów, jak również zobowiązuje do utrzymywania
wysokiego poziomu obsługi inwestorów i doskonalenia go. Certyfikat „Gmina Fair Play” wyróżnia nagrodzony samorząd na tle
innych gmin, a dla inwestora jest gwarancją rzetelności ze strony
gminy.
Gmina nagrodzona certyfikatem „Gmina Fair Play” jest godna
zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo – inwestycyjne,
zapewnia przyjazny klimat dla inwestorów oraz ich profesjonalną
obsługę. Dba również o codzienne potrzeby mieszkańców.
opracowała: Bożena Martul
Sekretarz Miasta

