moje

Bartoszyce

Nr 6, luty 2009 r.
wydanie bezpłatne

Wydawca:
Urząd Miasta Bartoszyce

Fot. H. Czerwiński

Bartoszycki Biuletyn Informacyjny

W numerze:
Turystyka oknem na świat 

Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych
Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Turystyka oknem na świat

W dniach 22-23 stycznia br. w Hotelu „Bartis” odbyła się inauguracja 7-miesięcznego
projektu pt: „Transgraniczny świat turystyki
— uwarunkowania i perspektywy rozwoju obszarów przygranicznych”. Na realizację tegoż
przedsięwzięcia Wydział Promocji i Rozwoju
Lokalnego Urzędu Miasta Bartoszyce pozyskał
środki z Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w ramach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Głównym celem projektu jest wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju i promocji
turystyki na obszarze przygranicznym, obejmującym Rejon Bartoszyc, Bagrationowska
i Pionierska oraz wzmocnienie współpracy
transgranicznej w obszarze turystyki. Bezpośrednimi beneficjentami projektu są przedsiębiorcy — właściciele małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się turystyką oraz
kadry urzędów samorządowych zarządzający
turystyką, promocją i rozwojem lokalnym.
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Ostatnią, najważniejszą grupą docelową (beneficjenci pośredni),
dla której w całości realizowane będą w trakcie projektu działania
są turyści. W ramach projektu przewiduje się ponadto: organizację szkolenia dla osób zajmujących się turystyką, kursu agroturystycznego, opracowanie Wspólnej Strategii Promocji i Rozwoju
Turystyki Transgranicznej, wydanie publikacji, stworzenie strony
internetowej projektu oraz wykonanie tablic informacyjnych.
Tematy poruszone podczas seminarium dotyczyły perspektyw rozwoju turystyki aktywnej w rejonie przygranicznym oraz
współdziałania pomiędzy władzami samorządowymi i osobami
prywatnymi w zakresie turystyki, a także profesjonalnej promocji
regionu. Podczas spotkań kuluarowych powołano Zespół Zadaniowy ds. realizacji wspólnej polityki w zakresie rozwoju turystyki transgranicznej, składający się z przedstawicieli polskich i rosyjskich samorządowców oraz przedstawicieli małych i średnich
przedsiębiorstw zajmujących się turystyką. Praca Zespołu będzie
polegała na zbieraniu materiałów niezbędnych do budowy wspólnej strategii.
Ekspertami 2-dniowego spotkania byli mi.n. prof. UG, dr hab.
Tadeusz Palmowski, który w swoim wystąpieniu poruszył wybrane problemy społeczno-ekonomiczne współpracy transgranicznej
woj. warmińsko-mazurskiego z Ob. Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Pan profesor wskazywał na duże zainteresowanie
wśród mieszkańców obwodu wyjazdami do Polski podkreślając
jednocześnie fakt słabo rozwijającej się turystyki transgranicznej. W ostatnim jednak czasie odnotowano wzrost popularności
wspólnych rajdów rowerowych i transgranicznych spływów kajakowych. Pomimo występowania po obu stronach granicy zróżnicowanych warunków dla funkcjonowania i rozwoju turystyki,
obserwuje się podobne bariery i zagrożenia dla funkcji turystycznych i rekreacyjnych, do których należą min.:
— zbyt mała promocja turystyki transgranicznej;
— utrudniony ruch graniczny;
— zbyt małe lub znikome wyeksponowanie wartości kulturowych (obiekty zabytkowe);
— brak ofert turystycznych skierowanych do różnych grup odbiorców;
— zbyt wolny rozwój edukacyjnych ścieżek rowerowych oraz
pieszych w obszarach atrakcyjnych turystycznie;
— zbyt małe zaangażowanie finansowe samorządów lokalnych;
— brak spójnego, internetowego systemu informacji turystycznej; profesjonalnego marketingu, co uniemożliwia rozwój
na przykład agroturystyki i wykorzystanie niekiedy bardzo
interesujących zasobów kulturowych;
— braki w przygotowaniu profesjonalnej kadry turystycznej
do obsługi turystów;
— brak nastawienia na gościa z drugiej strony granicy (język,
informacja);
— brak wspólnych standardów (np. w hotelach, aby umożliwić
turystom łatwe porównanie poziomu);
— niedostateczna liczba katalogów, folderów, map promujących dziedzictwo kulturowe obszarów przygranicznych.
Mając na uwadze problemy i potrzeby w regionach docelowych
konieczne jest zatem współdziałanie w sferze turystyki transgraBartoszycki Biuletyn Informacyjny — kwartalnik
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nicznej z nastawieniem na eko–turystykę wykorzystując walory
i atrybuty obszarów przygranicznych, min.:
— korzystne położenie geograficzne;
— zasoby i warunki naturalne;
— dobre ukształtowanie stosunków ludnościowych;
— napływ kapitału na obszary przygraniczne;
— możliwość korzystania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
Kolejnym ekspertem była Pani dr inż. Emilia Marks z Katedry
Architektury Krajobrazu Agroturystyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która w swoim wystąpieniu poruszyła kwestie związane z rozwojem turystyki w województwie
warmińsko-mazurskim z uwzględnieniem korzyści oraz zagrożeń wynikających z rozwoju turystyki. Pani doktor w swoim wystąpieniu podjęła kwestie związane z chłonnością i pojemnością
turystyczną; rodzajami działalności na obszarach chronionych,
w tym także turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej, eko i agroturystyki.
Inny, ale jakże ważny aspekt we współpracy transgranicznej
poruszył w swoim wystąpieniu komendant Placówki Straży Granicznej w Bezledach — ppłk Mariusz Haraf. Ekspert podkreślił,
iż najistotniejszym czynnikiem w naszych relacjach z Rosjanami
jest położenie gminy względem przejść granicznych. Przejścia
graniczne stanowią istotny czynnik rozwoju lokalnego. Wprowadzenie wiz od 1 października 2003 r. skomplikowało i utrudniło w znaczny sposób przekraczanie granicy. Po stronie rosyjskiej
do największych problemów należy brak wsparcia współpracy
transgranicznej przez państwo, bariery prawno-administracyjne
(wprowadzenie systemu wizowego, niespójne prawo, skomplikowane procedury graniczne, niestabilna sytuacja prawna w obwodzie), a także brak środków finansowych na prowadzenie współpracy przez samorządy terytorialne. Wyżej wymienione bariery
i trudności były mocno akcentowane przez naszego prelegenta.
Kolejnym ekspertem 2-dniowego seminarium była Pani Ewa
Romanowska — jedna z założycieli Stowarzyszenia Wspólnoty
Kulturowej „Borussia” w Olsztynie.
To właśnie brak informacji na temat obecnego stanu polskorosyjskiej współpracy transgranicznej było bodźcem do powstania tegoż stowarzyszenia. Podczas swojego wystąpienia Pani
Romanowska poruszyła kwestie związane z dziedzictwem historyczno-kulturowym naszego regionu w odniesieniu do turystyki.
Doświadczenia stowarzyszenia w kwestii współpracy transgra-
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przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych
i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Działania podjęte w trakcie realizacji naszego projektu doskonale będą wpisywały się w główne aspekty horyzontalne programu:
1) zrównoważony rozwój, integrujący wymiar środowiskowy,
ekonomiczny i społeczny, 2) równość szans kobiet i mężczyzn,
3) dobre rządzenie, które określa udział szerokiej grupy partnerów
w procesie podejmowania decyzji, podejmowanie decyzji zgodnie
z prawem oraz przejrzystymi zasadami 4) współpraca wielostronna, 5) działania transgraniczne. Szczególnie istotnym czynnikiem
decydującym o nawiązaniu i intensywności współpracy transgranicznej jest aktywność przedstawicieli władz lokalnych, ich motywacja do współpracy i zaangażowanie. Pogłębianiu współpracy
sprzyja istnienie rzeczywistych więzi między ludźmi, nawiązanych
podczas wspólnych spotkań, imprez i przedsięwzięć. Pani Samusjew podkreśliła potrzebę i konieczność rozwijania współpracy
transgranicznej na najniższym szczeblu: człowiek — człowiek,
gdyż w większości samorządów ta współpraca dotyczy tylko
i wyłącznie władz lokalnych. Taka sytuacja często przyczynia
się do osłabienia relacji współpracy transgranicznej.
Realizacja 7-miesięcznego projektu nie byłaby możliwa bez
bezpośredniego udziału i zaangażowania naszych partnerów z Rejonu Bagrationowska i Pionierska. Eksperci rosyjscy reprezentowani przez Panią Jelisiejewną Karinę Stiepanowną oraz Panią
Mołodcową Jelienę Giennadziewną przedstawili kierunki rozwoju turystyki w Pionierskim Okręgu Miejskim z punktu widzenia
władz lokalnych oraz firm zajmujących się turystyką. Obie Panie
były zgodne w swoich poglądach i spostrzeżeniach: „Planowanie
i realizacja wspólnych działań w zakresie turystyki w obszarach

przygranicznych jest jednym z najważniejszych czynników stymulujących rozwój gospodarczy”.
Uczestnicy 2-dniowego spotkania zdali sobie sprawę, iż jednym z podstawowych problemów występujących po obu stronach
granicy polsko-rosyjskiej jest brak jakiejkolwiek bazy informującej o dziedzictwie transgranicznym, zarówno kulturowym, jak
i zapleczu turystycznym i inwestycyjnym, czego prostą konsekwencją jest mały ruch turystyczny i zbyt mała ilość przedsięwzięć
o charakterze turystycznym czy kulturalnym między dwoma narodami. Poprawa tej sytuacji będzie możliwa poprzez zaangażowanie i zwiększenie ilości partnerów ze strony Polski i Rosji we
współpracę transgraniczną. Wierzymy, iż realizacja projektu przez
Gminę Miejską Bartoszyce wpłynie na zwiększenie dostępu do
regionalnego kulturowego dziedzictwa ze strony mieszkańców
i przyjezdnych. Promocja i informacja o zabytkach i obiektach turystycznych stworzy podstawę dla regionu bardziej zintegrowanego poprzez wzmacnianie obustronnej świadomości na temat sąsiedztwa oraz wzajemnego powiązania, w tym wspólnych korzeni
kulturowych i turystycznych.
Kolejnym ekspertem, który swoją obecnością uświetnił nasze
seminarium był Prezes Bartoszyckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego „Warmiacy” — Pan Krzysztof Borys. Ekspert przedstawił kwestię współpracy władz lokalnych ze stowarzyszeniem,
któremu przewodniczy. Ponadto w swoim wystąpieniu Pan Borys
dokonał charakterystyki działalności stowarzyszenia w zakresie
uprawiania „zielonej” turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim.
Wnioski i spostrzeżenia, które nasuwają się nam po realizacji
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nicznej w różnych obszarach zainteresowań są ogromne. Ekspert
podkreśliła olbrzymią wagę podmiotów ułatwiających tę współpracę, mi.n. Euroregionu „Bałtyk”, który poprzez stymulowanie
i finansowanie wspólnych projektów bardzo pozytywnie oddziałuje na rozwój współpracy transgranicznej.
Nasze polsko-rosyjskie seminarium swoją obecnością uświetniła również sama Kierownik Programu FMGTM oraz Koordynator projektów Euroregionu „Bałtyk” — Pani Małgorzata Samusjew.
W swoim wystąpieniu ekspert wyraźnie podkreśliła fakt, iż małe
projekty euroregionalne efektywnie przyczyniają się do zacieśniania kontaktów i tworzenia trwałych więzi transgranicznych, zaś
lokalni urzędnicy poprzez euroregion zdobywają doświadczenia
w zakresie pozyskiwania środków oraz programowania unijnej
pomocy. Pani Samusjew mówiłą o celach i priorytetach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które zakładają realizację przedsięwzięć prorozwojowych

pierwszego przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu napawają nas optymizmem i wiarą, iż realizacja projektu przyczyni
się do szeregu pozytywnych zmian w obszarze przygranicznym.
Życzylibyśmy sobie, aby stworzone zostały możliwości dla rozwoju usług turystycznych po obu stronach granicy. Stworzenie transgranicznej bazy informacyjnej oraz wspólnej oferty turystycznej
skierowanej do szerokiego grona odbiorców podniesie atrakcyjność zaprzyjaźnionych rejonów przygranicznych, a jednocześnie
stanie się bardzo atrakcyjnym, wspólnym atutem regionów zachęcającym turystów. Wypracowane rezultaty przyczynią się do
zwiększenia aktywności podmiotów branży turystycznej w regionie, co spowoduje większe wpływy do budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz wpłynie na zwiększenie promocji obszarów
przygranicznych, a także ich gospodarzy.
opracowała: Katarzyna Basak
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego
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Inwestycje z budżetu miasta Bartoszyce
w 2008 r. oraz plan na rok 2009
W ramach Uniwersytetu III wieku 26 stycznia br. przypadł mi zaszczyt wygłoszenia „wykładu” nt. „Budżetu Miasta Bartoszyce na
2009 r.”.
Niewątpliwie o budżecie charakteryzującym się całą masą liczb
bardzo trudno jest mówić bez odpowiedniej multimedialnej prezentacji. Przydałoby się więcej grafiki w postaci różnego rodzaju
wykresów i diagramów ilustrujących pewną dynamikę poszczególnych elementów składających się na nasz budżet w dłuższym,
reprezentatywnym okresie czasu. Jestem przekonany, że z czasem
takiej fachowej prezentacji się dopracujemy, chociażby po to, żeby
ten podstawowy dokument w naszej samorządowej pracy był
bardziej transparentny i zrozumiały, oraz podejmowane w tym
obszarze decyzje przez organa samorządowe były przez naszych
mieszkańców przyjmowane z większą wyrozumiałością.
Z atmosfery towarzyszącej tej mojej prezentacji w ramach Uniwersytetu III wieku stwierdziłem, że słuchaczy nie interesują mechanizmy kształtowania się dochodów i wydatków w takim stopniu jak inwestycje, a głównie asortyment podejmowanych działań
inwestycyjnych na dany rok. Niedostatek standardów i poprawy
infrastruktury miejskiej jest elementem najbardziej kontrowersyjnym. Trudno o konsensus w sytuacji, kiedy każdy z osobna ma
swój odrębny asortyment preferencji inwestycyjnych. I co najgorsze, tych najbardziej wzburzonych nie interesuje, skąd na to
wszystko wziąć fundusze, nie dostrzegając przy tym ogromnego
zaangażowania środków inwestycyjnych w ostatnim, minionym
okresie czasu.
Nie jest moim zamiarem jakakolwiek próba przekonywania
kogokolwiek do czegokolwiek, a przede wszystkim do faktu, że takiego boomu inwestycyjnego jaki obserwujemy w ostatnich latach,
nasze miasto nie doświadczało w całym powojennym okresie.
Załączony materiał, mimo braku zbilansowania inwestycji roku
minionego, pozwoli każdemu zainteresowanemu poddać własnej
analizie to powyższe stwierdzenie.
Pragnę jedynie przy tej okazji raz jeszcze przytoczyć swoje
przekonanie, że nasze plany inwestycyjne, to nic innego jak nasze
bardzo ambitne marzenia, których powodzenie w realizacji zależy
od wielu okoliczności. Przede wszystkim od tego, czy wszyscy jednakowo będziemy pragnęli ich realizacji i czy będziemy wierzyli,
że jest to w zasięgu naszych możliwości.
Z praktyki swojej zawodowej działalności doskonale sobie
zdaję sprawę z tego, jak bardzo trudno o jednomyślność nie tylko
w marzeniach, w planowaniu, ale przede wszystkim w działaniu.
Są miedzy nami bardzo wpływowi członkowie naszej społeczności, którzy mimo publicznie wygłaszanych deklaracji z wielką
determinacją robią wszystko, by niektóre z naszych planów legły
w gruzach.
To nie mania prześladowcza, ani spiskowa teoria dziejów. Wystarczy tylko dobrze słuchać, co w naszej społeczności piszczy
i prawidłowo rozszyfrowywać dochodzące do nas sygnały. Nauczymy się przy tym rozróżniać dobro od zła i będziemy się mogli
ustrzec w przyszłości nietrafionych wyborów do organów przedstawicielskich. Z natury jestem optymistą. Mam więc nadzieję, że
mówienie głośno o potencjalnych przeciwnościach dla naszych
marzeń, przyniesie skutek pozytywny i wszyscy dotychczasowi
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oponenci dołożą wszelkich starań by sukces miał wielu ojców,
a porażka została sierotą.
Planowane inwestycje z budżetu miasta Bartoszyce do realizacji
w 2009 r.
Lp
1
2
3
4
5
6

7

Wyszczególnienie
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dokumentacja na modernizację ul.
Nowowiejskiego
Budowa ul. Knosały
Modernizacja ul. Młynarskiej
Studium Tech.-Ek.-Środ. nowego
przebiegu dr. Kraj. Nr 51
Modernizacja dróg poczołga.; ul.
Wojska Polsk. i Marksa
Modernizacja dróg poczołgowych
II etap: ul.Konopnickiej, Kętrzyńska, Kolejowa, Pieniężnego,
Limanowskiego
Modernizacja ul. Gen. Sikorskiego

8 Modernizacja chodników
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
9 Modernizacja i termomodernizacja
bud. Orzeszkowa 3-4
10 Projekty termomodernizacji bud.:
Robotnicza 4 i Okrzei 4
11 Uzbrojenie osiedla Międzytorze
II etap
12 Wykup gruntów przy ul. Mazurskiej
13 Wykup gruntów pod drogę przy
ul. Bema
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
14 Zakup sprzętu i oprogramowania
komputerowego
15 Zakup samochodu do Straży
Miejskiej
16 Utworzenie archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
17 Termomodernizacja bud. ZS Nr 1
18 Modernizacja bud. ZS Nr 1
900 GOSPODARKA KOMUNALNA
19 Przebudowa kolektorów: deszcz.
i sanit. w ul. Struga TBS
20 Budowa oświetlenia w ul. Prusa
21 Iluminacja kościoła pw. Św. Jana
Chrzciciela
22 Przełożenie kabla energetycznego
w ul. Struga TBS

Kwota
16.690.000,200.000,- v

Uwagi

500.000,1.200.000,700.000,- v
7.000.000,- v
8.500.000,- Złożono
wniosek
4.800.000,- Wniosek
w opracowaniu.
290.000,1.020.000,200.000,20.000,500.000,- z 3.500.000,50.000,250.000,- v
300.000,50.000,100.000,150.000,- v
4.518.938,- z 8.239.938,518.938,- v
4.000.000,- v
1.045.000,550.000,250.000,30.000,15.000,-

23 Opracowanie projektu hali targowej
24 Projekty inwestycyjne pod przyszłe
zadania
926 KULTURA FIZYCZNA
I SPORT
25 Modernizacja ogródka Jordanowskiego ul. Boh. Warszawy
26 Budowa kompleksu boisk „Orlik
2012” w SP 7 Gimnaz. Nr 2
27 Budowa basenu
28 Budowa hali widowiskowo-sportowej
OGÓŁEM

100.000,- v

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

-50

16 Dokumentacja moderniz.
ul. Przemysłowej z kanalizacją
17 Modernizacja placu przed
Urzędem Miasta i LO

-100

18 Wykonanie koncepcji Internetu bezprzewodowego

-45

100.000,17.730.000,230.000,1.500.000,- v
8.000.000,- v
z 20.000.000,8.000.000,- v
z 22.000.000,40.903.938,-

Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach budżetu miasta Bartoszyce
w 2008 r. wg. stanu na 10.06.2008r (w tys. zł)
Lp

15 Koncepcja układu komunikacyjnego Starego Miasta

DZIAŁ/ROZDZIAL/zada- Nakłady W tym
Realizacja
nie inwestycyjne
łączne w 2008 r.
600 TRANSPORT I ŁĄCZ-16020
-4520
NOŚĆ
Budowa ulic: Dębowa-1135
-1135 Wykonano
Wrzosowa-Akacjowa-Po— koszt: 884,4
przeczna do ul. Leśnej
tys. zł
Modernizacja ul. Młynar-1000
-1000 Do realizacji
skiej
w 2009 r.
Dokumentacja na moder-12000
-500 Wykonano
nizację dróg po czołgo— koszt:
wych
Przebudowa dróg (chodnik
-10
-10 Jak w pkt 3
Kolejowa 5)
Budowa chodnika w ul.
-360
-360 Wykonano
Żeromskiego (od Lelewela
— koszt: 306,7
do Broniewskiego)
tys. zł
Modernizacja chodnika
-120
-120 Wykonano
w ul. Żeromskiego (od
— koszt: 191,1
sklepu Merkury do Leletys. zł
wela)
Budowa części ul. Tuwima
-150
-150 Wykonano
(od Broniewskiego do
— koszt: 146,3
Mrongowiusza)
tys. zł
Modernizacja chodnika
-40
-40 Wykonano
w ul. PCK
— koszt: 34,4
tys. zł
Modernizacja chodnika
-102
-102 Wykonano
w ul. Mickiewicza
— koszt: 101,5
tys. zł
Modernizacja chodnika
-78
-78 Wykonano
w ul. Witosa
— koszt: 76,8
tys. zł
Modernizacja chodnika
-130
-130 Wykonano
w ul. 11 Listopada
— koszt: 136,2
tys. zł
Modernizacja chodnika
-120
-120 Wykonano
w ul. Hubalczyków
— koszt: 110,2
tys. zł
Modernizacja chodnika
-430
-430 Wykonano
w ul. Poniatowskiego
— koszt: 255,4
tys. zł
Modernizacja schodów
-50
-50 Wykonano
w ul. Jagiellończyka
— koszt: 31,8
z dojściem do ul. Grota
tys. zł
Roweckiego

700 GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
19 Modernizacja dachu
budynku przy ul. Orzeszkowej 3-4
20 Budowa budynku komunalnego
21 Uzbrojenie os. Międzytorze
II etap

-100

2559,1
-50
-2000
-500

-50 Zlecono do
opracowania
z terminem do
5.11. br.
-100 Wykonano
— koszt:
-100 Wykonano
— koszt: 146,9
tys. zł
-45 Wykonano
— koszt: 42,7
tys. zł
1559,1
-50 Wykonano
— koszt: 43,8
tys. zł
-1000 Do realizacji
w ramach TBS
w 2009 r.??
-500 Wykonano
— koszt: 215,6
tys. zł
9,1

22 Zakup gruntów pod przy9,1
szłe zadania inwestycyjne
710 DZIAŁALNOŚĆ
-9
-9
USŁUGOWA
23 Podłączenie energii elektr.
-9
-9 Wykonano
do cmentarza przy ul.
— koszt: 6,2
Leśnej
tys. zł
750 ADMINISTRACJA
-500
-500
PUBLICZNA
24 Zakup sprzętu kompute-50
-50 Wykonano
rowego
— koszt:
25 Zabezpieczenie przeciw
-450
-450 Wykonano
wilgotnościowe bud. Urz.
— koszt: 330,3
Miasta
tys. zł
801 OŚWIATA I WYCHO- 17212,96 10925,17
WANIE
26 Budowa wielofunkc. boiska
540,85
-500 Brak szans na
sportowego w SP Nr 4
dofinansowanie
27 Położenie posadzki na tara-9
-9 Wykonano
sie Przedszkola Publ. Nr 2
28 Termomodernizacja Przed332,8
332,8 Wykonano
szkola Niepubl. „Stokrotka”
— koszt: 410,2
tys. zł
29 Termomodernizacja Przed589,69
589,69 Wykonano
szkola Publ. Integrac. Nr 4
— koszt: 560,9
tys. zł
30 Rozbudowa i modernizacja
-1508
-1500 Wykonano
hali sport. w Gimnaz. Nr 2
— koszt
1.556,7 tys. zł
31 Termomodernizacja Gim3388,92 3388,92 Wykonano
nazjum Nr 2 i SP Nr 7
— koszt: 3.
612,4 tys. zł
32 Termomodernizacja bu759,94
-1 Łącznie
dynku ZS Nr 1
z (pkt 34) —
w realizacji do
31.08.2010 r.
33 Termomodernizacja bu637,27
637,27 Wykonano
dynku ZS z UJN
— koszt: 410,8
tys. zł
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34 Modernizacja budynku ZS
Nr 1

-7480

35 Budowa wielofunkc. boiska
dla Gimn. Nr 2 i SP Nr 7

-500

36 Zakup tablicy interaktywnej
37 Budowa kompl. boisk w ZS
Nr 1 w ramach „Orlik
2012”
852 POMOC SPOŁECZNA
38 Termomodernizacja budynku MOPS

6,5
-1460
-550
-500

39 Projekt adaptacji budynku
na noclegownię

-50

900 GOSPODARKA KOMUNALNA
40 Budowa kanalizacji deszczowej w ul.: Kolejowa
i Leśna

1827,46

41 Projekt rozbudowy wysypiska w Wysiece (dokończenie)
42 Modernizacja oświetlenia
ulicznego

237,29

-160

495,27

-2000 W realizacji
do 2010 r.
(łącznie z pkt
32)
-500 Szansa na
realizację
w ramach
„Orlika 2012”
w 2009 r.
6,5 Wykonano
— koszt:
-1460 Wykonano
— koszt:
-550
-500 Wykonano
— koszt: 436,7
tys. zł
-50 Wykonano
— koszt: 48,0
tys. zł
1237,55
-160 Do realizacji
w II etapie
dróg po czołgowych
118,65 Wykonano
— koszt: 237,6
tys. zł
-24 Wykonano

43 Budowa oświetlenia
w osiedlu Międzytorze

-300

-300 Wykonano
— koszt: 268,8
tys. zł
-100 Wykonano
— koszt: 126,0
tys. zł
-9 Wykonano
525,9 Na bieżąco

44 Wyk. oświetlenia ter. rekr.
-100
ul. Kętrzyńska i Warszawska
45 Zakup pomp do fontanny
-9
46 Projekty pod przyszłe zada525,9
nia inwestycyjne
926 KULTURA FIZYCZ-16
-16
NA I SPORT
47 Zakup trybun składanych
-16
-16 Wykonano
OGÓŁEM
38694,51 19316,82
Uwaga!!

Zadania z pozycji: 18, 22, 23, 36, 37, 39, 41, 45, 47 wprowadzone zostały do budżetu już w bieżącym roku po uchwaleniu budżetu miasta na 2008r, przy czym
zadanie z poz. 37 — budowa kompleksu boisk w ZS Nr 1 w ramach „Orlik 2012”
niejako zastąpiło wcześniej przyjęte zadania: „Budowa wielofunkcyjnego boiska
sportowego przy ZS Nr 1- 800,-tys. zł”, „Budowa boiska piłkarskiego przy ZS NR 1
— 800,-tys. zł”
Z pierwotnie przyjętego budżetu „wypadło” również zadanie „Budowa otwartych
stref rekreacji dziecięcej” z zamiarem realizacji przy wsparciu środków z EOG tzw.
Funduszu Norweskiego z uwagi na brak gwarancji finansowania
Zadania z pozycji: 2, 20, 26, 35 na obecnym poziomie wiedzy są praktycznie bez
szans na rozpoczęcie realizacji w roku bieżącym, chyba że stanowisko Rady Miasta,
co do poziomu i sposobu finansowania zadania ulegnie zmianie.
Ponadto jako zadania niewygasające zlecone do realizacji w ubiegłym 2007roku
budżetowym jest finalizowana dokumentacja techniczna na halę widowiskowo
sportową i kryty basen z zamiarem złożenia stosownych wniosków o dofinansowanie środkami UE jeszcze w bieżącym roku.

opracował: Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

Inwestycje w mieście
Nowy rok budżetowy postawił wiele zadań inwestycyjnych
przed Burmistrzem Miasta, przyjętych w uchwalonym na koniec
roku 2008 przez Radę Miasta Bartoszyce budżecie. Wśród nich
można wyróżnić kilka generalnych zadań, każde z nich składające
się wymienionych poniżej inwestycji.
I tak w zakresie budownictwa drogowego do budżetu przyjęto modernizację ulic, w tym w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych zostaną przebudowane dwie drogi
miejskie — ul. Wojska Polskiego oraz ul. Marksa. Część środków na ten cel do wys. 50% kosztów inwestycji pochodzić będzie
z budżetu Państwa zabezpieczonych w ramach tego programu.
Na dzień dzisiejszy został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie
wykonawcy robót. Kolejną inwestycją w tym zadaniu jest modernizacja ulicy Młynarskiej. Jak ważna jest to inwestycja dla
ruchu samochodowego wiedzą wszyscy kierowcy przejeżdżający
ulicami naszego Śródmieścia. Budżet miasta założył kolejną już
w ostatnich latach realizację inwestycji na osiedlu „Działki”. Będzie to modernizacja ul. Knosały. W tej chwili już trwają prace
projektowe przygotowujące tę inwestycję. Na obecny rok założono również modernizacje dróg tzw. „poczołgowych” oraz ul.
Sikorskiego. Przystąpienie do tych zadań możliwe będzie po uzyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-20013. W zapisach budżetu znalazło się
ponadto szereg zadań w zakresie modernizacji chodników oraz
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wjazdów na zagospodarowane posesje w ciągu zrealizowanych
w ub. roku ulic na osiedlu Międzytorze. O szczegółach będziemy
informować w kolejnych art. w miarę realizacji poszczególnych
działań.
Niewątpliwie interesującymi pozycjami przyjętego budżetu
jest budowa obiektów sportowych. Realizacja zapowiadanych
od lat hali widowiskowo-sportowej oraz basenu będzie możliwa
również w przypadku uzyskania środków z funduszy europejskich o które będziemy się starać w momencie ogłoszenia właściwego konkursu.
Zrealizowana zostanie oczekiwana od lat modernizacja placu
zabaw w parku przy ul. Bohaterów Warszawy. W tej chwili opracowywana jest koncepcja na cały ten teren i mam nadzieję, że po
jej zrealizowaniu plac ten zyska szereg nowych funkcji w zakresie
rekreacji i wypoczynku dzieci i młodzieży naszego miasta.
Przystąpimy również do realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy systemu oświetlenia drogowego oraz terenów rekreacyjnych. Dzięki temu oświetlona zostanie ulica Prusa oraz tereny
wokół Wzgórza Zamkowego oraz zakola Łyny w tym rejonie. Niewątpliwie podniesie to walory rekreacyjne tych terenów i przede
wszystkim znacznie zwiększy bezpieczeństwo.
O przebiegu realizacji powyższych zadań oraz o przystępowaniu do innych, których w tym artykule jeszcze nie wymieniłem
będą czytelnicy informowani w kolejnych tekstach do których lektury zapraszam Państwo już dziś.

Literaci i literatura
Józef Jacek Rojek — poeta, prozaik, eseista, malarz i rysownik.
Dawniej mieszkaniec Bartoszyc, obecnie aktywnie uczestniczy
w życiu kulturalnym Olsztyna. Debiutował wierszami, jako Jacek
Mróz w almanachu „Młoda wieś pisze” w 1961 r. Jego wiersze znajdują się w ponad 20 antologiach i almanachach, a omówienia prozy
i poezji w kilkudziesięciu opracowaniach i recenzjach zamieszczonych w czasopismach, słownikach, bibliografiach i leksykonach.
Wśród prozy znajdziemy opowieści baśniowe dla dzieci — Baśń
o Kłobuku, Figle i psoty Kłobuka niecnoty, dla młodzieży — Pan
Samochodzik i Baszta Nietoperzy, Pan Samochodzik i Rękopis
z Poznania, dla dorosłych — Popielisko. Autor kilkunastu wystaw
pasteli i rysunków. W bibliotece na styczniowym spotkaniu Literaci i literatura Warmii i Mazur a Barcja towarzyszyła prezentacja
najnowszej książki J.J. Rojka — Literaci & literatura Warmii i Mazur, wydanej przez Fundację Środowisk Twórczych w Olsztynie. To

przewodnik eseistyczny
pisarzy i poetów naszego regionu od 1945 r.
po czasy współczesne.
Pośród wielu sławnych
pisarzy
odnajdujemy
w niej również
obszerne publikacje
na temat bartoszyckich
dokonaniach
twórczych „ludzi pióra” oraz
o Grupie Literackiej
Barcja. Literat podczas
spotkania odkrył przed
czytelnikami
tajniki
swojej twórczości, plany
zawodowe oraz fakty ze
swojego życia.

Teatr — aktor, widz i jego wyobraźnia
W grudniowy wieczór Miejska Biblioteka Publiczna w Bartoszycach gościła aktorów Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie
— Wiesławę Niemaszek i Jarosława Borodziuka, którzy zaprezentowali sztukę
„Krzywa wieża”. Słowo wstępne wygłosiła Elżbieta Lenkiewicz.
Jest to historia pary małżonków
z długim stażem, opisana przez rosyjską
autorkę Nedezdę Ptushkinę. Tytułowa
„krzywa wieża” to metafora naszego życia, które jest budowane w kształcie krzywej wieży. Każdy jest osobno. Każda ze
stron próbuje rozpaczliwie dobić się do
drugiego człowieka. Sztuka Ptushkiny

opowiada o wielkiej samotności tych ludzi i wielkiej miłości, która
w wyniku wielu wydarzeń została zepchnięta na drugi plan. Przypomina małżeńskie historie Siemiona
Złotnikowa i jego „Przyszedł mężczyzna
do kobiety” i „Odchodzi mężczyzna od
kobiety”, w których pamiętne role grała
Anna Seniuk.. Podczas występu aktorzy
czytali rozpisany na role tekst, tworząc
swoistą wersję teatralnego słuchowiska.
Publiczność oczywiście dopisała. „Teatr
przy stoliku” cieszy się dużą popularnością i ma stałych słuchaczy. Żywe słowo
jak widać nie zanika i może sprawić, że
człowiek ma intelektualną ucztę.

Spotkanie z Wojciechem Tochmanem
W czytelni biblioteki odbyło się 13 listopada spotkanie autorskie Wojciecha Tochmana — reportażysty i dziennikarza
Gazety Wyborczej. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego projektu — Dyskusyjne Kluby Książki. Rozmowę
poprowadziła Urszula Drogomir.
Wojciech Tochman to obecnie jeden z najwybitniejszych
polskich reportażystów, przez wielu uważanych za następcę
Ryszarda Kapuścińskiego. Jest autorem zbiorów reportaży:
Schodów się nie pali, Jakbyś kamień jadła, Córeńka, Wściekły
pies. Uprawia pisarstwo ekstremalne. Najczęściej poruszane
tematy w jego książkach to — ludobójstwo w Bośni, zamachy
terrorystyczne, odnajdywanie zaginionych osób, tragiczne
ludzkie doświadczenia powodowane przez zło w najróżniejszych postaciach. W książce Schodów się nie pali, reportaż
zatytułowany Bracia i siostry opisuje historię rodziny Postków
z Wojciech. Niektóre z opisywanych zdarzeń rozgrywają się
również w Bartoszycach i Rodnowie. W. Tochman jest współpracownikiem fundacji Itaka, zajmującej się poszukiwaniem
zaginionych osób, a w latach 1996 — 2002 prowadził poświęcony tej tematyce telewizyjny program Ktokolwiek widział,
ktokolwiek wie.
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Spotkanie z fiskusem
W związku z trwającym właśnie gorącym okresem rozliczania się
z Fiskusem za 2008 rok, Gminne Centrum Informacji we współpracy z Urzędem Skarbowym w Bartoszycach zorganizowało spotkanie informacyjne w zakresie podatku dochodowego od osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Spotkanie
odbyło się 6.02.2009 r. o godz. 15.30 w Bartoszyckim Domu Kultury. Zaproszone na spotkanie pracownice Urzędu Skarbowego,
Pani Ewa Korosteńska i Pani Anna Piłat udzielały zainteresowanym odpowiedzi na pytania dotyczące ulg podatkowych, formularzy podatkowych oraz terminach składania PIT-ów i dopełniania
obowiązków podatkowych.
Najczęściej zadawane pytania dotyczyły ulgi prorodzinnej, odliczanej od podatku. Rozliczenia za 2008 rok będą drugą okazją do
skorzystania z ulgi i zarazem ostatnimi, w których ulga będzie odliczana na dotychczasowych zasadach. Z ulgi prorodzinnej mogą
skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, składający zeznanie podatkowe na druku PIT-37 lub PIT-36
wraz z załącznikiem PIT-O. Podatnicy jednak już teraz skorzystają ze zmian rozszerzających ulgę na dzieci studiujące za granicą
oraz dzieci niepełnosprawne pobierające dodatek pielęgnacyjny
lub rentę socjalną. W rozliczeniu za 2008 rok kwota odliczenia
wynosi 1173,70 zł na każde dziecko. Kwota ulgi dotyczy łącznie
obojga rodziców i może być odliczona od podatku jednego z nich
lub obojga (w dowolnych proporcjach). Rodzice rozwiedzeni lub
pozostający w sądownie orzeczonej separacji korzystają z ulgi proporcjonalnie do czasu faktycznego zamieszkiwania z dzieckiem.
Ulga przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci. Odliczenie dotyczy
zatem wyłącznie rodziców biologicznych lub adopcyjnych. W rozliczeniu za 2008 rok zasada ta ma zastosowanie po raz ostatni.
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o PIT, która przyznaje prawo
do ulgi rodzinom zastępczym i opiekunom prawnym. Nowe przepisy mają jednak zastosowanie dopiero do dochodów uzyskanych
od 1 stycznia 2009 r., a zatem będzie można z nich skorzystać w zeznaniach składanych do 30 kwietnia 2010 r. Ulga przysługuje na
dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT. W rozliczeniu
za 2008 rok przepis ten będzie miał zastosowanie w znowelizowanym brzmieniu. Zgodnie z nim ulga przysługuje na dzieci:
— małoletnie,
— bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę
socjalną,
— do ukończenia 25. roku życia uczące się w szkołach, o których
mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy
lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach
określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek
oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali
podatkowej (w rozliczeniu za 2008 rok będzie to zatem 3088,
68 zł) z wyjątkiem renty rodzinnej.
Jak wynika z powyższego wyliczenia, prawo do odliczenia zyskali rodzice dzieci niepełnosprawnych pobierających dodatek
pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Dotychczas jedynym świadczeniem, które w przypadku tych dzieci uprawniało rodziców do
odliczenia ulgi, był zasiłek pielęgnacyjny. Z ulgi skorzystają także
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rodzice dzieci studiujących poza granicami Polski. Wcześniejsze
brzmienie przepisów wskazujące wyłącznie na szkoły regulowane
w polskich przepisach pozbawiało ich przywileju odpisania ulgi.
Innym rodzajem ulgi, o którą pytali zainteresowani, jest ulga
internetowa. Polega ona na odliczeniu od dochodu poniesionych
w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej kwoty 760 zł. Odliczenia ulgi
internetowej można dokonać w następujący sposób:
— od dochodu podlegającego opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:
• w trakcie roku podatkowego w przypadku podatników
uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze — podatnicy ci powinni następnie wykazać dokonane odliczenia
w zeznaniu podatkowym PIT-36,
• po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36 lub PIT-37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O; od przychodu podlegającego
opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu
podatkowym PIT-28, do którego również należy dołączyć
informację o odliczeniach PIT/O.
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, aby skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków
ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet, trzeba spełnić
następujące warunki:
— podatnik musi ponieść wydatek z tytułu użytkowania sieci Internet,
— użytkowanie Internetu musi odbywać się w lokalu będącym
miejscem zamieszkania podatnika,
— poniesiony wydatek musi być udokumentowany wystawioną
fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów
i usług,
— wydatki podlegające odliczeniu nie mogą przekroczyć rocznie
760 zł.
Warunkiem, bez którego spełnienia skorzystanie z ulgi internetowej nie będzie możliwe, jest posiadanie faktury dokumentującej
poniesienie opłat za sieć. Podatnik, który będzie chciał odliczyć
w rocznym PIT wydatki na Internet, powinien posiadać fakturę
VAT wystawioną na swoje imię i nazwisko. Co więcej, jeśli mał-

żonkowie ponoszą wydatki w roku podatkowym na opłacenie
Internetu, oboje mają prawo skorzystać ze zwolnienia, pod warunkiem że faktura za sieć będzie wystawiona na te dwie osoby.
W sytuacji gdy użytkownikiem Internetu są małżonkowie i obydwoje ponoszą wydatki z tego tytułu, aby obydwoje (do wysokości
760 zł każdy) mogli skorzystać z odliczenia, na fakturze muszą
widnieć zarówno dane osobowe męża, jak i żony. W przeciwnym

wypadku z odliczenia skorzysta tylko ten małżonek, którego imię
i nazwisko jest wpisane na fakturze.
Kolejne takie spotkanie w zakresie informacji podatkowej planowane jest na koniec marca. Wszelkich informacji na ten temat
udzielają pracownicy Gminnego Centrum Informacji pod numerem telefonu: 89 762-98-80 w godzinach od 8 do 20.
opracowała: Justyna Wasyliszyn
Gminne Centrum Informacji

Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta
domowe — Straż Miejska przypomina
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XLVI/270/06 z dnia 27
kwietnia 2006 roku §21 ust. 1 — do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
— zgłoszenie w Urzędzie Miasta w Wydziale Finansowym
w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa, (zgłoszenie
obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, numer identyfikacyjny nadany psu),
— znaczek identyfikacyjny wydawany jest nieodpłatnie w Wydziale Finansowym,
— opłacenie podatku od posiadania psów, którego wysokość
ustala corocznie Rada Gminy,
— wyposażenie psa w obrożę, smycz i kaganiec,
— wyprowadzanie psa na smyczy w obroży i kagańcu, a psy
rasy uznawanej za agresywne wyprowadzane są z zachowaniem szczególnej ostrożności nie stwarzając zagrożenia dla
otoczenia,
— systematyczne szczepienie przeciw wściekliźnie, dotyczy
szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych,
policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
— uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywną,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
stały i skuteczny dozór,
— nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów
przewodników,

— nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów
gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk,
— zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest
wyłącznie na terenach mało uczęszczanych przez ludzi w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli
nad ich zachowaniem, zapisu nie stosuje się dla psów ras
uznanych za agresywne,
— zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy
na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający
jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem,
— natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń
pozostawianych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach, przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, itp: nieczystości te umieszczone w szczelnych, nie
ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów.
— dopuszcza się przewożenie zwierząt domowych, w tym
psów środkami komunikacji publicznej na zasadach ustalonych przez przewoźnika pod warunkiem wyposażenia
zwierzęcia w smycz i kaganiec. Właściciel zobowiązany jest
posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko
wściekliźnie,
— psy należy trzymać w klatkach lub wybiegach w odległości
nie mniejszej niż 4 m od granicy działki.
Za niedostosowanie się do wymogów w/w uchwały grozi mandat karny w wysokości do 500 zł, który może być nałożony przez
strażnika miejskiego.
opracował: Jerzy Szostak
Komendant Straży Miejskiej

Co dalej w turystyce… ?
W dniach 2-4 marca 2009 r. w Hotelu „Bartis” odbędzie się 3dniowe szkolenie skierowane do przedstawicieli branży turystycznej, pracowników samorządu terytorialnego, radnych, działaczy
lokalnych organizacji z terenu miasta i powiatu bartoszyckiego
oraz przedstawicieli miast partnerskich: Bagrationowska i Pionierska (Obwód Kaliningradzki). Szkolenie pt: „Skuteczny marketing usług turystycznych” — „Jak zauroczyć turystę?”, „Wiedza
czyni cuda”) będzie drugim już z kolei działaniem realizowanym
w ramach projektu pt: „Transgraniczny świat turystyki — uwa-

runkowania i perspektywy rozwoju obszarów przygranicznych”.
Szkolenie poprowadzi Pani Anna Andrejuk-Pełnomocnik Prezydenta Miasta Olsztyna ds. Promocji Gospodarczej, wykładowca
marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych w Olsztyńskiej
Szkole Wyższej im J. Rusieckiego w Olsztynie; autorka publikacji
nt. turystyki i marketingu przygotowanej na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki pt: „Turystyka Aktywna, Rekreacyjna
i Specjalistyczna”. Szkolenie będzie odbywało się w formie interaktywnej: wykłady połączone z warsztatami.
WPiRL
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny 

Chcesz założyć firmę? Skorzystaj!
Fundusz Poręczeń Kredytowych przy Związku Gmin „Barcja”
w Kętrzynie sposób na własny biznes
Założycielami Funduszu Poręczeń Kredytowych są: Związek
Gmin „Barcja” i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa. Fundusz został uruchomiony w październiku 1998 r. Na podstawie
prawomocnych uchwał Rad Miast i Gmin do Funduszu przystąpiły:
— Miasto i Gmina Korsze, Gminy: Kętrzyn, Barciany i Srokowo,
— w lutym 2001 roku do funduszu przystąpiły także Miasto
i Gmina Reszel oraz Gmina Miejska Kętrzyn,
— w kwietniu 2002 roku do funduszu przystąpił Powiat Kętrzyński,
— w listopadzie 2004 roku do funduszu przystąpiło Miasto
Bartoszyce,
— w kwietniu 2006 roku do funduszu przystąpiła Gmina Górowo Iławeckie.
Fundusz na zasadach określonych wymogami regulaminu
może udzielić jednokrotnego poręczenia, obejmującego 60% zaciągniętego kredytu, jednakże nie więcej niż 75 000 zł. W sytuacjach wyjątkowych — za zgodą Komitetu Programowego może
być udzielone poręczenie do kwoty 100 000 zł.
Przewodniczący Komitetu Programowego:
Krzysztof Nałęcz — Burmistrz miasta Bartoszyce
Zastępca — Sławomir Jarosik — Wójt gminy Kętrzyn
Informacje ogólne
Celem utworzonego Funduszu Poręczeń Kredytowych jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie miejsc pracy
dla bezrobotnych, szczególnie byłych pracowników Państwowych
Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej — poprzez udzielanie poręczeń w celu udostępnienia przedsiębiorcom oraz osobom tworzącym samodzielne miejsca pracy dodatkowych źródeł zabezpieczeń oferowanych kredytów, pożyczek oraz dotacji mieszkańcom
Powiatu kętrzyńskiego, Miasta Bartoszyce oraz Gminie Górowo
Iławeckie.
Poręczenia kredytowe mogą być udzielane tylko na kredyty/pożyczki/dotacje dotyczące zakupu produkcyjnych środków
trwałych lub środków obrotowych:
— Klientom, którzy w wyniku udzielonego kredytu utworzą
nowe miejsce pracy, przeznaczając nie mniej niż połowę
tych miejsc dla bezrobotnych. W przypadku utworzenia tylko 1 miejsca pracy winno być ono przeznaczone dla osoby
bezrobotnej — byłego pracownika Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Rolnej.
— Bezrobotnym, podejmującym samodzielną działalność gospodarczą.

b. warunkową umowę kredytową lub pożyczki, w której określona jest wierzytelność, stanowiąca przedmiot poręczenia,
c. oświadczenia dotyczące proponowanych form zabezpieczenia ewentualnej wierzytelności Związku z tytułu realizacji
przez wnioskodawcę jego zobowiązań,
d. pełnomocnictwo, potwierdzone przez bank, do dysponowania rachunkiem bankowym Klienta
e. zgodę dla Związku i Banków na przekazywanie informacji
o swojej sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej,
f. oświadczenie klienta o akceptacji postanowień regulaminu
Funduszu Poręczeń kredytowych.
Ponadto osoby bezrobotne do wniosku załączają:
• Zaświadczenie o wpisie do rejestru bezrobotnych we właściwym dla miejsca zamieszkania Urzędzie Pracy,
• Potwierdzenie stałego miejsca zamieszkania,
• Inne dokumenty wymagane przez bank do umowy kredytowej lub pożyczki.
Natomiast przedsiębiorcy i pracodawcy do wniosku zobowiązani
są dołączyć:
• Zaświadczenie o wpisie do rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
• Wyciąg z rejestru handlowego w przypadku osób prawnych,
• W przypadku spółek, umowę spółki,
• Zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami wobec Skarbu
Państwa i gmin,
• Zaświadczenie o uregulowanych opłatach wobec ZUS,
• W przypadku gospodarstw rolnych zaświadczenie o opłatach podatku rolnego i składek KRUS,
• Opinię banku kredytującego i warunkowej umowy kredytowej lub pożyczki, która ma być poręczona przez Związek.
Wniosek o kredyt może być złożony w Powiatowym Urzędzie Pracy, Fundacji Wspomagania Wsi, Banku Polskiej Spółdzielczości
O/Kętrzyn, BIG Bank Gdański, Banku Gospodarki Żywnościowej, PKO BP, PBK lub innym banku, w którym klient wynegocjuje
najbardziej odpowiadające mu warunki.
Nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem Funduszem sprawuje
Komitet Programowy. W jego skład wchodzą: delegowani przedstawiciele ANR oraz Gmin z terenu Powiatu Kętrzyńskiego. Komitet Programowy powołuje Komisję Kwalifikacyjną w celu oceny wniosków o udzielenie poręczenia kredytu lub pożyczki przez
Fundusz Poręczeń Kredytowych.

Warunki Udzielania Poręczeń

Więcej informacji na stronie www.barcja.org.pl, e-mail: barcja@barcja.org.pl oraz w Gminnym Centrum Informacji w Bartoszycach tel. 089 762 98 80.

Poręczenia udziela się na podstawie wniosku, do którego klient
dołącza:
a. dokumenty i informacje niezbędne do dokonania przez Komisję Kwalifikacyjną oceny zdolności kredytowej klienta,

Zachęcam państwa, którzy macie pomysł na własny biznes
ze skorzystania z tej formy pomocy. W mieście Bartoszyce dzięki wsparciu Funduszu powstało 20 nowych firm. Zapraszamy do
współpracy.
opracowała:: Bożena Martul
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Sekretarz Miasta

Co nowego w kulturze?
 Kalendarzowy rok 2009 w BDK rozpoczął Koncert Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym wystąpiło ogółem
160 wykonawców z bartoszyckich placówek kultury, MDK,
Klubu Garnizonowego i BDK. Na scenie przez kilka godzin
prezentowali się soliści, tancerze, muzycy. Bartoszycka Orkiestra emanowała spontanicznością, młodością i niebywałą energią. Występy, licytacje, ognisko, przy MDK przyniosły kwotę
ok. 4 tysięcy, która zasiliła konto WOŚP. Dziękujemy wszystkim wykonawcom, wolontariuszom, instruktorom i ludziom
dobrej woli i szczerego serca.
 Grupa literacka „Barcja” z okazji 25 lecia przygotowuje jubileuszowy Almanach, który dzięki licznym sponsorom ukaże się
pod koniec pierwszego kwartału 2009

 BDK wspomaga Bartoszycki Uniwersytet III wieku w realizacji imprez kulturalnych, które mają charakter otwarty dla całej
społeczności lokalnej. Wykłady realizowane w BDK:
— 1. styczeń, „Budżet miasta Bartoszyce na rok 2009” Burmistrz Miasta Krzysztof Nałęcz
— 2. luty „Z przeszłości Bartoszyc” dr Jan Chłosta
— 3. marzec „Społeczno-rodzinna natura człowieka” dr Adolf
Setlak
 Z bogatej oferty zajęć na okres ferii 2009 korzysta 60 osobowa
grupa dzieci i młodzież, która najchętniej uczestniczy w:
1. zajęciach tanecznych
2. zajęciach wokalnych „Mini szansa”
3. zabawach plastycznych „Wszyscy malujemy”
4. zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej

Zamówienia publiczne
1. Wybór oferty najkorzystniejszej i podpisanie umowy na
udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego, wybrano ofertę
Banku Gospodarstwa Krajowego, cena oferty 2091315.20/8lat;
2. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę na
administrowanie i zarządzanie mieniem lokalowym Gminy, wybrano ofertę najkorzystniejszą i podpisano umowę z LOKUM sp
z o.o., cena oferty 256576.32/12 mcy;
3. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu: przebudowy ul. Nowowiejskiego,
wybrano ofertę firmy Dromos z Olsztyna;

5. turniejach tenisa stołowego
6. prezentacjach artystycznych „Mam talent”
7. spektaklu Teatru Art-Re z Krakowa „Bocian i żabka”
 BDK ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod
hasłem „Bartoszyce — miasto moich marzeń”. Jego celem jest
rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych a także rozbudzanie zainteresowania miastem i umacnianie poczucia więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania. Wystawa pokonkursowa i finał z wręczeniem planowany jest na 28 lutego 2009 r.
 zespół „Czerwony Tulipan” koncertujący w BDK w listopadzie
zainspirował pasjonatów piosenki literackiej i poezji śpiewanej
do organizacji w naszym mieście spotkań z artystami i muzykami. Na taki koncert zapraszamy do restauracji u Św. Mikołaja 26 lutego o godz.1830 gdzie zaśpiewa MAREK GAŁĄZKA
— poeta, kompozytor, gitarzysta, popularyzator twórczości
Stachury, wykonawca piosenek do jego wierszy, współtwórca
Przystanku Olecko (bilety w BDK i u św. Mikołaja)
 Kaziuki Wilniuki — koncert nawiązujący do dziedzictwa kulturowego Wileńszczyzny BDK zaprasza 8 marca o godz.1800.
Gościć będziemy wspaniałych artystów:
— zespół pieśni i tańca „ZGODA” z Rudomina pod kierunkiem Henryka Kasperowicza
— kapela ŚWIĘTOJAŃSKA z Sużan pod kierownictwem Jana
Szpakowa
— zespół „Przyśpiewka z zapaski” i zespół „Druga zmiana”
z repertuarem piosenek wileńskich.
Jak co roku koncert kaziukowy poprowadzą Anna Adamowicz
— ciotka Franukowa i Dominik Kuziniewicz — Wincuk, zaś mistrzowie sztuki ludowej prezentować będą swoje wyroby.
 W marcu w BDK rozpoczynamy 54 edycję Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. Ideą konkursu jest zachęcanie
do artystycznej konfrontacji młodych miłośników poezji mówionej, wyostrzenie ich wrażliwości i wyobraźni poprzez piękne słowo. W drodze wielostopniowych eliminacji, szkolnych,
miejskich, powiatowych i rejonowych wyłaniani są najlepsi
recytatorzy. Eliminacje miejskie odbędą się w BDK 27 marca
2009 r. a rejonowe 27 kwietnia 2009 r.


opracował: zespół BDK

4. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg lokalnych ul. Wojska Polskiego i Marksa tzw dróg poczołgowych w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma PRD z Lidzbarka Warmińskiego;
5. Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Bartoszycach, ofertę najkorzystniejszą złożyła firma
Stal-Gaz z Bartoszyc;
6 Obecnie pracujemy nad uszczegółowieniem dokumentacji
przetargowej w celu ogłoszenia postępowania na projekt budowlany hali targowej.
opracował: Janusz Kowalski
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
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Wymiana i unieważnianie dowodów osobistych
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy
o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz. 1198), od dnia 1 stycznia 2009 r.
obowiązują nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz
unieważniania dowodów osobistych.
Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych
w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego
obowiązek jego wymiany w przypadku:
— zmiany danych zamieszczonych w dowodzie — w terminie
14 dni od dnia doręczenia dokumentu potwierdzającego
zmianę danych (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
— uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby — niezwłocznie;
— upływu terminu ważności dowodu osobistego — nie później niż na 30 dni przed upływem tego terminu.
Ponadto nowe przepisy ustawy przewidują unieważnienie
dowodu osobistego przez organ, który go wydał (wójta, burmistrza, prezydenta miasta):

Nie pal śmieci!
Kampania „Kochasz dzieci nie pal śmieci” jest realizowana przy
wsparciu środków UE wspierana jest przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Partnerami są gmin, jedną
z nich jest miasto Bartoszyce.
Dlaczego przystąpiliśmy do tej kampanii.
Problem spalania śmieci w instalacjach domowych nie jest niczym
nowym, co roku, gdy zaczyna się sezon grzewczy spływają do
Urzędu Miasta zapytania i prośby mieszkańców interwencje. Do
chwili obecnej brakowało jednoznacznej interpretacji przepisów
prawnych, co uniemożliwiało podjęcie radykalnych kroków.
Dodatkowo nie unormowana sytuacja dotycząca gospodarki
odpadami w kraju zachęcała mieszkańców do spalania odpadów
w piecach w ramach tzw. oszczędności, ale kosztem własnego
zdrowia.
Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom, że:
1. palenie odpadów jest niezgodne z prawem, (ustawa prawo
ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, regulamin utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Bartoszyce- prawo
miejscowe),
2. zanieczyszczone powietrza wpływa negatywnie na stan naszego zdrowia (alergie, astma oskrzelowa, nowotwory),
3. niszczymy nasze dobra materialne (kominy, piece) narażając
się na dodatkowe wydatki w naszych skromnych budżetach,
mało tego stwarzamy zagrożenia dla życia i zdrowia- czad,
4. spalanie odpadów w piecach CO wpływa negatywnie na jakość życia i przestrzeń, w której żyjemy.
5. Kampania ma ukształtować pozytywne postawy, które
wpłyną na wprowadzenie zmian w naszym otoczeniu.
Sankcje karne
1. Fundacja zleciła międzynarodowej kancelarii prawnej opracowanie ekspertyzy, jak z palaczami śmieci mogą walczyć samorządy
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— z dniem zawiadomienia o utracie dokumentu, jego zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego;
— z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza
dowodu;
— z dniem zgonu posiadacza dowodu;
— z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce
poprzedniego;
— z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego;
— po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie w razie niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę (w przypadku osób przebywających za granicą termin ten wynosi
4 miesiące).
Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwianiem spraw w urzędach, sądach czy bankach. Bez
ważnego dowodu tożsamości nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.
Za brak ważnego dokumentu obowiązują sankcje: kara ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo kara grzywny (do 5000 zł).
i tak zgodnie z art. 379 ustawy prawo ochrony środowiska burmistrz
miasta może upoważnić do przeprowadzenia kontroli podległych
mu pracowników miejskich, a potem występować w roli oskarżyciela publicznego przeciwko łamiącym zapisy ustawy. Palenie śmieci
jest wykroczeniem i grozi za to grzywna w wysokości nawet 5 tys.
zł. powołując się na art. 379, upoważnieni strażnicy mogą wejść do
domu i sprawdzić, kto czym pali, biorąc np. do ekspertyzy popiół
z pieca. Odmowa kontroli art. 225 paragraf 1 KK.
2.Będą przeprowadzane wzmożone kontrole umów zawartych
z przedsiębiorcami na odbiór odpadów.
Działania
1. Na terenie miasta rozwieszono plakaty i rozdano ulotki propagujące ochronę środowiska. Otrzymali je głównie mieszkańcy
domków jednorodzinnych-źródło największego zanieczyszczenia
powietrza.
Co roku wraz z rozpoczęciem okresu grzewczego będzie przyprowadzona akcja edukacja przypominająca mieszkańcom o ich
prawach i obowiązkach.
2. Edukacja najmłodszych (pogadanki, warsztaty)
Zajęcia pomogą młodym ludziom przyswoić wiedzę ekologiczną w atrakcyjny i ciekawy sposób, poruszą tematy wiążące
się z zagrożeniem ekologicznym szczególnie związanym z gospodarką odpadami, uczulimy najmłodsze pokolenie na zagadnienie ochrony środowiska — edukacja najmłodszych zaprocentuje
w przyszłości.
Informacje
Informacje znajdują się na stronie internetowej www.bartoszyce.pl
lub bezpośrednio na stronie fundacji www.fundacjaarka.pl.
Zachęcam do zapoznanie się z treścią witryny tu znajdziecie
państwo inf. na temat działań jakie podjęte zostały przez inne
gminy, przeczytacie o planach i programach i innych akcjach podjętych przez fundację arka.

opracowała: Elżbieta Stupienko
Inspektor ds. ochrony środowiska

Teatr nie jedno ma oblicze

W okresie od 26.11. do 03.12.2008 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy, funkcjonującym
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, odbyły się warsztaty teatralne pod hasłem „Teatr nie jedno ma oblicze”.
Było to już trzecie z kolei spotkanie, kontynuujące
rozpoczętą w 2006 roku pracę w zakresie teatroterpii, w którym udział wzięło 20 osób niepełnosprawnych oraz 7 terapeutów. Rozszerzenie oferty
Placówki o zajęcia z teatroterapii wynika z faktu,
iż wpływają one korzystnie na samopoczucie osób
z niepełnosprawnością intelektualną: czują się one
zauważone, potrzebne, przeżywają pozytywne
emocje, pogłębia się proces integracji grupy. Dzięki udziałowi w projekcie są one nie tylko biernymi
obserwatorami wydarzeń kulturalnych, ale poprzez samodzielne zrealizowanie sztuki teatralnej

biorą czynny udział w tworzeniu
kultury.
Ubiegłoroczne
warsztaty,
wspólnie z czwórką młodych artystów reprezentujących Teatralne Studio Młodych ALTER EGO
w Elblągu, prowadził Tomasz
Walczak — kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej Teatru im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu,
rzecznik prasowy teatru, opiekun
artystyczny i reżyser Teatralnego Studia Młodych ALTER EGO
oraz Teatru Integracyjnego DWIE
TWARZE. W efekcie tygodniowych zmagań powstał spektakl
pod tytułem: „Cztery pory roku”,
który składał się z 5 różnych form
teatralnych: teatru słowa, cienia,

tańca, pantomimy i ruchu.
Organizacja warsztatów teatralnych sprawiła, iż domownicy
Środowiskowego Domu Samopomocy ponownie rozbudzili
w sobie zainteresowanie teatrem,
zwiększyli wiedzę na temat sztuki
teatralnej, pojawili się i zaistnieli kolejny raz na scenie przy dużej publiczności. Podsumowanie
warsztatów łącznie z prezentacją
spektaklu odbyło się bowiem
w Bartoszyckim Domu Kultury i zostało połączonez zakończeniem, realizowanego przez
MOPS, projektu systemowego
„Twoja Szansa”.
opracowała: Stefania Michalik-Rosa
Dyrektor MOPS
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48 lat minęło…
W dniu 14 lutego 2009 r. na Stadionie Miejskim w Bartoszycach
rozegrano towarzyski mecz piłki nożnej pomiędzy reprezentacją
„Powiatu Bartoszyckiego” a drużyną Młoda Legia Warszawa. Nasi
goście przyjechali do Bartoszyc na zaproszenie Burmistrza Miasta

Fan Klub Legii Warszawa w akcji 

Na szczególną pochwałę zasłużył Fan Klub Legii Warszawa
i Victorii Bartoszyce, który wspaniale przygotował się do meczu
i cały czas zagrzewał do walki gospodarzy i gości. Śpiewy, doping,
aplauz, świetlne race, 30 metrowa powiewająca flaga fan klubu
zrobiły ogromne wrażenie na wszystkich
uczestnikach wydarzenia. Piłkarze Młodej
Legii byli bardzo zadowoleni z organizacji ich pobytu w naszym mieście i niejednokrotnie podkreślali swoje oczarowanie
Bartoszycami oraz urokliwą i niepowtarzalną atmosferą Dworka Dębówko, gdzie
mieli swoje zakwaterowanie. Tutaj odbył
się również specjalnie przygotowany dla
gości, wyjątkowy pokaz tańca z żywym
ogniem wykonany przez bartoszycką grupę tancerzy ognia ARMAGEDDON, który
wywarł na nich niesamowite wrażenie, czego dowodem były gromkie brawa i ciepłe
słowa uznania.
Nasi goście już zapowiedzieli swój przyjazd na obóz sportowy w miesiącach letnich.
Bezpośrednią relację Młodej Legii
z pobytu w Bartoszycach możecie Państwo
przeczytać na stronie internetowej www.
fanklub.legiabart.glt.pl.
Fot. S. Kirkuć

— Krzysztofa Nałęcza oraz Fan Klubu Legii Warszawa i Victorii
Bartoszyce. Mecz przebiegł w bardzo sportowej atmosferze i pomimo naszej porażki (Legia Warszawa ME — Victoria Bartoszyce
5:0 (do przerwy 3:0), pokazaliśmy
wiele dobrych zagrań i pozostawiliśmy dobre wrażenie zarówno
na piłkarzach Młodej Legii, jak
i też na licznie przybyłych kibicach (ok. 1000 osób).
Goście niejednokrotnie podkreślali, iż zaszczytem jest dla
nich zagranie na stadionie im.
Kazimierza Górskiego — nie
tylko wielkiego trenera reprezentacji Polski, ale i dwukrotnego
trenera Legii Warszawa (1960-62;
1981-82). Warto tu przypomnieć,
że 48 lat temu Bartoszyce miały
zaszczyt gościć Pana Kazimierza
Górskiego wraz z ówczesnym
składem warszawskiego zespołu.
Mimo, że tamtejsze spotkanie zakończyło się wynikiem 10:1 dla
Legii, było to wspaniałe widowisko, w którym uczestniczyły prawie całe Bartoszyce.
Młoda Legia Warszawa przed stadionem miejskim im. Kazimierza Górskiego w Bartoszycach. 
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opracował: Stefan Pszczoła
Wydział Spraw Społecznych

Fot. S. Kirkuć

V wielka gala

Nagrody dla najlepszych przedsiębiorców i urzędników przyznane

W dniu 14 lutego 2009 r. w Hotelu „Bartis” miało miejsce rozstrzygnięcie plebiscytu na Najpopularniejszą Firmę Roku 2008 Miasta Bartoszyce oraz plebiscytu na Przyjaznego Urzędnika Roku
2008 Miasta Bartoszyce. Wydarzenie organizowane corocznie od
2003 roku przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Gospodarczych „INICJATYWA” w Bartoszycach swym honorowym patronatem objął Burmistrz Miasta Bartoszyce — Krzysztof
Nałęcz.
W tegorocznej edycji plebiscytu wyłoniono następujących
zwycięzców:
— w kategorii Najpopularniejsza Firma Roku 2008 Miasta Bartoszyce:
1 miejsce — firma przewozowa DELUX
2 miejsce — firma MAKART
3 miejsce — firma ELITA
4 miejsce — PKS Bartoszyce
5 miejsce — firma STAL-GAZ
6 miejsce — firma MORENA
7 miejsce — Spóldzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”
8 miejsce — Zakład Usług Komunalnych
9 miejsce — firma CORAB
10 miejsce — firma CELTA
— w kategorii Przyjazny Urzędnik Roku 2008 Miasta Bartoszyce:
1 miejsce — pani Halina Mendyk — Starostwo Powiatowe
2 miejsce — pani Ewa Dąbrowska — Urząd Skarbowy
3 miejsce — pan Krzysztof Nałęcz — Burmistrz Miasta Bartoszyce
4 miejsce — pani Agnieszka Bojarczyk — Powiatowy Urząd Pracy
5 miejsce — pani Agnieszka
Pik — Urząd Miasta Bartoszyce
6 miejsce — pani Mariola Grabowska — Urząd
Skarbowy
7 miejsce — pani Anna Konowrocka — Powiatowy
Urząd Pracy
8 miejsce — pan Wojciech
Prokocki — Starostwo
Powiatowe
9 miejsce — pani Stanisława
Huta — Starostwo Powiatowe
10 miejsce — pani Jolanta
Maliszewska — Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych
Przy okazji plebiscytu, jak co
roku Burmistrz Miasta Barto-

szyce przyznał swoje wyróżnienia firmom, przedsiębiorcom i instytucjom, którzy poprzez prężny rozwój wspierają nasz lokalny
rynek. W 2008 roku wyróżnione zostały:
— w kategorii „TAK TRZYMAJ” za systematyczne unowocześnianie parku maszynowego i utrzymywanie miejsc pracy — firma „MORENA” sp. z o.o. oraz za pozytywny wizerunek lokalnego
rzemiosła oraz podtrzymywanie rodzinnej tradycji — Dariusz Izdychowicz — właściciel zakładu szewskiego,
— w kategorii „INWESTYCJA ROKU 2008” za inwestycje,
dynamiczny rozwój, osiągnięcia innowacyjne, wdrażanie nowych
technologii i tworzenie nowych miejsc pracy — firma CORAB sp.
z o.o. Bartoszyce,
— w kategorii „INNOWACJA GOSPODARCZA ROKU 2008”
za dynamiczny rozwój usług cateringowych w naszym mieście
— Firma Handlowo Usługowa Renata Wasilewska,
— w kategorii „PRZEDSIĘWZIĘCIE I OSIĄGNIĘCIE W DZIEDZINIE KULTURY” za działalność kulturalną w promocji miasta
Bartoszyce w kraju i poza jego granicami kapela „BARTY”,
— w kategorii „FIRMA ROKU 2008” za podniesienie usług
komunikacji miejskiej i duże zaangażowanie w działalność gospodarczą — firma DELUX,
— w kategorii „NIEZBĘDNIK ROKU 2008”, jako jedyna w naszym mieście rodzima pracownia złotnicza obsługująca nie tylko
miasto, ale również dalekie okolice i przez to skutecznie promująca
nasze miasto w kraju i za granicą — Pracownia Złotnicza „L’OR”
pana Ryszarda Mielnika.
Wszystkim laureatom gorąco gratulujemy!!!
Na podstawie materiałów J. Krzywickiego opracowała: Aneta Mazur
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

Laureaci roku 2008 — od lewej: Krzysztof Deluga „DELUX” — Firma Roku, reprezentant kapeli „BARTY” — przedsięwzięcie i osiągnięcie w dziedzinie kultury,
reprezentant firmy „CORAB” — Inwestycja Roku, reprezentant Firmy Handlowo — Usługowej „Renata Wasilewska” — Innowacja Roku
Fot. Józef Krzywicki
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Zaszczytny tytuł „Trenera Roku 2008” z rąk Burmistrza Miasta
Bartoszyce otrzymał pan Tomasz Zaremba — instruktor i prezes
Bartoszyckiej Szkoły Teakwon-do. Ponadto Warmińsko Mazurski
Okręgowy Związek Taekwon-do powierzył panu Tomaszowi obowiązki trenera kadry województwa młodzików.
Po raz pierwszy w tym roku ogłoszony został internetowy plebiscyt na „Najpopularniejszego Sportowca Roku 2008” Na stronie
sportowej Urzędu Miasta internauci mogli głosować formie zabawy na swoich ulubieńców do 19 stycznia. Plebiscyt cieszył się
dużym zainteresowaniem i do ostatniej chwili trwała ostra rywalizacja o pierwsze miejsca.
Internetowe wyniki plebiscytu „10-ciu Najpopularniejszych
Sportowców” Bartoszyc:
1. Paula Błaszczyk — 3153 pkt., 2. Karol Kwiliński — 2354 pkt.,
3. Tomasz Zaremba — 2291 pkt., 4. Magdalena Figat — 1912 pkt.,
5. Tomasz Leszczyński — 1343 pkt., 6. Wiesław Matejuk — 1286

Fot. Grzegorz Kwakszys

W piątek 23 stycznia już po raz dziesiąty w Bartoszyckim Domu
Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznawanych
przez Kapitułę Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta
Bartoszyce pana Krzysztofa Nałęcza.
Pierwszą kategorią, w której wręczono zaszczytne laury było
„Wydarzenie Sportowe Roku 2008”. Zwycięzcą okazał się Puchar
Polski Strongman, którego organizatorem był Urząd Miasta Bartoszyce, a podziękowania odebrał pan Sławomir Kirkuć- inicjator
tego wydarzenia.
Za „Imprezę Sportową Roku 2008” Kapituła Konkursowa
uznała Puchar Polskiego Związku Motorowego w Motocrossie.
Organizatorem i pomysłodawcą było Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wiraż”. Puchar PZM w Bartoszycach to czwarta z pięciu takich imprez w Polsce w ubiegłym roku. Brało w niej udział
ok.170 zawodników.
Niezwykle emocjonujące okazały się nominacje w kategorii:
Sportowiec Roku 2008”. Kapituła wytypowała 5 utytułowanych zawodników: Paula Błaszczyk (Bartoszycka Szkoła Teakwon — do),
Magdalena
Figat (MDK
Uc z n i o w ski
Klub
Sportowy
Jedynka”),
Konrad Kozubowski
(Bartoszycki Klub Kyokushin Karate), Tomasz Leszczyński (Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła”),
Piotr Pietrusewicz (Miejski Ludowy Klub Sportowy „Siła”)
Kapituła jednomyślnie mianem Sportowca Roku 2008 odznaczyła lekkoatletkę — Magdalenę Figat — reprezentantkę Polski
juniorek młodszych. Zawodniczka w dniu Gali Sportu była na
zawodach w Spale, skąd przywiozła zaszczytny brązowy medal
w biegach na 800 m. Nagrody odebrała wzruszona mama Magdaleny — pani Alina Figat.
Ostatnią kategorią w której wyróżnienia przyznała Kapituła był
„Trener Roku 2008”. Nominacje otrzymali:
Stanisław Dąbrowski i Janusz Górko (Miejski Ludowy Klub
Sportowy „Siła Mirosław Figat (Uczniowski klub Sportowy „Jedynka”), Marek Ignatowski (Miejski Bartoszycki Klub Sportowy

Fot. Grzegorz Kwakszys

Fot. Grzegorz Kwakszys

Sportowiec Miasta Bartoszyce Roku 2008

„Victoria”), Andrzej Litwin (Bartoszycki Klub Kyokushin Karate),
Tomasz Zaremba (Bartoszycka Szkoła Teakwon — do).
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pkt., 7. Konrad Kozubowski — 1266 pkt., 8. Karolina Daszkiewicz
— 1130 pkt., 9. Mateusz Czunkiewicz — 1088 pkt., 10. Jakub Sulima — 1080 pkt.
Ostatnim, ale nie mniej emocjonującym punktem programu
Gali „Sportowiec Miasta Bartoszyce Roku 2008”, w którym przyznano wyróżnienia był plebiscyt „10-ciu Najpopularniejszych
Sportowców” Bartoszyc rozpisany w Gońcu Bartoszyckim.
Głosami czytelników, sumą 4062 pkt. zwyciężył Tomasz Leszczyński (wyciskanie na ławeczce, Miejscy Ludowy Klub Sportowy
Siła). Uznanie i podziw pan Tomasz zawdzięcza swojej postawie
oraz wytrwałości w treningach. Jest on dziesięciokrotnym zwycięzcą w swojej kategorię podczas ubiegłorocznych zawodów.
Prezentacja „10-ciu Najpopularniejszych Sportowców” Bartoszyc w Gońcu Bartoszyckim: 1. Tomasz Leszczyński pkt., 2. Patryk
Pazik — 3991 pkt., 3. Michał Wasilewski — 3976 pkt., 4. Michał
Skałecki — 3848 pkt., 5. Karol Kwiliński — 3712 pkt., 6. Paula
Błaszczyk — 3664 pkt., 7. Mateusz Czunkiewicz — 3651 pkt., 8.
Kamil Piotrowski- 3609 pkt., 9. Wiesław Matejuk — 3545 pkt., 10.
Tomasz Zaremba — 3173 pkt.
Imprezę swoimi występami uświetnili:
— Sylwia Sosnowska (Bartoszycki Dom Kultury)
— Zespół cheerleaderek (UKS Jedynka opiekun grupy: Marek
Wiszniewski)
— Team „No Fear” — akrobatyka uliczna (Krystian Kucko
i Damian Kalisz biboy — Łukasz Zagulski)
— Grupa „Salamandra” (opiekun grupy: Daniel Ziemacki)
opracowała: Marta Olszańska
Wydział Spraw Społecznych

