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warmińsko-mazurskim
str. 4

Fot. Bożena Martul

W 2000 roku Rada Miejska w Bartoszycach
przyjęła do realizacji „Strategię Rozwoju
Miasta Bartoszyce na lata 2000 – 2015”, która
określiła cele strategiczne rozwoju społeczno-gospodarczego miasta oraz wyznaczyła
programy operacyjne, których realizacja miała te cele urzeczywistnić. Dokument ten był
efektem pracy dużego zespołu ludzkiego, który w wyniku wielu debat i dyskusji wytyczył
kierunki rozwoju miasta. Za najważniejszy,
długofalowy cel rozwoju miasta Bartoszyce —
jego misję, uznano hasło:
„Miasto Bartoszyce miastem zdrowym, gospodarnym i przyjaznym inwestorom i turystom — bramą do Obwodu Kaliningradzkiego’’
Cel ten, sformułowany bardzo szeroko,
nadal zachowuje aktualność. Wymagał jednak modyfikacji, przede wszystkim z powodu
dostosowania do zmieniającej się rzeczywistości. Liczne zmiany w gospodarczo-społecznym otoczeniu lokalnym, rozpoczęte procesy
integracji europejskiej, jak również większe
możliwości korzystania ze środków unijnych
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dla realizacji zadań zawartych w strategii sprawiły, iż postanowiono dokonać aktualizacji
dokumentu, który powinien być w większym
stopniu powiązany ze Strategią Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jak
również skorelowany z głównymi programami miejskimi, m.in. Planem Zagospodarowania Przestrzennego i Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym. Wychodząc naprzeciw wymienionym potrzebom, jak również kierując się zasadami planowania strategicznego,
a w szczególności uwzględniając fakt, iż Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce w większym
stopniu daje odpowiedź na pytanie jak wykorzystać wszystkie zasoby miasta, uwzględniając aktualne trendy rozwojowe i położenie
przygraniczne, Burmistrz Miasta Bartoszyce
wydał Zarządzenie nr 78/2009 dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce
na lata 2009-2015. W/w zarządzeniem Burmistrz powołał Koordynatora oraz Zespół
Zadaniowy ds. aktualizacji strategii. To właśnie mnie przypadła rola koordynatora tegoż
www.bartoszyce.pl
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Aktualizacja Strategii... (cd. ze str. 1)
dokumentu. Argumenty przemawiające za koniecznością aktualizacji tegoż dokumentu:
—— Niektóre z zapisanych w strategii programów operacyjnych
straciły swoją aktualność, inne wymagały nowej redakcji;
celem merytorycznym prac nie jest zbudowanie odmiennej
do dotychczasowej strategii, lecz na jej bazie dokonanie aktualizacji.
—— Proces wejścia Polski do Unii Europejskiej wnosi istotne
zmiany w sposobie przygotowania i realizacji przedsięwzięć
rozwojowych miasta.
—— Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce będzie, w większym
niż dotychczas stopniu, programem działania, stanowiącym
podstawę do efektywnego zarządzania miastem.
—— Strategia ma pełnić funkcję informacyjną i promocyjną —
powinna informować potencjalnych inwestorów o kierunkach rozwoju miasta, ukazywać walory środowiska przyrodniczego, gospodarczego i kulturalnego miasta.
—— Ze strategii, w większym stopniu, powinna wynikać hierarchia celów, które chce miasto zrealizować w długofalowym
okresie.
—— Strategia powinna mieć charakter społeczny, partnerski —
kluczem do powodzenia jej realizacji i osiągania przewagi
konkurencyjnej nad innymi miastami przygranicznymi
podobnej wielkości, jest szeroko rozumiany udział opinii
społecznej mieszkańców oraz akceptacja przyjętych celów
strategicznych przez wszystkie ugrupowania polityczne.
Do prac nad aktualizacją w/w dokumentu zaprosiliśmy wszystkich mieszkańców bartoszyckiej społeczności celem uspołecznienia procesu budowania strategii, a także konsultantów Centrum
Doradztwa Europejskiego i Finansowego w Olsztynie. W warsztatach zadaniowych odbywających się w okresie od maja do
października 2009r. uczestniczyli radni Rady Miasta Bartoszyce,
pracownicy Urzędu Miasta oraz przedstawiciele instytucji podległych, organizacji pozarządowych, przedstawiciele lokalnego biznesu oraz reprezentanci firm i instytucji działających na terenie
powiatu bartoszyckiego. Uczestników warsztatów podzielono na
trzy sfery tematyczne: 1) sferę społeczną, 2) gospodarczą oraz 3)
przestrzenno-ekologiczną, w których to zainteresowali wytyczyli
najważniejsze, priorytetowe działania, które należałoby na przestrzeni 6 lat zrealizować.
Strategia została zaktualizowana z uwzględnieniem modelu
partnersko-eksperckiego, wychodząc z założenia, iż warunkiem
opracowania skutecznej strategii jest dominujący udział w pracach lokalnych liderów gminnej społeczności. Opinie mieszkańców, zarówno dotyczące obecnego stanu miasta oraz ich oczekiwań na przyszłość i proponowanej misji strategii naszego miasta,
zostały uwzględnione na podstawie zamieszczonej na stronie internetowej www.bartoszyce.pl ankiety. Przekazane przez respondentów odpowiedzi zostały wnikliwie przeanalizowane i włączone
do tabel działań realizacyjnych. Mając na względzie włączenie się
w działania na rzecz osiągnięcia celów Narodowej Strategii Spójności przy opracowywaniu strategii uwzględniono zarówno projekty rządowych programów operacyjnych opracowanych na lata
2007-2013, jak i Strategię Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapewnienie spójności Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce z w/w dokumentami zapewnia większe szanse osiągnięcia
Bartoszycki Biuletyn Informacyjny — kwartalnik
Wydawca: Urząd Miasta Bartoszyce
Zespół redakcyjny: Katarzyna Basak, Aneta Mazur
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szybkiego i trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta.
Cechą charakterystyczną tych dokumentów strategicznych jest
ciągła weryfikacja i aktualizacja określonych celów strategicznych
i operacyjnych, dzięki czemu niwelowane jest niebezpieczeństwo
przekształcania się strategii w ,,martwy’’ dokument, którego cele
nie korespondują z bieżącymi potrzebami lokalnymi.
Opracowanie strategii zostało poprzedzone przygotowaniem
wstępnej diagnozy stanu gminy, zawierającej informacje o uwarunkowaniach społecznych, gospodarczych, przestrzenno-ekologicznych, demograficznych. Kolejnym etapem było przeprowadzenie analizy SWOT określającej silne, słabe strony, szanse
i zagrożenia w poszczególnych dziedzinach życia. W trakcie kolejnych warsztatów członkowie zespołów roboczych zajęli się formułowaniem celów strategicznych i szczegółowych Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce w trzech strefach. Realizacja celów będzie
procesem rozwojowym służącym coraz lepszemu zaspokajaniu
potrzeb mieszkańców oraz przyczyniającym się do wzrostu konkurencyjności i podnoszenia rangi miasta.
Przygotowany dokument odzwierciedla potrzeby naszych
mieszkańców. Ponadto wyraża wolę osiągnięcia wspólnych celów,
pozwala wyznaczyć długofalowe plany i działania, które udało się
nam usystematyzować i zhierarchizować dokonując podziału według trzech stref.
Do końca stycznia br. trwały konsultacje przygotowanego dokumentu. Miejmy nadzieję, iż na najbliższej sesji Rady Miasta
strategia zostanie uchwalona i będzie służyła jako instrument do
osiągania zamierzonych efektów społecznych i gospodarczych.
Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce, formułując cele rozwoju dla
mieszkańców i podmiotów gospodarczych wskazuje również realne drogi ich osiągania. Współdziałanie z lokalną społecznością
naszego miasta, instytucjami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami społecznymi pozwoli nam na urzeczywistnienie zamierzeń zapisanych w strategii.
Mam nadzieję, iż zaproponowane cele i zadania zostaną przyjęte przez mieszkańców Bartoszyc, instytucje gospodarcze i społeczne i staną się one drogowskazem współpracy dla dobra miasta
i jego mieszkańców.
opracowała: Katarzyna Basak
Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Lokalnego

Druk: ZUP Bartograf, Bartoszyce
DTP: Arkadiusz Stopa
Nakład: 500 egzemplarzy
Adres redakcji: Urząd Miasta Bartoszyce, Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego,
ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce

Samorząd Miejski
Gwarancją Dobrych Usług
Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek
Gmin Wiejskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych od września 2007r. realizują 4-letni projekt doradczoszkoleniowy pt. „Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług mieszkańcom
i przedsiębiorcom” współfinansowanego ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego.
Należy tu dodać, że Gmina Miejska Bartoszyce od 2007 r. przynależy do Związku Miast Polskich (Zarząd Związku Miast Polskich uchwałą Nr 126/2007 z 19 stycznia 2007 r. przyjął w poczet
członków Związku Miast Polskich Miasto Bartoszyce na podstawie uchwały Rady Miasta Bartoszyce Nr IV/11/2006 z dnia 28
grudnia 2006 r.). Zadania związku ujęte są w Statucie a jednym
z wyznaczonych celów jest propagowanie i wymiana doświadczeń.
III edycję bezpłatne szkolenie dla samorządów (urzędów
i jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych) w ramach współpracy zorganizowano w Bartoszycach w dniach od
14.09.2009r. do 19.01.2010r. Spotkania miało formę dwudniowych sesji, szkolenia na odległość z wykorzystaniem internetu

oraz jednodniowej konferencji podsumowującej, która odbędzie
się 30 marca 2010 r. w Warszawie.
W sumie z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
przeszkolono 69 pracowników w tym 8 pracowników (Urzędu
Miasta Bartoszyce, jednostek organizacyjnych oraz spółek komunalnych). Uczestnicy projektu pracowali w grupach zgodnie
z wybraną tematyką „branżową”: (GOSPODARKA MIESZKANIOWA, ZARZĄDZANIE DROGAMI, USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE I GOSPODARKA ODPADAMI).
Cykl szkoleniowy zakończył się przygotowaniem planu wdrożenia usprawnień w zarządzaniu danym typem usług. Ponadto
uczestnicy projektu mieli okazję do wzajemnej wymiany wiedzy
i doświadczeń, wzmocnienia kompetencji merytorycznych, nabyli
umiejętności pracy zespołowej oraz podnieśli motywację do poprawy jakości usług.
Zainteresowanych projektem odsyłam na stronę internetowa
http://www.jst.org.pl/
opracowała: Elżbieta Stupienko
Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Nowe uprawnienia Straży Miejskiej
Straż Miejska zgodnie z nowelizacją Ustawy o Strażach Gminnych
z dnia 29.08.1997 roku uzyskała z dniem 24.12.2009 roku następujące nowe uprawnienia:
—— w art. 8a ustanowiono nowe dodatkowe stanowiska strażnicze: (młodszego specjalisy, specjalisty i starszego specjalisty),
—— w art. 12 ust. 1 pkt 1 — strażnik może udzielać pouczeń,
zwracać uwagę, ostrzegać lub stosować inne środki odziaływania wychowawczego,
—— w art. 12 ust. 1 pkt. 3a — strażnik może dokonywać kontroli
osobistej, przeglądać zawartość podręcznych bagaży osoby
w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
—— w art. 12b — ustanawia się dzień 29 sierpnia Dniem Straży
Gminnej,

—— w art. 14 ust. 1 — strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci przedmiotów przeznaczonych
do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na
które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu
przepisów ustawy z dn. 21 maja 1999 r o broni i amunicji,
—— w art. 24a — ustanawia się, że strażnicy oraz osoby ubiegające się do przyjęcia do pracy w charakterze strażnika
podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym,
—— w art. 26 w ust. 1 — ustanawia się, że strażnika zawiesza się
w pełnieniu obowiązków pracowniczych w razie wszczęcia
przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o ściganie z oskarżenia publicznego i popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe — na czas nie dłuższy
niż 3 miesiace.
opracował: Jerzy Szostak
Komendant Straży Miejskiej

Zamówienia publiczne
1. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na modernizację tzw: dróg poczołgowych ul. Konopnickiej, Limanowskiego
Pieniężnego i Kolejowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło PRD
Lidzbark Warmiński.
2. Zakończono postępowanie i podpisano umowę na projekt modernizacji basenu przy ul. Limanowskiego zgodnie z posiadaną
koncepcją. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka cywilna Ptaszyński – Rubin z Białegostoku.

3. Zakończono postępowanie prowadzone w imieniu BOSiR-u na
budowę lodowiska. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budowa
lodowisk TOL z Warszawy.
4. Ogłoszono przetarg na Adaptację Bramy Lidzbarskiej — Utworzenie Muzeum Ziemi Bartoszyckiej. Wpłynęły cztery oferty.
5. Ogłoszono przetarg na wykonywanie remontów cząstkowych
naprawy nawierzchni dróg.
Otwarcie ofert nastąpi 02 marca 2010r.

opracował: Janusz Kowalski
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
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Wizyta studyjna bartoszyckich organizacji
pozarządowych: dobre praktyki
w województwie warmińsko-mazurskim
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Elbląskie Stowarzyszenie Wpierania Inicjatyw Pozarządowych zorganizowało
i przeprowadziło wizytę studyjną, której uczestnikami byli przedstawiciele bartoszyckich organizacji pozarządowych oraz pracownicy Urzędu Miasta Bartoszyce, Bartoszyckiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dla większości uczestników było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie. Ciekawość ze strony uczestników była ogromna i została
ona w pełni zaspokojona. 2-dniowy program był napięty do maksimum i obfitował w wiele niesamowitych nowych doświadczeń.
Pierwszym punktem programu było odwiedzenie niezwykle
eterycznego miejsca na Warmii — Lawendowych Pól. Miejsce
to sprzyja wyciszeniu, skupieniu i pracy twórczej. Małżeństwo
od siedmiu lat trudni się uprawą lawendy, z której to wytwarzają
bukiety suszonych kwiatów, lawendowe herbatki, ale także ekologiczne kremy i balsamy czy np. przepyszny soki. Jak sami mówią
swoje gospodarstwo agroturystyczne tworzyli własnymi rękami
od podstaw. Asia i Piotr to dusze artystyczne, które swoje pasje
twórcze połączyli z ekonomią i sposobem na zarobkowanie.
Drugim miejscem, w którym zagościliśmy była Gmina Miłomłyn, która otrzymała nominację do konkursu Ambasador EFS.
Punktem wizyty studyjnej było przedszkole w Miłomłynie. Gościliśmy również u Burmistrza Miasta, który przedstawił nam lokalną aktywność na terenie swojej gminy. Zdaniem jednego z uczestników — Szymona Siarkowskiego: „Placówka jest bardzo dobrze
przygotowana do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. W salach
panuje miły nastrój, który uzyskany jest dzięki żywemu i kolorowemu przystrojeniu”.
Duże wrażenie wywołała
w nas podróż do miejscowości
Kacze Bagno. Przesympatyczni gospodarze Piotr i Kamila
oprowadzili grupę po niezwykłym miejscu, które sami stworzyli. Starą stodołę wspólnymi
siłami i ciężką pracą własnych
rąk zmienili w piękny obiekt,
który służy lokalnej społeczności do celów rozrywkowych
i rekreacyjnych. Sztandarowymi zajęciami w ramach
pracy z młodzieżą są rozmaite warsztaty. Sami na własnej
skórze doświadczyliśmy między innymi gry na bębnach
afrykańskich, chodzenia na
szczudłach oraz nauki tańca z ogniem. Zdaniem Anny
Świderskiej ze Stowarzyszenia Rozwoju i Aktywności
Młodzieży „CZAS NA NAS”:
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„wizyta jest inspiracją i narzędziem motywacyjnym do działań jakie zamierzam wdrożyć w moim stowarzyszeniu”. Jedna z uczestniczek wizyty Pani Małgorzata Stankiewicz po wizycie w Kaczym
Bagnie powiedziała: „Duże wrażenie zrobiła na mnie charyzma
tych młodych ludzi, którzy wykazali dużo odwagi porywając się
na przebudowanie stodoły w tak gustowny i funkcjonalny obiekt”.
W drugi dzień wizyty studyjnej 10-osobowa grupa odwiedziła świetlice środowiskowe i grupy zabawowe w Lubawie, Mortęgach. Prątnicy i Rożentalu. Naszym przewodnikiem był kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie Pan Adam
Roznerski. Były to bardzo ciekawe placówki dofinansowane z projektów unijnych. Spotkało nas tam również bardzo miłe zaskoczenie gdyż przedszkolaczki przygotowały dla nas własnoręcznie
zrobione ozdoby choinkowe.
Ostatnim punktem programu była przepięknie położona miejscowość Suchacz. Jest to wieś tematyczna. We Wiosce Kaperskiej
zwiedziliśmy malowniczo położoną szkołę podstawową, a także plażę i ośrodek kultury. Prawdziwym wyzwanie stanowiła dla wszystkich nauka regionalnego przysmaku — pierożków, które smaży się
w głębokim oleju. Skosztowaliśmy także prawdziwych blinów z lokalnie opracowanym farszem. Pani dyrektor szkoły opowiedziała
nam przejmującą historię szkoły jak i losy historyczne wsi.
Wizyta oprócz promowania wśród naszych lokalnych organizacji tzw. dobrych praktyk miała na celu pobudzenie do aktywności. Uczestnicy wynieśli podczas tych spotkań inspiracje, które
przełożą na grunt lokalny.
opracowanie: Marta Szuter
Wydział Spraw Społecznych

Skutecznie zarządzam moją firmą

fot. Ewelina Dryzba

opracował: Rafał Krześcijański
Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego

fot. Ewelina Dryzba

Pierwszym namacalnym efektem prac grupy roboczej było zorganizowanie szkolenia pod tytułem ,,Skuteczne zarządzam moją
firmą’’, które odbyło się w dniu 3 grudnia 2009r. w Bartoszycach w restauracji
,,Kamyk’’.
Szkolenie odbyło się pod wspólnym
patronatem Starosty Bartoszyckiego,
Burmistrza Miasta Bartoszyce oraz Wójta Gminy Bartoszyce. Nasze miasto jest
kolejnym po Olsztynie i Elblągu, miastem, gdzie wspólnie z Fundacją Rozwoju Michelin zorganizowane zostało szkolenie dla menedżerów zarządzających
zespołami.
Szkolenie miało przede wszystkim na
celu doskonalenie technik zarządzania
zespołami ludzkimi oraz poprawienie
relacji pomiędzy przełożonym a podwładnym poprzez rozwijanie precyzji
w komunikacji, doskonalenie technik poprawiających porozumiewanie się, usuwanie barier komunikacyjnych i sposoby

ich likwidowania, kontrolę emocji, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, standardowych i niestandardowych technik rozwiązywania konfliktów, wpływu mowy ciała na budowanie prawidłowych relacji.
Szkolenie prowadzili Krzysztof Godlewski szef Działu Metod
i Zarządzania Michelin Polska S.A. oraz Dariusz Nowicki trener
i psycholog Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej.
W przedsięwzięciu wzięli udział przedsiębiorcy z terenu gminy,
miasta i powiatu reprezentujący różny profil działalności gospodarczej. Uczestnicy w oparciu o techniki wskazane przez trenerów
starali się pokazywać różne wzorce zachowań w relacjach ze swoimi podwładnymi.
Szkolenie było pierwszym z cyklu wielu spotkań organizowanych z inicjatywy zawiązanego zespołu roboczego.
Zadaniem zespołu roboczego jest aktywizowanie lokalnego
biznesu do podejmowania szerszych działań w sferze gospodarczej, stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju istniejących już podmiotów gospodarczych oraz pobudzenie ich do aktywności, a w konsekwencji poprawienie sytuacji na rynku pracy.

fot. Ewelina Dryzba

fot. Ewelina Dryzba

W październiku 2009 r. z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powołano grupę roboczą do spraw
ożywienia gospodarczego. W skład grupy roboczej oprócz przedstawicieli WMSSE wchodzą również przedstawiciele miasta, powiatu i gminy Bartoszyce.
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Promocja miasta to inwestycja
Coraz większa świadomość tego faktu sprawia, iż w strukturach
urzędów samorządowych pojawia się coraz więcej profesjonalistów, zajmujących się szeroko pojętą problematyką promocji.
Duże miasta angażują potężne środki często rzędu milionów złotych na opracowanie koncepcji i strategii promocji próbując sprostać nowym wyzwaniom również przy pomocy wyspecjalizowanych firm zewnętrznych.
Pierwsze opracowania mają często bardzo pionierski charakter. Na przykład w Strategii Promocyjnej Krakowa po raz pierwszy
spróbowano precyzyjnie określić strategiczne cele promocyjne,
sposoby ich realizacji oraz narzędzia jakimi należy się posłużyć,
aby Kraków stał się marką i był postrzegany zgodnie z przyjęta
wizją miasta.
Strategie Promocji Krakowa traktuje się jako jeden z elementów Strategii Rozwoju Krakowa, którego misją jest „umacnianie
metropolitarnych funkcji Krakowa jako europejskiego ośrodka
kultury, sztuki, nauki, turystyki, usług oraz nowoczesnego przemysłu i w oparciu o te warunki stworzenie warunków stałej poprawy życia mieszkańców”.
Podstawowe cele strategiczne to:
1. Budowa silnej marki „KRAKÓW”.
2. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających Kraków.
3. Zwiększenie ilości inwestorów i aktywności gospodarczej
mieszkańców.
4. Wytworzenie silnego poczucia tożsamości i identyfikacji
mieszkańców z Krakowem.
W związku z zakładanymi celami zostały określone grupy docelowe, do których powinien być skierowany komunikat promocyjny oraz narzędzia informacji i promocji, pozwalające na stworzenie pozytywnego, jednolitego wizerunku tworzącego atmosferę
zaufania do miasta i jego szerokiej oferty, sprzyjającej indywidualizacji marki miasta, czyli wyróżnienia spośród miast konkurencyjnych.
Bartoszyce to nie Kraków, nie mniej jednak w trosce o swoją
pozycję (jak najwyższą) w rankingu miast chociażby tylko województwa Warmińsko-Mazurskiego mają bez wątpienia wiele do
zrobienia.
Mamy również wiele do zaoferowania, tylko brakuje tutaj odpowiedniej atmosfery we wspólnym kreowaniu marki „BARTOSZYCE”.
W zasadzie nikt nie ma większych wątpliwości, co do tego, iż
sprowokowanie do liczniejszych odwiedzin Bartoszyc przez turystów czy pozyskiwanie większej liczby inwestorów zewnętrznych
czy wewnętrznych, daje wymierne efekty promocji w rozwoju
miasta.
Jednak jeżeli chodzi o wytworzenie silnego poczucia tożsamości i identyfikacji mieszkańców z Bartoszycami, to z wielką przykrością należy stwierdzić, że robimy wewnątrz i na zewnątrz wrażenie bardzo skonfliktowanej społeczności.
Dlaczego tak się dzieje? Przecież wszystkim nam powinno
zależeć, by poprzez silne poczucie lokalnej tożsamości, ogromne zintegrowanie wszystkich grup społecznych i zawodowych
funkcjonujących w naszym mieście, poczucie dumy, świadomość
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historii i tradycji, utożsamianie się z podejmowanymi przez władze samorządowe miasta przedsięwzięciami na rzecz mieszkańców w tej szeroko pojętej promocji, aby móc osiągnąć sukces, którego pozazdrościć mogłyby inne miasta.
Tworząc atmosferę powszechnego, lokalnego patriotyzmu,
wielkiego entuzjazmu, a wręcz patosowego uniesienia, bylibyśmy
w stanie przysłowiowe „góry przenosić”.
Wywołalibyśmy klimat sprzyjający powrotom z emigracji, nostalgii za tym jedynym swego rodzaju miejscem na ziemi, w którym chce się żyć, pracować, zakładać rodzinę, inwestować i z pełną satysfakcją dobrze zainwestowanego życia spocząć w tej naszej
małej ojczyźnie.
Dla zilustrowania swego rodzaju kontrastu w tej społecznej
dezintegracji na rzecz naszego miasta, posłużę się swoim osobistym spostrzeżeniem jakiego doświadczyłem przed paroma laty.
Jadąc z żoną na urlop, zabrałem do samochodu dwie małe
10-letnie dziewczynki, które chciały dojechać do wsi, leżącej na trasie mojej podróży. Wówczas miejscowość ta była już wielokrotnym
laureatem konkursu najpiękniejszej, najbardziej estetycznej wsi.
,,Mistrz Gospodarności’’ — organizowanym przez Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich. Był więc doskonały temat do nawiązania
rozmowy z tymi dziewczynkami poprzez przekazanie gratulacji,
że mieszkają w takiej wsi. Trudno mi teraz powtórzyć ich relację
dosłownie, ale na temat wielkiego zaangażowania Sołtysa, jego
umiejętności w porywaniu współmieszkańców do wielkich porządków we wsi, rady sołeckiej mieszkańców wsi i inwestycji zrealizowanych sumptem społecznym na rzecz wszystkich mieszkańców jak
i w poszczególnych zagrodach, wiedziały chyba wszystko. W relacjach swoich uzupełniały się wzajemnie, w uniesieniach i emocjach
sobie nawzajem wchodząc w słowo, a przy tym były przepełnione
taką dumą z tego faktu, że są mieszkankami takiej wsi gdzie panuje
taka integracja mieszkańców w dziele promocji swojej wioski, że aż
im tej osobistej satysfakcji pozazdrościłem.
A jaką satysfakcję z działań promocyjnych mają co niektórzy
„nasi”, albo nie do końca „nasi” mieszkańcy?
Całe szczęście, że są oni nieliczni. Jednak ich moc destrukcyjna
jest znaczna, ponieważ w sianej przez siebie „atmosferze” wykorzystują znaczny zasięg oddziaływania „mediów lokalnych” Po takiej „pesymistycznej” prasie czy audycji w lokalnym radio, potencjalny turysta czy inwestor będzie omijał nasze miasto szerokim
łukiem, chcąc za wszelką cenę uniknąć kontaktów czy lokowania
swoich interesów w tak skonfliktowanej społeczności.
Najlepiej byłoby, gdyby ten, czy ów „Smerf Maruda”, którego
mottem życiowym jest: „To się nie uda”, zdobył się na rewelacyjny
pomysł, zakasał rękawy i pokazał wszystkim jak się robi skuteczną a zarazem tanią promocję, nie deprecjonując przy tym działań
innych.
Niestety utrwalany z wielkim zacietrzewieniem obraz naszego
miasta przez tych „ekspertów-malkontentów” od promocji mówi,
że: „w mieście nic się nie dzieje”, „cofnęliśmy się w rozwoju o 20
lat” itd., itp., etc.
A jeśli się już dzieje, to: „wyrzuca się nasze — podatników pieniądze w błoto”.
Jeszcze się dziecko nie urodziło, a już zostało okrzyknięte „potworem”, „poczwarą”, „debilem” czy „przyszłym zwyrodnialcem”.
Pozwólmy mu się narodzić. Stwórzmy mu ciepłą atmosferę dla

jego rozwoju. Uczmy go własnym przykładem miłości i rozróżniania dobra od zła, a dopiero później oceniajmy.
Pomysł na zorganizowanie Finału Regionalnego Konkursu
Piękności Miss Polski 2010 — Miss Warmii i Mazur w dniu 20
marca 2010 r. właśnie w Bartoszycach, nie był moim pomysłem,
tak jak nie był moim pomysłem Puchar Strong Man, Bieg z Gwiazdą i wiele innych imprez, które były przedmiotem nieukrywanej
zazdrości burmistrzów innych miast województwa.
Nie rzucam kłód pod nogi inicjatywom, przy których ktoś się
napracował, które mają swój krąg odbiorców, które motywują do
pozytywnego działania a nie powiększają obszarów patologii społecznych, staram się im pomagać pod warunkiem, że inicjator całą
odpowiedzialnością i pracą nie obarczy jedynie mnie, bo aż na tak
wielkie zaangażowanie z mojej strony w tłoku wielu obowiązków
nie można liczyć.
Moment, w którym pomysł przedstawiany jest Radzie Miasta do zatwierdzenia budżetu imprezy, jest już moją inicjatywą
uchwałodawczą, zaś z chwilą przyjęcia uchwały jest to już decyzja
Rady Miasta.
Być może fakt, ze organizatorzy — firma J & G Global Holding,
mocą sugestii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
zwróciła się do Bartoszyc, jako pierwszego po Olsztynie miasta
z tą propozycją, mimo, że pod względem wielkości zajmujemy dopiero 8 pozycję w tym rankingu świadczy o atrakcyjności Bartoszyc, wypracowanej wcześniejszymi działaniami promocyjnymi,
których koronnym działaniem było zdobycie I miejsca w Pucharze Miast, pozostawiając w polu takie tuzy jak Mrągowo, Iławę,
Ostródę czy miasta prezydenckie Wejherowo, Starogard Gdański.
Pozyskaliśmy partnera do tego przedsięwzięcia — Hotel „Bartis”, który oprócz finałowej gali dla kilkudziesięciu finalistek konkursu jurorów, członków obsługi oraz gwiazd przez okres tygodnia zapewnić ma wyżywienie i nocleg.
Zadbaliśmy również o to, by nasze media lokalne mogły objąć patronat honorowy nad tą imprezą, mając możliwość bezpłatnego dostępu do kandydatek i gali, w celu robienia materiałów

filmowych, zdjęć i wywiadów, zamieszczanych na swoich łamach
celem przybliżenia atmosfery konkursu wszystkim mieszkańcom
BARTOSZYC. Z uwagi na fakt, iż pobyt kandydatek będzie trwał
w naszym mieście 7 dni, nasi mieszkańcy będą mogli spotkać się
z tymi pięknymi dziewczynami w różnych miejscach naszego
miasta, które zamierzamy promować za pośrednictwem POLSAT
CAFE lub TVN STYLE, w wyniku wielokrotnych retransmisji całego przedsięwzięcia wraz z migawkami z naszego miasta.
A tak na marginesie to:
Płytę Joanny Konrad na mocy uchwały Rady Miasta sfinansowało wyłącznie miasto. To samo dotyczy wydania Legend Bartoszyckich pani Teresy Bratek — naszej ,,Zasłużonej dla Bartoszyc’’
oraz wielu innych przedsięwzięć promocyjnych.
Oczywiście, tych sukcesów by nie było, bez patriotyzmu lokalnego, osób promowanych i ogromnej pracy wielu osób życzliwych
tym przedsięwzięciom, którzy bardziej lub mniej świadomie zaangażowali się w skuteczną budowę marki BARTOSZYCE.
A tak już zupełnie na marginesie, adeptom sztuki dziennikarskiej, pragnę przypomnieć o narzędziu jakim jest „Etyka dziennikarska”, które w ich dalszej pracy pomoże osiągnąć sukces.
Ona mówi, że nie należy się wypowiadać w temacie, którego
się nie zna, wyrządzając krzywdę wielu osobom, które próbuje się
oceniać. Lepiej zaprosić te osoby do swoistej konfrontacji — na
zasadzie nic o nas bez nas.
Stara prawda mówi „jak cię widzą tak cię piszą”, jednak to dotyczy opinii płynących z zewnątrz. Jeśli sami się dyskredytujemy, to
nie jest to promocja tylko antypromocja.
Z całego serca współczuję tym wszystkim zgorzknialcom i malkontentom.
Świadczyć to może jedynie, że mieliście bardzo trudne dzieciństwo, że nikt was nie kochał i nie przytulał, a teraz pałacie nienawiścią do całego świata i próbujecie w każdy możliwy sposób
wyrównać rachunki dyskredytując wszystkich i wszystko dookoła.
opracował: Krzysztof Nałęcz
Burmistrz Miasta Bartoszyce

Forum Organizacji Pozarządowych
8 grudnia 2009 r. Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce zorganizował i przeprowadził Forum Organizacji Pozarządowych. Na spotkanie przybyli przedstawiciele bartoszyckich
stowarzyszeń. W programie spotkania przewidziano prezentację
konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom, a także projekt „Programu współpracy miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010”. Pracownicy Urzędu Miasta Bartoszyce
szczegółowo omówili przykłady prawidłowo wypełnionych druków sprawozdań za rok 2009 oraz druk wniosku na dotacje na
2010 rok. Ponadto zaprezentowano przykładowe fundusze unijne,
z których organizacje mogą skorzystać oraz nową oficjalną stronę
internetową — www.ngo.bartoszyce.pl skierowaną przede wszystkim do lokalnych organizacji pozarządowych.
opracowała: Marta Szuter
Fotografie: Szymon Siarkowski
Wydział Spraw Społecznych
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Hej kolęda, kolęda…

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, związany z tradycjami i obrzędami rodzinnymi. Mają one niezwykłą atmosferę i symbolikę. Dawniej rodzinne kolędowanie było atrakcją, od wieków
w polskich domach i kościołach rozbrzmiewały kolędy i pastorałki.
Tradycje te kultywuje od 20 lat Bartoszycki Dom Kultury organizując przeglądy przedstawień kolędniczych i jasełkowych, w których
biorą udział wszystkie bartoszyckie szkoły i przedszkola.
Wśród pielęgnujących ten piękny zwyczaj znalazło się także
Przedszkole Publiczne Nr 9 z Bartoszyc, które już po raz piąty pod
kierunkiem Dyrektor Pani Ireny Czarneckiej zorganizowało Powiatowy Przegląd Kolęd dla przedszkolaków. Konkurs odbył się
15 stycznia 2010 roku pod hasłem „Rodzinne kolędowanie”, a jego
ideą było przede wszystkim pielęgnowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz ochrona przed zanikaniem zwyczaju kolędowania, a także pobudzanie twórczych zainteresowań młodego
pokolenia.
Całość konkursu odbywała się w otoczeniu zaaranżowanej specjalnie na tę okazję sceny Bartoszyckiego Domu Kultury. Pachnące świerki i anioły spływające z nieba na kolędujących nadawały
spotkaniu jeszcze większy i bardziej podniosły nastrój. Sprawiły

tym samym, iż była to jedna z ważniejszych uroczystości zorganizowanych na terenie Bartoszyc.
Prowadzenie Przeglądów Kolęd stało się już tradycją w Przedszkolu Publicznym Nr 9, jednak w tym roku po raz pierwszy organizatorzy do kolędowania zaprosili przedszkolaków ze swoimi
rodzinami, których zadaniem było wspólne wykonanie kolędy lub
pastorałki. Podczas występów rodzinne zespoły kolędnicze obok
talentu wokalnego zaprezentowały również ciekawe aranżacje
i przebrania. Na zwycięzców czekały dyplomy oraz pamiątkowe
upominki.
Pani Joanna Łach — nauczycielka Przedszkola nr 9 podsumowując tę piękną imprezę stwierdziła, że tegoroczny Przegląd Kolęd był nie tylko konkursem, lecz także możliwością aktywnego
integrowania się bartoszyckich instytucji i środowisk kulturowych
w klimacie najpiękniejszego katolickiego święta.
Podczas uroczystości było wiele pięknych kolęd i pastorałek,
wzruszających zawartością słów i melodii. Bardzo wiele z nich zostało wykonanych po raz pierwszy, co daje świadectwo o tym, że
idea Przeglądu jest motywacją do dalszej pracy oraz poszukiwania
nowych form, aranżacji i wykonania.
opracował: zespół BDK na podstawie informacji Joanny Łach
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Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

10 stycznia br. tak jak w wielu innych miastach, również w Bartoszycach zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kolejny
raz bartoszyczanie okazali się ludźmi, którzy chętnie niosą pomoc
potrzebującym. Pomimo mroźnej pogody i silnego wiatru 60 wolontariuszy przemierzających ulice miasta, witano z uśmiechem

i chętnie wrzucano pieniądze do orkiestrowych puszek. Kwestą
uliczną zajęli się bartoszyccy harcerze, którzy dzięki gorącym sercom hojnych mieszkańców Bartoszyc uzbierali ok. 14 tys. złotych.
Zbiórkę pieniędzy zorganizował też Bartoszycki Dom Kultury
podczas koncertu, w którym wystąpiły zespoły działające w BDK,
MDK, Klubie Garnizonowym oraz NORA STUDIO.
Wystąpiły zespoły „PRIMA JUNIOR”, grupa Hip-Hopowa
„BONUS”, zespół taneczny „REFLEX”, zespół taneczny „PRIMA”,
zespół wokalny „ROSENTHAL”, soliści z Klubu Garnizonowego,
duet „EUFORIA”, grupa tańca Hip-Hop „GLOW”, grupa tańca
Hip-Hop „DBC”, zespół „DRUGA ZMIANA”, grupa wokalno-instrumentalna „MUSIC DEPARTAMENT”, grupa rockowa „NIEPOGODA”, „LOGIKA KONTRA SYSTEM”.
Telewizja kablowa ,,Bart-Sat’’ prowadziła na żywo aukcję gadżetów.
Do orkiestry włączył się też Bartoszycki Ośrodek Sportu
i Rekreacji organizując Turniej Rodzinny pod hasłem „Łyżwiarze

— WOŚP’’, także bartoszyckie szkoły i przedszkola, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Areszt Śledczy
w Bartoszycach, Zakład Karny w Kamińsku, policyjny „niebieski
patrol”. Wiele osób i instytucji wspomagało działanie organizatorów WOŚP. Należą do nich:
—— Urząd Miasta Bartoszyce, dzięki któremu poleciało światełko do nieba i licytowano kubki z logo orkiestry i naszego
miasta;
—— Radio Bartoszyce, które reklamowało i relacjonowało XVIII
Finał WOŚP;
—— Klub Jocker, gdzie wolontariusze mogli wypić gorącą herbatę i zjeść ciepłą zupę;
—— Agnieszka Kulesza, która kolejny raz przygotowała obiad
dla wolontariuszy;
—— firma W-M Glass, fundator zegarów do licytacji;
—— Ryszard Mielnik, fundator Srebrnego Serduszka do licytacji;
—— pracownia plastyczna BDK, Uniwersytet III Wieku oraz
MOPS, przeznaczając do licytacji obrazy powstałe w ich
pracowniach;
—— Jan Siwicki, ofiarodawca XXI tomowej Encyklopedii, którą
licytowano TVK Bart-Sat;
—— anonimowy darczyńca, który przekazał bogatą kolekcję,
modnej, ręcznie wykonanej biżuterii, licytowanej podczas
koncertu w BDK.
W sumie w Bartoszycach podczas Finału WOŚP zebrano ok. 23
tys. zł, które przekazano Fundacji WOŚP na rzecz pomocy dzieciom chorym onkologiczne oraz na zakup sprzętu specjalistycznego dla klinik onkologicznych. Ten finał nie mógłby się odbyć
gdyby nie wsparcie wielu ludzi dobrej woli, którzy tradycyjnie, jak
co roku włączają się do WOŚP i na których zawsze można liczyć.
opracował: zespół BDK

Królewna Śnieżka

Czar Kolędowania

Niezależna Grupa Młodzieżowa „TymCzasem” wyszła z inicjatywą przygotowania spektaklu teatralnego — bajki p.t: ,,Królewna
Śnieżka”.
Młodzi ludzie realizują swoje zainteresowania teatralne i swoją
pasję tworzenia zaszczepiają jeszcze młodszym — przedszkolakom. Siedmioro maluchów grających krasnoludków świetnie się
bawi wspólnie ze starszymi kolegami z liceum pod kierunkiem
pani reżyser — Magdaleny Słowikowskiej — uczennicy III klasy
LO im. S. Żeromskiego. Młodzież jest bardzo zaangażowana w realizację swojego projektu — przez okres ferii codziennie na scenie
BDK odbywały się próby sceniczne, grupa wspólnie tworzyła scenografię i oprawę muzyczną. Ich dojrzałe działania uświadamiają
ludziom dorosłym, że obcowanie ze sztuką jest dla młodego człowieka czymś ważnym i pożytecznym. Premiera bajki „Królewna
Śnieżka’’ planowana jest w połowie lutego 2010r. w BDK.

To tytuł kameralnego wieczoru, który odbył się w Bartoszyckim
Domu Kultury 29 stycznia 2010 br.z udziałem zespołu „Przyśpiewka z zapaski’’, sekcji wokalnej Bartoszyckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a także solistów Ady Raduszkiewicz, Sylwii Sosnowskiej, Katarzyny Mażul. Przypomniano ciepły klimat świąteczny poprzez kolędy i pastorałki, a także słowa poezji polskich
autorów prezentowane przez Urszulę Drogomir.
Uczestnicy tego spotkania mieli możliwość wspólnego śpiewania znanych kolęd oraz pastorałek napisanych i skomponowanych
przez bartoszycką poetkę Teresę Bratek.
opracował: zespół BDK

opracował: zespół BDK
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Pracowity grudzień
w Stacji Socjalnej Johanitów
Zawód pielęgniarki wymaga ciągłego doskonalenia, śledzenia nowości medycznych, dlatego też nasi zwierzchnicy z Niemiec organizują nam szkolenia.
5 XII 2009 r. uczestniczyłyśmy w szkoleniu zorganizowanym
przez dr Meyl i Pana Kahnert. Szkolenie odbyło się w Ostródzie,
zaś jego tematem było „Nadciśnienie tętnicze”, wykład poprowadził dr medycyny Behrens.

Po raz kolejny otrzymałyśmy duży transport z HILFE UND
TAT ze sprzętem rehabilitacyjnym od Pana Uwe Remmers oraz ze
środkami opatrunkowymi z Nienburga od pastora Klinke a przywiezione przez Pana H.P. Lipferd.
Przekazane środki rozdysponowałyśmy do DPS-ów na terenie
powiatu, szpitala rehabilitacyjnego oraz podopiecznych korzystających z naszej pomocy.

Po szkoleniu odbyło się uroczyste nabożeństwo, w którym
uczestniczyli Johannici, zaproszeni goście i pielęgniarki.
Następnie odbyło się uroczyste spotkanie mikołajkowe.
Na święta obdarowałyśmy naszych podopiecznych paczkami
świątecznymi, które przygotowane zostały przez rodziny z Niemiec i przywiezione do nas przez Johannitów.

Naszym stałym darczyńcą jest Pan Leyen i Fischern, którzy
również w grudniu dostarczyli nam środki medyczne.

Jak co roku miałyśmy przyjemność uczestniczenia w spotkaniu
adwentowym z seniorami z Mniejszości Niemieckiej. Spotkanie
przebiegało w miłej atmosferze.
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Skończył się stary rok, lecz pomocy innym ludziom trzeba
wciąż udzielać, gdyż osób potrzebujących ciągle przybywa.

opracowały: Alicja Kiełbasińska i Bożena Warchoła

Prowincja pełna marzeń
3 grudnia w czytelni biblioteki miejskiej odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich i promocja jej nowo wydanej książki
„Prowincja pełna marzeń”, która jest debiutem prozatorskim autorki. Wydana została przez Wydawnictwo MG. Książka zawiera
wątek współczesny i historyczny, dotyczący losów mazurskiej rodziny. Ukazuje Mazury i rodzinne Mrągowo, jako miejsce magiczne, pełne marzeń i nadziei, w którym tętni normalne życie.
Fascynacja prowincją przejawiała się również w dyskusji podczas
spotkania z czytelnikami. Katarzyna Enerlich ceni prostotę oraz
życie w harmonii z naturą. Mazurska prowincja jest jej miejscem
na ziemi, a pisanie poezji i prozy, jest dla niej szczęściem i sposobem na nazwanie myśli.

Bliski sąsiad — najlepszym przyjacielem
18 listopada 2009 r. w Mediatece MBP w Bartoszycach odbył się
wernisaż prac uczestników polsko-rosyjskiego konkursu plastycznego ph. „Bliski sąsiad — najlepszym przyjacielem”. Konkurs zorganizował Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Kaliningradzie oraz tygodnik „Strana Kaliningrad”. Oficjalne
podsumowanie konkursu, jak również wręczanie nagród miało miejsce w Muzeum Oceanu Światowego w Kaliningradzie,
w maju 2009 roku. Nasi laureaci niestety nie mogli wybrać się na
tę ceremonię, dlatego biblioteka w Bartoszycach, miała zaszczyt
i przyjemność, zorganizować podobną uroczystość u siebie. Spośród ponad 400 nadesłanych prac, nagrodę zdobył Czarek Kupaj,
a wyróżnienie Agata Budna — uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 3 w Bartoszycach. Prace zostały wykonane na zajęciach Anny
Murawskiej. Obecnie są oni uczniami Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach. Grono zwycięzców reprezentowali również: Aleksandra
Kuliś (nagroda) ze Srokowa oraz Rozalia Wojszel z Barczewa.
(wyróżnienie). Nagrody ufundowane przez Konsulat RP, wręczyła
Oksana Karyakina — redaktor z tygodnika „Strana Kaliningrad”.
Na zakończenie uroczystości laureaci oraz zaproszeni goście wysłuchali krótkiego występu wokalnego uczennic z Gimnazjum nr 2.

opracowała: Jolanta Dowejko
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Gminne Centrum Informacji informuje o spotkaniach…
Drodzy czytelnicy biuletynu „Moje Bartoszyce”, podsumowując ostatni kwartał 2009r. oraz rozpoczynając rok 2010, informujemy Państwa, że trwa ostatnia już edycja warsztatów
komputerowych organizowanych w GCI. Odnotowaliśmy duże
zainteresowanie tym trwającym od października ubiegłego roku
przedsięwzięciem. Zajęcia te cieszą się popularnością wśród osób
bezrobotnych oraz starszych, nie mających wcześniej do czynienia
z komputerem. Każdy uczestnik zajęć traktowany jest w sposób
indywidualny. Staramy się dostosowywać poziom i rodzaj ćwiczeń
do potrzeb kursanta. Kolejne edycje warsztatów planowane są na
jesieni, po zakończeniu sezonu turystycznego.
W ramach prowadzenia Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości planowane jest w miesiącu lutym spotkanie informacyjne dla
osób bezrobotnych na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, pozyskania dotacji z PUP, dokumentów niezbędnych
do rejestracji tejże działalności w Urzędzie Skarbowym oraz formach jej opodatkowania. O dokładnym terminie spotkania poinformujemy Państwa w lokalnej prasie.

Pracownicy Gminnego Centrum Informacji w Bartoszycach
wychodząc na przeciw oczekiwaniom gimnazjalistów, co do ich
dalszej drogi edukacji, planują zorganizować Targi Edukacyjne dla
Trzecich Klas Gimnazjalnych. Przedsięwzięcie to, planowane na
kwiecień 2010r., w poprzednich latach cieszyło się dużym zainteresowaniem grupy docelowej.
Celem Targów Edukacyjnych będzie zaangażowanie uczniów
szkół średnich do zaprezentowania i promowania swoich liceów,
przekazanie przez uczniów szkół średnich informacji dotyczących
ich liceów młodszym kolegom, udzielenie przez pracowników
GCI uczniom szkół gimnazjalnych pomocy i niezbędnych informacji w kwestii wyboru przez nich szkoły średniej.
Zapraszamy do współpracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którzy mogliby poinformować o dzisiejszym zapotrzebowaniu na rynku pracy i zawodach przyszłości oraz specjalistów
z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, którzy również doradzą
w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia.
opracowały: Justyna Wasyliszyn, Iwona Wojnicz
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Inwestycje w mieście
Budżet miasta na rok 2010 uchwalony przez Radę Miasta Bartoszyce z początkiem roku stawia przed Burmistrzem Miasta wiele
zadań inwestycyjnych.
Kilka inwestycji ważnych dla organizmu miejskiego będzie możliwe do zrealizowania dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu jakie
naszemu miastu udało się pozyskać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Warmińsko-Mazurskiego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
I tak w ramach działania „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu” będzie realizowana przebudowa tzw:
dróg poczołgowych — ul. Konopnickiej, ul. Kolejowej, ul. Limanowskiego oraz ul. Pieniężnego. Zostanie również przebudowana
skrajnia wiaduktu kolejowego przy ul. Kolejowej co zapewni możliwość przejazdu pojazdom wysokim.
Kolejnymi działaniami realizowanymi dzięki środkom unijnym będą inwestycje współfinansowane z RPO Warmia i Mazury w ramach działania 4.2 „Rewitalizacja miast” tj. przebudowa
dróg Jagiellończyka i Wybrzeża jak również zostaną zrefundowane wydatki poniesione za wykonaną w ub. roku przebudowę ul.
Młynarskiej. Kolejnym zadaniem w ramach tego działania będzie
wykonanie remontu budynku Bramy Lidzbarskiej na potrzeby
utworzenia w nim muzeum.
Kolejnymi inwestycjami finansowanym już tylko ze środków własnych będzie wykonanie remontów i modernizacji ul.

Wańkowicza i ul. Romera oraz chodników przy ul. Emilii Plater, ul.
Marii Curie Skłodowskiej oraz ciągu pieszego łączącego ul. Nad
Łyną poprzez kładkę na rzece Łynie z ul. Gdańską. Zostanie przebudowana również ul. Struga w części prowadzącej do budynków
TBS. Nowe nakładki asfaltowe otrzyma kilka ulic miejskich.
W zamierzeniu inwestycyjnym miasta w dalszym ciągu pozostają: basen oraz hala widowiskowo-sportowa. Przystąpienie do
tych realizacji uwarunkowane jest jednak uzyskaniem środków
zewnętrznych. Pozostając przy obiektach sportowych w bieżącym
roku planowane jest wykonanie docelowego stałego lodowiska,
którego atrakcyjność i potrzeba została już potwierdzona funkcjonującym niespełna pięć tygodni obiektem.
Jako kontynuacja rozpoczętej przebudowy w roku 2008 dróg
na osiedlu „Działki” w tym roku zostanie wybudowany fragment
kanalizacji burzowej w ciągu ul. Broniewskiego. Budżet miasta
założył kolejną już w ostatnich latach realizację inwestycji na osiedlu „Działki”.
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 Państwa już dziś.
opracował: Dariusz Nowakowski
Kierownik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Przekaż 1% podatku
na organizację pożytku publicznego
W Bartoszycach podatnicy przekazali 443 047 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego z tytułu 1% podatku należnego za
rok 2008. W tym roku również rusza akcja promująca, która ma
na celu wsparcie OPP.
Aby przekazać pieniądze wystarczy tylko wpisać w odpowiedniej rubryce PIT-u (w każdym formularzu jest taka możliwość)
nazwę i numer KRS wybranej przez nas organizacji, a środki popłyną bezpośrednio do niej. Termin na składanie PIT-u za miniony rok upływa 30 kwietnia 2010 roku. Po tym terminie także możemy ofiarować OPP 1 proc. podatku — w przypadku składania
korekty PIT-a. Ostatnim dniem na jej złożenie będzie 30 czerwca
2010 roku.
Sami możemy wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą
równą 1 proc. naszego zeszłorocznego podatku. Gorąco zachęcamy do wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych w postaci
przekazania 1%!
Bartoszyckie stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego (zgodnie z art. 27 d ustawy o działalności pożytku publicznego)
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Lp.
Nazwa organizacji
Adres
1. Miejski Bartoszycki Klub ul. Hubalczyków 2
Sportowy „Victoria”
11-200 Bartoszyce
2. Polski Czerwony Krzyż
ul. Pieniężnego 10A
11-200 Bartoszyce
3. Polskie Stowarzyszenie na ul. Boh Warszawy 16
rzecz Osób z Upośledze- 11-200 Bartoszyce
niem Umysłowym Koło
w Bartoszycach
4. Polskie Towarzystwo Za- ul. Pieniężnego 10A
pobiegania Narkomanii
11-200 Bartoszyce
5. Polski Związek Niewido- ul. Pieniężnego 10
mych Okręg Warmińsko 1-200 Bartoszyce
Mazurski w Olsztynie Za- ul. Mickiewicza 1
rząd Koła w Bartoszycach 7/3 10-508 Olsztyn
6. Stowarzyszenia Integracji ul. Bema 51a
Osób Niepełnosprawnych 11-200 Bartoszyce
„SION”
7. Stowarzyszenia Pomocy ul. Limanowskiego 9
Osobom Niepełnospraw- 11-200 Bartoszyce
nym „Jesteś - my”
8. Stowarzyszenia na Rzecz ul. Marksa 10
Profilaktyki i Terapii Uza- 11-200 Bartoszyce
leżnień „Źródło”

Nr KRS
0000049724
0000225587
0000162757

0000139972
0000091325

0000051822
0000071714
0000044773

9. Uczniowski Klub Sportowy „Przyjaźń”
10. Warmińsko
Mazurskie
Stowarzyszenie Przyjaciół
Opieki Paliatywnej
11. Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca
w Bartoszycach

ul. Nowowiejskiego 31 0000342860
11-200 Bartoszyce
ul. Marksa 10
0000052186
11-200 Bartoszyce
ul. 11 Listopada 7
11-200 Bartoszyce

0000094699

Sprawdzić, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom:
1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
—— podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
(w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych);

—— podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
—— podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak,
że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS
w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane
przez pracodawcę.
opracowanie: Marta Szuter
Wydział Spraw Społecznych

Wolontariusz Roku 2009

— wręczono wyróżnienia
W piątek 4 grudnia 2009r. w Bartoszyckim Domu Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza wręczono zaszczytne
wyróżnienia dla najbardziej aktywnych i bezinteresownie działających bartoszyckich wolontariuszy.
Burmistrz Miasta Bartoszyce Sylwester Grodzki wspólnie
z Radnym Rady Miasta Panem Lechem Darskim statuetką z dyplomem oraz pamiątkową książką Pani T. Bratek nagrodzili wolontariuszy w następujących kategoriach:
1) Wyróżnienie Wolontariusz Roku 2009 nadawane przez nominację organizacji pozarządowych działających na terenie miasta Bartoszyce (w dziedzinach: pomoc społeczna, sport i rekreacja oraz kultura i oświata)
1 Leonard Byliński
14 Krzysztof Kaliszuk
2 Krystyna Końska
15 Rafał Czerniewski
3 Stanisława Kosmala
16 Bogdan Wawrzyniak
4 Jan Lewicki
17 Andrzej Szyszko
5 Halina Wojciechowska
18 Grzegorz Dowgiałło
6 Stanisław Gajżewski
19 Tadeusz Pulik
7 Kazimiera Krysińska
20 Danuta Koman
8 Justyna Gołombiewska
21 Barbara Imianowska
9 Iwona Sosnowska
22 Ewa Pyszniak
10 Marek Sikorski
23 Janusz Pietrzak
11 Łukasz Domański
24 Natalia Shelest
12 Tadeusz Kondrat
25 Danuta Dębek
13 Grażyna Baranowska
26 Marceli Paluch
2) Specjalne Wyróżnienie Burmistrza Miasta Bartoszyce otrzymali:
1 Waleria Woźnicka
2 Marek Gil
3 Magdalena Sałata
4 Irena Bielikowicz — Borczyk
3) Nagroda „Laur Aktywności” na najciekawszą inicjatywę społeczną (kategoria: pomoc społeczna, sport i rekreacja)
Pomoc społeczna:
—— Projekt pn. „Krok ku aktywności i integracji”, Podmiot składający ofertę: Stowarzyszenie SION

Sport
—— Organizacja zawodów motocrossowych z cyku Puchar Polski, Podmiot składający ofertę: Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wiraż”
4) Rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Wolontariat w Słowie”
oraz konkursu plastycznego „Wolontariat w Obrazie”. Celem
konkursu było przede wszystkim promowanie wolontariatu
wśród młodzieży.
Wolontariat w Słowie
—— Paulina Zaborowska — Zespół Szkół z UJN — bardzo ciekawa praca napisana w formie kartek z pamiętnika — pn:
„Ja wolontariusz”
Wyróżnienia:
—— Paula Jabłońska — Zespół Szkół z UJN — wiersz pt: „Ja —
wolontariusz”
—— Paulina Miecznik — Gimnazjum nr 1 — bardzo osobiste
przemyślenia spisane w formie wypracowania pt. „Czym
jest dla mnie wolontariat
„Wolontariat w Obrazie”
—— Justyna Rohun — Gimnazjum nr 2
Wyróżnienia:
—— Katarzyna Krasowska — Gimnazjum nr 2]
—— Katarzyna Chińska — Gimnazjum nr 2
—— Klaudia Rabizo — Gimnazjum nr 1
Oprawę wizualną Gali w postaci prezentacji multimedialnej
przygotował Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bartoszyce. Program artystyczny uroczystości zapewniły dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury.
Dziękujemy nagrodzonym wolontariuszom za tak liczną frekwencję na gali, gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na
rzecz miasta Bartoszyce i jego mieszkańców.
opracowanie: Marta Szuter
Wydział Spraw Społecznych
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Nowa inwestycja sportowo rekreacyjna w Bartoszycach

to strzał w dziesiątkę!

800 m² wspaniałej infrastruktury sportowo rekreacyjnej zostało oddane do użytku dla mieszkańców Bartoszyc i okolic z pierwszym dniem nowego 2010 roku.
Głównym inicjatorem powstania lodowiska był Burmistrz
Miasta Krzysztof Nałęcz. Oczywiście nie stało by się to rzeczywistością gdyby nie poparcie Rady Miasta Bartoszyce. Koordynatorem całego projektu budowy oraz administratorem lodowiska jest
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSiR).
Oprócz tafli otoczonej bandami przy lodowisku funkcjonuje

również wypożyczalnia łyżew, punkt ich ostrzenia, kasa, punkt
medyczny oraz przebieralnia. Wypożyczalnia jest prowadzona
przez firmę zewnętrzną, która jest wyposażona w ponad 100 par
łyżew, aby mieszkańcy bez konieczności zakupu łyżew mogli aktywnie korzystać z obiektu.
Ku wielkiemu zaskoczeniu i opiniom wielu osób, iż w Bartoszycach raczej nie mamy tradycji sportów łyżwiarskich oraz mało
osób potrafi jeździć na łyżwach okazało się, że lodowisko codziennie jest oblegane nie tylko przez fanów jazdy na łyżwach, ale szczególnie przez tych, którzy na lodowisku stawiają swoje pierwsze
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kroki. Dało się szczególnie to zauważyć podczas organizowanych
przez BOSiR zawodów pod hasłem „Łyżwiarz z sercem” w ramach
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Startujący zawodnicy
z wielkim zapałem i entuzjazmem brali udział w zawodach mimo,
iż nie wszyscy czuli się pewnie na lodzie.
BOSiR na ferie
przygotował konkursy i rozgrywki sportowo rekreacyjne na
lodowisku. W ciągu
ferii
(poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 12:00–13:00)
dzieci i młodzież
mogą
uczestniczyć
w zawodach i zbierać punkty. Na podsumowanie ferii —
w piątek (05.02.2010r
o g. 12:00) odbędzie
się
podsumowanie
punktowe wszystkich
uczestników! Zapraszamy do udziału
w zawodach — przygotowane są atrakcyjne nagrody główne: odtwarzacz muzyczny MP 3, Pendrive oraz
łyżwy!
Fanów muzyki lat 70, 80, 90-tych zapraszamy (w ferie) w godz.
19:00–21:00 na sobotnie i niedzielne muzyczne wieczory na lodowisku pod hasłem „Gdzie się podziały tamte prywatki”.
Ponadto od poniedziałku do piątku w trakcie audycji sportowej
słuchacze Radia Bartoszyce mają szansę wygrać wejściówki na lodowisko. Zapraszamy do korzystania z obiektu!
opracowała: Anna Świderska
Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

Fotokreacja
powiatu bartoszyckiego
— to nazwa projektu, który Warmińskie Towarzystwo Fotograficzne realizowało z Miejską Biblioteka Publiczną od lipca do listopada 2009 r. Projekt zrealizowany został dzięki dotacji przyznanej przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego. Efektem pracy była
wystawa „Mikro makro świat powiatu” oraz „Fotokreacja dóbr
kultury powiatu bartoszyckiego”. Projekt opierał się na dwóch
różnych spojrzeniach na powiat bartoszycki. Wspólną cechą
wystawy fotograficznej jest subiektywne odzwierciedlenie realizowanego tematu. „Mikro makro świat powiatu przedstawiony na fotografiach Waleriana Kiezika, Arkadiusza Stopy, Artura
Pleskota — to spojrzenie na świat powiatu okiem uzbrojonym
w techniki optyczne. Jest to świat realny, a zarazem nieznany, bo
niewidoczny „gołym okiem”. Natomiast „Fotokreacja dóbr kultury powiatu bartoszyckiego” jest kreatywną manipulacją obrazu

fotograficznego za pomocą kolorów i prostych środków wyrazu.
Ewa i Tomasz Pisarscy pokazują w swoich pracach to, co towarzyszy wielu pokoleniom od wieków i jest stałą pozostałością
czasów minionych, jak zabytki architektury, przez pryzmat tego,
o czym często zapominamy, a co jest ulotne jak młodość. Młodzież to według Ewy i Tomka największe dobro kultury powiatu
bartoszyckiego, bo to oni dziś odnosząc wielkie sukcesy w wielu
dziedzinach kulturalnych, sportowych i naukowych są ambasadorami promującymi nasz powiat w świecie. Na fotografiach często
zakłócają utarty obraz znany z materiałów promocyjnych. W działania oprócz członków WTF, aktywnie włączyła się młodzież ze
Stowarzyszenia „NORA”. Wernisaż podsumowujący projekt z pokazem multimedialnym i prezentacją prac fotograficznych odbył
się w czytelni biblioteki 30 listopada 2009 roku.

Zaproszenia
7 marca 2010r. w Bartoszyckim Domu Kultury odbędzie się
tradycyjny koncert “Kaziuki-Wilniuki” z udziałem reprezentacyjnego zespołu “Wileńszczyzna”, kapeli Wileńskiej oraz artystów
i twórców ludowych z Wilna i okolic. Bilety do nabycia w BDK.
Tegoroczna 55 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego odbędzie się w BDK w dwóch etapach: 19 marca 2010 r.
o godz. 12.00 eliminacje miejskie i powiatowe, 17 kwietnia 2010 r.
o godz. 11.00. BDK zaprasza artystów, malarzy, rzeźbiarzy, osoby

wykonujące rękodzieło do udziału w Jarmarku Sztuki Ludowej
i Rękodzieła Artystycznego.
28 marca 2010 r. począwszy od godz. 8.00 w Palmową Niedzielę
na Placu Konstytucji 3 Maja przy fontannie mieszkańcy Bartoszyc
będą mieli okazję zrobić świąteczne zakupy — pisanki, baranki,
serwetki, koszyczki, palmy wielkanocne, pieczywo obrzędowe,
stroiki, w dniach 22-26 marca 2010 r. BDK zaprasza na warsztaty
malowania pisanek wielkanocnych metodami tradycyjnymi.
opracował: zespół Bartoszyckiego Domu Kultury
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Gala Sportu 2009
W dniu 20 stycznia 2010 r. w Bartoszyckim Domu Kultury o godz.
18.00 rozpoczęła się uroczysta Gala Sportu 2009. Tego dnia wyróżniono „10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce 2009”, Trenerów Roku 2009, Imprezę Sportową Roku 2009,
Wydarzenie Sportowe Roku 2009 oraz e-Najpopularniejszych
Sportowców Miasta Bartoszyce 2009.
Oto lista zwycięzców w 5 kategoriach internetowych:
zz e-Najpopularniejszy Sportowiec Roku 2009:
—— I miejsce — Paula Błaszczyk — Bartoszycka Szkoła Taekwon-do-1448 głosów
—— II miejsce — Piotr Pawlak — Warmńsko-Mazurskie Towarzystwo Ringo — 1338 głosów
—— III miejsce — Karol Kwiliński — Bartoszycka Szkoła Taekwon-do — 670 głosów
zz e-Najpopularniejszy Trener Roku 2009, kategoria: trener gier
indywidualnych
—— I miejsce — Tomasz Zaremba — trener Bartoszyckiej Szkoły
Taekwon-do — 1413 głosów
zz e-Najpopularniejszy Trener Roku 2009, kategoria: trener gier
zespołowych
—— I miejsce — Waldemar Pisarzewski — trener UKS „Jedynka” Bartoszyce — 897 głosów
zz e-Najpopularniejsza Impreza Sportowa Roku 2009
—— I miejsce — IV Bartoszycki „Bieg z Gwiazdą” — 1082 głosy
zz e-Najpopularniejsze Wydarzenie Sportowe Roku 2009
—— I miejsce — Puchar Miast w Bartoszycach — 1243 głosy
Wyróżnienia Kapituły powołanej przez Burmistrza Miasta Bartoszyce Krzysztofa Nałęcza.
Impreza Sportowa Roku 2009 — „IV Bartoszycki Bieg z Gwiazdą”, którego organizatorem był Fan Klub Legii Warszawa i Victorii
Bartoszyce.
Wydarzenie Sportowe Roku — „Puchar Miast w Bartoszycach”,
nagrodę odebrała drużyna reprezentujące nasze miasto w zmaganiach Pucharu Miast 2009.
Sportowiec Roku 2009 — Magdalena Figat — zawodnicza UKS
„Jedynka” Bartoszyce. W imieniu zwyciężczyni nagrodę odebrał
Mirosław Figat — tat i zarazem trener.
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„Trener Roku 2009” w kategorii sportów indywidualnych
— Mirosław Figat .
zz Trener Roku 2009 gier zespołowych — Waldemar Pisarzewski — trener piłkarzy
UKS „Jedynka” Bartoszyce.
zz 10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce 2009:
—— I miejsce STACHELEK KAZIMIERZ — „Stowarzyszenie
Integracji Osób Niepełonosprawnych” — 5958 pkt.
—— II miejsce MATEJUK WIESŁAW — „Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełonosprawnych” — 5898 pkt.
—— III miejsce MRÓWKA ADRIAN — UKS „Przyajźń” Bartoszyce — 5033 pkt.
—— IV miejsce SARANDA MACIEJ — Klub Szachowy „Budowlani” — 4856 pkt.
—— V miejsce PISARCZYK URSZULA — Klub Szachowy „Budowlani” — 4655 pkt.
—— VI miejsce STURLIS KATARZYNA — UKS „OLIMP” —
4641 pkt.
—— VII miejsce SZUTOWICZ KAMIL — Stowarzyszenie Klub
Motocyklowy „WIRAŻ” — 4204 pkt.
—— VIII miejsce PIETRUSEWICZ PIOTR — MLKS „Siła” Bartoszyce — 4043 pkt.
—— IX miejsce ŁOKUCIEJEWSKI MAKSYM — UKS „Przyjaźń” — 3866 pkt.
—— X miejsce OSIPOWICZ TOMASZ — MBKS „Victoria” Bartoszyce — 3649 pkt.
Plebiscyt ten stworzył wiele emocji, gdyż do końca niewiadomo
było kto znajdzie się w pierwszej „10 Najpopularniejszych Sportowców Miasta Bartoszyce”. Niestety zabrakło w niej innych znakomitych sportowców naszego miasta, którzy w tym roku mieli imponujące sukcesy na arenie całego kraju a także międzynarodowej.
Galę Sportu 2009 mieli przyjemność poprowadzić pracownicy
Urzędu Miasta Bartoszyce: Marta Szuter oraz Szymon Siarkowski.
opracował: Szymon Siarkowski
Wdział Spraw Społecznych

