Bartoszyce na półmetku kadencji samorządów

BARTOSZYCE GRAJĄ FAIR PLAY!
Bartoszyce pierwsze miasto Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym zjednoczonej Europy, na trasie północ – południe z Kaliningradu do Warszawy. Wszechstronnie inwestuje - w młode pokolenie, infrastrukturę społeczną związaną z edukacją i wypoczynkiem, w drogi i chodniki, w estetykę
miasta, w rekreację i wypoczynek.
Bartoszyce to miasto, którego władze rozumieją jak wiele czynników składa się na
atrakcyjność inwestycyjną. Ludzie, tereny, oferta, klimat. Taka postawa władz
Miasta spotkała się z uznaniem kapituły
konkursu Gmina Fair Play w 2007 i 2008
roku. Udział w konkursie Gmina Fair
Play pozwolił nam spojrzeć z dystansu na
dotychczasowe dokonania, uporządkować zaplanowane działania, podnieść poprzeczkę własnych oczekiwań, a tym
samym spowodować by potencjalni inwestorzy z większą uwagą zwracali swoje
zainteresowania na nasz teren, na nasze
piękne miasto, bo Bartoszyce są godne
uwagi. Półmetek to dobry okres, aby
przedstawić Państwu dotychczasowe sukcesy i powiedzieć o planach na przyszłość.
Jest tego dosyć dużo, wymienię najważniejsze inwestycje, które udało nam się
dzięki ogromnemu wysiłkowi pracowników naszego Urzędu zrealizować, oto
niektóre z nich:
Inwestujemy w młode pokolenie...
Termomodernizacja obiektów oświatowych na które Urząd Miasta pozyskał
pieniądze z Norweskiego Mechanizmu
Finansowego - w ramach tego projektu
dokonano termomodernizacji obiektów:
Zespołu Szkół Nr 1, Szkoły Podstawowej
Nr 7, Gimnazjum Nr 2, Zespołu Szkół z
Ukraińskim Językiem Nauczania, Przedszkola Integracyjnego Nr 4 oraz Przedszkola ,,Stokrotka”. Termomodernizacja
to docieplenie elewacji z wymianą stolarki okiennej, przez co nasze obiekty
oświatowe zyskały na estetyce. Zespół
Szkół z UJN ma dodatkowo wyremontowany dach podobnie jest Zespół Szkół Nr
1, który przechodzi kapitalny remont, inwestycja skończy się w 2010 roku

.
Szkoły zyskały nowe piękne boiska ze
sztuczną nawierzchnią m.in. z programu
„Moje Boisko-Orlik 2012”przy Zespole
Szkół Nr 1 (wartość projektu to kwota
blisko 1,7 ml zł.,) dofinansowana z Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Dotacja z Budżetu Państwa w
kwocie 666 tys. zł.
„Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach” wartość projektu ponad 1.5 ml. zł.
- dotacja z budżetu Państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki) wynosi 450 tys.
zł.
Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach w ramach
programu „Blisko Boisko”, wartość pro-

jektu ogółem 682 tys. zł., dofinansowana
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w wysokości 100 tys. zł. oraz ze
środków prewencyjnych (Powszechny
Zakład Ubezpieczeń) w wysokości 200
tys. zł.
Ze środków Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów (Ministerstwo Sportu i Turystyki) w ostatnich
latach pozyskano nie małą kwotę, dzięki
której oferta szkół wzbogaciła się bardzo
w zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Dbamy o estetykę miasta i wygodę mieszkańców...
Miasto zyskało na estetyce i atrakcyjności
w ostatnich 2 latach. Wyremontowano
wiele chodników. m.in. przy ul. Nowowiejskiego, ul. Zientary – Malewskiej
oraz części ul. Knosały, ul. Broniewskiego, dokonano modernizacji chodników: ul. Witosa, ul. Mickiewicza ul.
Poniatowskiego. Projekt modernizacji ul.
Sikorskiego 86.729 zł., ciągu ulic Dębowej, Wrzosowej, Akacjowej, Poprzecznej
do ul. Leśnej, ul. Żeromskiego (od ul. Lelewela do ul. Broniewskiego), budowa
części chodnika przy ul. Tuwima, ul. PCK,
ul. 11 Listopada, ul. Hubalczyków, ul. Jagiellończyka schody z dojściem do ul.
Grota Roweckiego, plac przy Urzędzie
Miasta i chodnik przy ul. Monte Cassino,
uzbrojenie Oś. Międzytorze II etap – 500
tys. zł., w 2009 r. 3.5 ml. zł. Inwestycje te
zamknęły się kwotą ponad 10 ml zł.
Wykonanie ciągów pieszych, oświetlenia
i uzbrojenia na cmentarzu przy. ul. Leśnej oraz modernizacja oświetlenia na
cmentarzu komunalnym przy ul. Kętrzyńskiej. Wybudowanie kolejnego bloku
TBS, dokonanie modernizacja świetlicy
w budynku przy ul. Słowackiego 1 z przystosowaniem na mieszkania socjalne oraz
termomodernizacja MOPS. Modernizacja oświetlenia ulicznego - wykonanie
oświetlenia ulicznego przy ul. Limanowskiego, parku przy Placu Westerplatte,
Oś. Międzytorze, oświetlenie terenów
rekreacyjnych wokół jeziorek przy ul.
Warszawskiej i Kętrzyńskiej.

Wykonanie koncepcji i projektu technicznego Oś. Międzytorze, przygotowanie działek do sprzedaży i użytkowania
wieczystego, gdzie w obecnym okresie
powstaje piękne osiedle domków jednorodzinnych. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Przemysłowej,
uzbrojenie terenów przy ul. Bema – 247
tys. zł. oraz projekty pod przyszłe zadania
inwestycyjne –ponad 950 tys. zł. Udało
nam się wykonać przy pomocy lokalnego
rzeźbiarza piękne ,,witacze”, które
wiosną przyszłego roku staną przy wszystkich wjazdach do miasta, ponadto dokonano oznakowania nazw ulic i dojazdu do
wszystkich urzędów i najważniejszych instytucji.
Uporządkowano kolejne tereny nad
rzeką Łyną m.in. za mostem kolejowym,
podświetlono kościół Św. Brunona, zakupiono wiele nowych dekoracji świątecznych, aby miasto w tym szczególnym
okresie miało odświętny wygląd, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na komunikację miejską, miasto i mieszkańcy
zyskali wygodniejszy dojazd do domu i
pracy oraz wiele mniejszych inwestycji,
których nie sposób wymienić.

Nie zapominamy o wartościach duchowych, kulturze i sporcie...
Zadbano, aby miasto Bartoszyce miało
swojego patrona, Św. Brunona z Kwerfurtu. Podziękowano ludziom szczególnie zaangażowanym w działalności na
rzecz miasta nadając im tytuły honorowe
i tytuły zasłużonych dla miasta Bartoszyce. Zachęcam czytelników do odwiedzenia strony www.sport.bartoszyce24.pl,
aby dowiedzieć się o osiągnięciach naszych sportowców i imprezach sportowych odbywających się w naszym mieście.
Promocja miasta i rzetelna informacja
to podstawa…
W ramach promocji miasta zorganizowano wiele ciekawych imprez m.in. ,,Bieg
z Gwiazdą” z udziałem Pawła Czapiewskiego i Lidii Chojeckiej przy współpracy
z UKS ,,Jedynka”, ,,Święto blina”,

,,Święto pieroga”, ,,Ekozabawa to
świetna sprawa”, ,,Strong Man 2008”. W
dniach 5, 6, 7 czerwca 2009 r. zapraszamy
mieszkańców Warmii i Mazur na Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce
2009 r. a 4-5 lipca br. na Indywidualne
Mistrzostwa Europy – STRONG MAN
2009, które odbędą się na stadionie miejskim im. Kazimierza Górskiego w Bartoszycach, gdzie najsilniejsi mężczyźni
naszego kontynentu walczyć będą o tytuł
mistrzowski oraz wystąpi zespół BOYS i
NANA. O szczegółach tych imprez przeczytacie Państwo na stronie www.bartoszyce.pl.
Aby promować nasze miasto i rzetelnie
informować naszych mieszkańców o
sprawach, które udaje nam się zrealizować wydajemy kwartalnik p.t. ,,Moje Bartoszyce”. Również każdego roku
wydajemy folder miejski finansowany
przez lokalnych przedsiębiorców. W tym
roku zostanie nakręcony film o mieście z
udziałem naszych lokalnych przedsiębiorców. Wyprodukowaliśmy własne
kartki świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe z fragmentami naszego
miasta. Wydajemy też własny kalendarz,
w którym podsumowujemy przemijający
rok oraz mapy Bartoszyc. Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego z myślą o
wsparciu lokalnych przedsiębiorców pozyskał środki unijne w ramach programu
,,Europa dla Obywateli” (DG Edukacja i
Kultura) na organizację ,,Międzynarodowego Forum Gospodarczego dla Małych
i Średnich Przedsiębiorstw Miast Partnerskich – Bartoszyce 2008”. Głównym
celem projektu była aktywizacja środowiska biznesu poprzez stworzenie platformy współpracy sektora MŚP z
Bartoszyc i naszych miast partnerskich
Nienburga (Niemcy), Emmaboda (Szwecja), Pionierska i Bagrationowska
(Obwód Kaliningradzki).

Każdego roku Gmina Miejska Bartoszyce pozyskuje środki z UE na realizację działań o charakterze kulturalno –
edukacyjno – społecznym. W 2008 roku
pozyskaliśmy ok. 30 tys. Euro na realizację 7 miesięcznego projektu w 2009 r. p.t.
,,Transgraniczny Świat Turystyki – Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych”. W trakcie
projektu zostały przeprowadzone liczne
działania w których uczestniczyło około
1115 odbiorców bezpośrednich (ok. 782
beneficjentów z Polski oraz ok. 333 beneficjentów z Rosji). Kulminacją projektu jest ,,Opracowanie Wspólnej
Strategii Promocji i Rozwoju Turystyki
Transgranicznej” i wykonanie 7 turystycznych tablic informacyjnych opisujących zabytki historyczne naszego miasta,
transponowanych na język angielski, niemiecki i rosyjski oraz dwóch tablic infor-

macyjnych o miejscach wartych odwiedzenia. Ich odsłonięcie nastąpi podczas
tegorocznych Międzynarodowych Dni
Regionu. Projekt dofinansowany jest ze
środków Funduszu Małych Grantów
Transgranicznych i Międzyregionalnych
w ramach Mechanizmu Finansowego
EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Plany na przyszłość...
2009 rok jest także bardzo pracowity dla
pracowników Urzędu Miasta, planujemy
wiele inwestycji w zakresie dalszej modernizacji dróg i chodników na kwotę
ponad 21ml. zł. Wydział Promocji i Rozwoju Lokalnego w 2008 r. złożył wniosek
o dofinansowanie dróg lokalnych w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011’’, w ramach zamierzenia budowlanego dotyczącego modernizacji tzw. „dróg
poczołgowych” w Gminie Miejskiej Bartoszyce tzw. ,,Schetynówek”, koszt inwestycji 7.005.000 zł. – środki własne
4.000.000 zł i 3.000.000 zł. z innych źródeł, których inwestycje są w trakcie realizacji. W trakcie opracowania jest
dokumentacja na modernizację ul. Nowowiejskiego. Będzie budowana ul. Knosały, zmodernizowana ul. Młynarska,
Sikorskiego oraz Konopnickiej, Kolejowa, Pieniężnego, Limanowskiego jako
element poprawiający atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo. W opracowaniu znajduje się ,,Studium Techniczno
– Ekonomiczno – Środowiskowe II nowego przebiegu drogi krajowej nr 51 w
Bartoszycach, trwa termomodernizacja
budynku Zespołu Szkół Nr 1. Zostanie
przebudowany kolektor sieci deszczowej
i sanitarnej przy ul. Struga oraz dokończona budowa sieci deszczowej na ul.
Broniewskiego. Wybudowane zostanie
oświetlenie na ul. Prusa. Iluminację
świetlna pozyska Kościół Jana Chrzciciela. Zostanie opracowany projektu hali
targowej. Nastąpi dalszy etap uzbrojenie
osiedla domków jednorodzinnych Międzytorze – nakłady inwestycyjne
3.500.000 zł, w tym roku budżetowym
500.000 zł, w 2010 r. – 1.000.000 zł. w 2011
r. 2.000.000 zł., Został zmodernizowany
ogródek jordanowski przy BDK, gdzie
zostaną ustawione elementy urządzeń zabawowych. Na wiele inwestycji jest opracowana dokumentacja oraz wnioski
aplikacyjne celem pozyskania środków
zewnętrznych. Wszystkie nasze osiągnięcia są zasługą wielu osób, z którymi
współpracujemy na co dzień, dlatego w
tym miejscu za współpracę i wyniki serdecznie wszystkim dziękuję a wszystkim
pracownikom
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