Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz otrzymał
WyróŜnienie „SYZYF 2005”
za konsekwentne wspieranie polskiej przedsiębiorczości na Warmii i
Mazurach.
Z duŜym, bo blisko 1,5 rocznym opóźnieniem dotarła do nas i samego wyróŜnionego
wiadomość o tym wyróŜnieniu. W dniu 21.11.2007r. podczas podsumowania
Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Architektonicznego pt. „Warmińsko-Mazurskie
Impresje – Jesień 2007 w hotelu Bartis, z rąk Pana Marka Madeja, komisarza i organizatora
ogólnopolskich plenerów nagrodę odebrał zastępca burmistrza Pan Sylwester Grodzki.
Upływ czasu oraz trudne do wytłumaczenia okoliczności, które spowodowały, Ŝe nie
dotarło na czas zawiadomienie i zaproszenie wyróŜnionego na uroczystość bezpośredniego
wręczenia tego wyróŜnienia, które odbyło się 25 czerwca 2006r. w Warszawie w sali Domu
Technika podczas Kongresu Gospodarki Polskiej, powodują, Ŝe dziś jedynie domyślać się
moŜemy przesłanek tej nominacji.
Sugestie te wysnuć moŜna na podstawie dwóch przesłanek.
Po pierwsze; w tym czasie Kongres Gospodarki Polskiej omawiał problematykę
handlu związaną z nierównym traktowaniem podmiotów polskich wobec zagranicznych ze
szczególnym uwzględnieniem bezsilności Państwa wobec łamania prawa przez zagranicznych
inwestorów. Z sytuacją sygnalizowaną z wielu miast Polski zapoznali się wówczas i
ustosunkowali przedstawiciele Rządu i Parlamentu.
Po drugie; od 2003 roku Wielka Kapituła Nagrody „Syzyfa Roku” przyznaje nagrody
główne (statuetki Syzyfa Roku) i wyróŜnienia (dyplomy) organizacjom społecznym i
gospodarczym, politykom, samorządowcom i mediom wyróŜniającym się w problematyce
związanej z rzetelną prezentacją i obroną interesów małych i średnich przedsiębiorstw sektora
handlu.
Kojarząc te sugestie z wydarzeniami nie tak odległej poprzedniej kadencji
samorządowej, w której obecny burmistrz na samym starcie pełnienia swoich obowiązków
interweniując wobec nie legalnej inwestycji Lidla na terenie byłej mleczarni naraził się
poprzednim decydentom mającym związek z tą inwestycją, przez co na ich wniosek był przez
prawie 3 lata odwoływany ze stanowiska burmistrza przez ówczesnego Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego – przesłanki do przyznania tego wyróŜnienia stają się oczywiste.
Niewiadomym jest tylko wnioskodawca przyznania tego wyróŜnienia. Biorąc jednak
pod uwagę okoliczności towarzyszące tej medialnie nagłośnionej w całym kraju batalii, w
którą zaangaŜowało się wówczas wiele oficjalnych czynników – źródło, z którego wypłynął
wniosek do tej nominacji jest w tym momencie trudne do zidentyfikowania.
A tak juŜ na marginesie – pół Ŝarem, pół serio, biorąc pod uwagę bezskuteczność tej
ówczesnej batalii i okoliczności z nią związane (walka z wi?trakami) – adekwatniejszym
wyróŜnieniem byłby tytuł „Don Kichota” aniŜeli „Syzyfa”, chociaŜ jeśli idzie o skuteczność
to „jeden diabeł”.
Nie mniej jednak, fakt zauwaŜenia naszego burmistrza w gronie takich osobistości jak:
Jerzy Świątek (2003) – Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Jarosław Kalinowski (2003) –
Prezes PSL, Karol Maśliński (2004) – prezydent Zgierza, Jarosław Kaczyński (2005) – Prezes
PiS, Andrzej Lepper (2005) – Wicepremier, Artur Filipkowski (2005) – red. TV ŁomŜa, Artur
Zawisza (2005) – poseł PiS, Dariusz Litwiński (2005) – poseł PO, Prof. zw. dr hab. Marian
StruŜycki (2005) i inni, oraz organizacji; Tygodnik Newsweek Polska (2003), TV Trwam
(2004), Krakowska Kongregacja Kupiecka (2004), Stowarzyszenie Kupców Manhattan z
Kędzierzyna Koźla (2005) – świadczyć moŜe o wyjątkowości tego wyróŜnienia, i jego
niekwestionowanie promocyjnym dla naszego miasta charakterze, które sprawia, iŜ

Bartoszyce na mapie kraju nie są całkiem anonimowe i potrafią w myśl szeroko pojętej
suwerenności samorządowej walczyć o prawa swoich mieszkańców.

