Miasto Bartoszyce postawiło na inwestycje
Bartoszyce to 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, kulturalną, sportową. Ludzie, tereny, oferta, klimat. Taka
postawa władz miasta spotkała się z uznaniem kapituły
konkursu Gmina Fair Play w 2007, 2008 i 2009 roku.
Udział w konkursie Gmina Fair Play pozwolił spojrzeć z
dystansu na dotychczasowe dokonania władz, 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. Z uwagi na ilość pozyskanych funduszy ze środków UE Bartoszyce otrzymały tytuł ,,Europejskie miasto - Europejska gmina”.
Bartoszyce to miasto, które różni się w sensie pozytywnym od innych podobnej wielkości miast.
Wydatki na inwestycje własne gminy w 2008 r. wyniosły 15.079.721 PLN, co stanowiło 24,06% wszystkich wydatków. Natomiast w 2009 r. wzrosły do kwoty
36.356.477 PLN, co stanowiło 39,96%. Wymienię najważniejsze inwestycje ostatnich dwóch lat.
Każdy mieszkaniec Bartoszyc, a szczególnie goście naszego miasta zauważają gołym okiem i mogą obiektywnie ocenić dokonania władz samorządowych w kategorii
poprawy stanu dróg i chodników, w mieście. Wykonano
wiele km modernizacji chodników oraz nakładek asfaltowych na naszych ulicach, a także wybudowano nowe
drogi i chodniki np.: ul. Tuwima, Dębowa, Wrzosowa,
Akacjowa, Poprzeczna do Leśnej - 884.415 zł., Marksa i Wojska Polskiego - 5.883.771 zł., Młynarska
756.235 zł., Knosały - 596.155,80 zł., przebudowa dróg
poczołgowych ul. Konopnickiej, Limanowskiego, Kolejowej i Pieniężnego 5.351.817 zł. inwestycja zakończy
się 20.12.2010 r., przebudowa kolektora sieci deszczowej i sanitarnej przy ul. Struga - 450.000 zł.,
środki pochodzące z innych źródeł 100.000 zł.., Budowa oświetlenia na ul. Prusa - 250.000 zł., Uzbrojenie Osiedla domków jednorodzinnych Międzytorze –
nakłady inwestycyjne to 3.500.000 zł, w roku budżetowym 500.000 zł, w 2010 r. – 1.000.000 zł. w 2011 r.
2.000.000 zł., Modernizacja ogródka jordanowskiego –
230.000 zł. oraz wiele innych inwestycji.
Wielkie miliony złotych wydano na termomodernizacje
wszystkich obiektów oświatowych w mieście zarówno
szkól jak i przedszkoli. Możemy być dumni z naszych
placówek oświatowych z których korzystają nasze
dzieci. Szkoły zostały wyposażone w monitoring, nowoczesne sale komputerowe, zestawy multimedialne,
nowoczesne boiska. Warto podkreślić także dążenia
władz do rozwiązania problemów mieszkaniowych,
przypomnę o adaptacji internatu Szkoły Odzieżowej na
mieszkania, gdzie oddano ponad 80 mieszkań, wybudowano i oddano do użytku trzy bloki TBS, który teraz
dostał dofinansowanie na czwarty budynek z 27 lokalami mieszkalnymi. Rozpoczęto budowę budynku komunalnego w 2009 roku na ul. Pieniężnego, trzy
kondygnacyjny, dwupiętrowy z 18 lokalami mieszkalnymi w 100% finansowany z własnych środków, na kolejny budynek komunalny Urząd pozyskał 40%
dofinansowanie, będzie to budynek z 24 lokalami
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mieszkalnym także przy ul. Pieniężnego. Wykonano
także iluminacje świetlne kościołów pw. Św. Brunona
35.923,38 zł.- i na działkach Św. Jana Ewangelisty –
72.303,43 zł. Zadbano także o tereny rekreacyjno-sportowe nad rzeką Łyną. Zakupiono także sztuczne lodowisko koszt ponad 800.000 zł.

Dofinansowanie środków zewnętrznych
• ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Bartoszycach” – Mechanizm Finansowy EOG
– wartość całkowita: 1 384 248 EUR dofinansowanie
546 224 EUR, tj. 2 189 896 zł. (realizacja III 2008 – XII
2009)
• ,,Likwidacja barier architektonicznych i urbanistycznych – w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami – Obszar B” zakres Zespół Szkół
Nr 1 w Bartoszycach wartość całkowita 227.384,48 zł.
dofinansowanie 125.000 zł. z PEFRON.
• ,,Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miejskiej Bartoszyce poprzez zakup wyposażenia do
interaktywnych sal lekcyjnych” – RPO Warmia i Mazury, Priorytet 3 Infrastruktura społeczna, Działanie 3.1
inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – wartość całkowita 403.538,98 zł. dofinansowanie 343.008,13 zł.
• ,, Moje boisko – Orlik 2012” – Zespół Szkół Nr 1 w
Bartoszycach, wartość całkowita 1.752.384,85 zł., dofinansowanie 666.000 zł. – realizacja 2008 r. Dotacja z
Budżetu Państwa – sejmik Woj. Warmińsko-Mazurskiego.
• ,,Budowa przyszkolnego kompleksu – rekreacyjnego
przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Bartoszycach” –
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach. Finansowany
z EFRR w ramach ZPORR, działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, poddziałanie 3.5.1, wartość całkowita 1.384.248 EUR dofinansowanie 635.161,04 zł.
,,Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Gimnazjum Nr 2 w Bartoszycach” wartość projektu
1.548.737,35 zł., dofinansowanie 429.798,02 zł. dotacja z Budżetu Państwa Ministerstwo Sportu i Turystyki.
• ,,Dotacja dla szkół podstawowych na realizację programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży w 2008 roku w formie zajęć dodatkowych
rozwijających wiedzę, umiejętności, zainteresowania
i uzdolnienia uczniów” – wartość projektu 54.910,00
zł, Z czego 21.500,00 zł. dla przedszkoli, 33.660,00
zł.dla szkół podstawowych - wartość dofinansowania
100 % - Kuratorium Oświaty
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,,Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkoły
podstawowej” - 82.000,00 zł. MEN
• ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy zespole z
Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach” w
ramach Programu budowy wielofunkcyjnych boisk
sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
– Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz fundusze prewencyjne PZU. Wartość całkowita 600.000 zł. dofinansowanie 200.000 zł. realizacja 2009
• ,,Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2
w Bartoszycach w ramach programu ,,Blisko Boisko”
– Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ze środków prewencyjnych PZU. Wartość całkowita 681.979,13 zł. dofinansowanie 300.000 zł.
• ,,Przebudowa tzw. dróg poczołgowych tj. Konopnickiej, Pieniężnego, Limanowskiego i Kolejowej w Bartoszycach – poprawa dostępności komunikacji
terenów aktywnych gospodarczo” – źródło finansowania RPO Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach Osi
Priorytetowej 5 – Infrastruktura Transportowa Regionalna
i Lokalna. Wartość całkowita 7.031.523,10 zł. dofinansowanie 4.845.498,48 zł.
• ,,Modernizacja kompleksu budynku MOPS w Bartoszycach” – PEFRON, wartość całkowita 398.438,86 zł.
dofinansowanie 104.912 zł.
• ,,Adaptacja Bramy Lidzbarskiej na Muzeum Ziemi
Bartoszyckiej” – kwota dofinansowania 841.414,18
zł.
• ,,Bartoszyckie spotkania twórców niesamodzielnych” – kwota dofinansowania 97.687,27 zł.
• ,,Mozaika wspólnot narodowościowych – poprzez
wielokulturowość do jednoczenia narodów” kwota dofinansowania 54.173,64 zł. Euroregion Bałtyk
• ,,Aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” kwota dofinansowania 225.876,35 zł.
• ,,Przebudowa dróg Jagiellończyka i Wybrzeża” wartość dofinansowania 3.223.258,33 zł.
,,Uczeń otwarty na wiedzę” – kwota dofinansowania
686.721 zł.
• ,,Podniesienie jakości kształcenia w szkołach podstawowych i gimnazjalnych” – dofinansowanie –
343.008 zł.
• ,,Transgraniczny świat turystyki – uwarunkowania i
Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych” –
Fundusz Małych Grantów transgranicznych i Międzyregionalnych współfinansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków
mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Kwota całkowita projektu 28.993,27 EUR –
wkład własny 15 % tj. 4.348,99 EUR. tj. 104.898,38
zł., dofinansowanie 24.644,28 EUR.
W wyniku realizacji tego projektu powstała Strategia
Rozwoju Turystyki Transgranicznej i publikacja poprojektowa oraz oznakowanie naszych obiektów z opisem w kilku językach.
• ,,Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw Miast Partnerskich dofinansowanie – 6.120
EUR, tj. 23.461,58 zł.
• ,,Polsko – Niemieckie sympozjum pt. ,,Poszukiwania
śladów Św. Brunona w historii współczesności” – dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej.
Oprac. Bożena Martul
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