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, 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 otrzymało tytuł ,,Europejskie
miasto - Europejska gmina”.
Bartoszyce to miasto, które róŜni się w sensie pozytywnym od innych podobnej wielkości miast.
W mieście znajdują się waŜne dla Ŝycia mieszkańców instytucje takie jak:
Szpital, Sąd, Policja, Państwowa StraŜ PoŜarna, Jednostka Wojskowa, Oczyszczalnia Ścieków,
szkoły podstawowe, gimnazjalne i średnie oraz przedszkola, Domy Kultury, Gminne Centrum
Informacji, Hotele, Restauracja, basen w lasku TPD, media lokalne- gazeta, radio, 2 telewizje ,,Bart Sat” i Vectra.
Co się działo w ostatnim okresie w Bartoszycach?
Jest tego dość duŜo, wymienię najwaŜniejsze inwestycje, które udało się dzięki ogromnemu
wysiłkowi pracowników Urzędu i podległych jednostek zrealizować, oto niektóre z nich:
Inwestycje w młode pokolenie:
• Termomodernizacja wszystkich obiektów oświatowych – szkół i przedszkoli,
• Remont kapitalny, niektórych szkół np. Zespołu Szkół nr 1 i adaptowanie strychu na
pomieszczenia lekcyjne,
• Budowa nowoczesnych boisk ze sztuczną nawierzchnią z programu ,, Moje Boisko – Orlik
2012” przy Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej Nr 7,
• „Budowa przyszkolnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w
Bartoszycach”,
• „Moje Boisko-Orlik 2012” Przy Zespole Szkół Nr 1,
• Budowa boiska piłkarskiego przy Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach w ramach programu „Blisko
Boisko”,
• ,,Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych w Bartoszycach” –
termomodernizacja SP nr 7 i Gimnazjum Nr 2, ZSzUJN, IPP nr 4 i Przedszkole
Niepubliczne ,,Stokrotka’’,
• Likwidacja barier w Zespole Szkół Nr 1 w Bartoszycach,
• ,,Dotacja dla szkól podstawowych na realizację programów wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieŜy w 2008 roku w formie zajęć dodatkowych rozwijających
wiedzę, umiejętności, zainteresowania i uzdolnienia uczniów”,
• ,,Nauczanie języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej,
• Ze środków funduszu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów z Ministerstwa Sportu i
Turystyki pozyskano wiele pieniędzy na wzbogacenie oferty zajęć sportowo-rekreacyjnych w
szkołach,
• Monitoring w szkołach,
Estetyka miasta i wygoda mieszkańców:
• Wyremontowano i wybudowano wiele dróg i chodników,
• Wybudowano parking na 100 miejsc przy ul. Boh. Warszawy,
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PołoŜono polbruk i urządzono park przy LO i UM,
Uzbrojono Osiedle Międzytorze,
Wykonano ciągi piesze, oświetlenie na cmentarzach,
Wybudowano kolejne budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
Adoptowano budynek na mieszkania po internacie szkoły odzieŜowej,
Wprowadzono w mieście energooszczędne oświetlenie,
Doprowadzono oświetlenie do terenów rekreacyjnych,
Sprzedano wiele działek pod budownictwo jednorodzinne w wyniku czego powstało piękne
osiedle domków jednorodzinnych na Międzytorzu,
Wybudowano sieć kanalizacyjną na Osiedlu ,,Działki’’,
Uporządkowano tereny nad rzeką Łyną, przywrócono wygląd sprzed wojny dla parku z
jeziorkiem w kształcie serca oraz uporządkowano tereny za mostem kolejowym,
Uporządkowano park w pobliŜu BDK i MDK- urządzono park zabaw dla dzieci oraz Skate
Park,
W Parku Elizabeth powstały ścieŜki rowerowe,
Wyłoniono w drodze przetargu nowego przewoźnika na komunikacje miejską,
Podświetlono obiekty zabytkowe ( kościoły, brama itp.),
ZłoŜono wnioski aplikacyjne o środki UE na budowę hali sportowej i basenu oraz hali
targowej,
Wprowadzono tabliczki z oznakowaniem ulic i urzędów,
Dokonano modernizacji ul. Wojska Polskiego oraz Marksa w ramach poprawy infrastruktury
technicznej,
Dokonano modernizacji ulic: Konopnickiej, Kolejowej, PienięŜnego, Limanowskiego jako
elementów poprawiających atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo,
ZłoŜono wniosek aplikacyjny do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na
przebudowę ul. Sikorskiego.

Wartości duchowe, kultura i sport:
• Zadbano, aby miasto miało swojego patrona ,,Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu”
• Podziękowano ludziom szczególnie zaangaŜowanym w działalność na rzecz miasta nadając
im tytuły: honorowy obywatel lub zasłuŜony dla miasta Bartoszyce,
• Zorganizowano wiele imprez kulturalnych i sportowych – informacje na stronie
www.bartoszyce.pl i www.sport.bartoszyce24.pl, gdzie moŜna się dowiedzieć o wielu bardzo
interesujących przedsięwzięciach,
• Podpisano umowy partnerskie z miastami: z Rosją (Bagrationowsk, Pionierskij), z Niemcami
(Nienburg), Szwecją (Emmaboda),
• W ramach partnerstwa szkoły i placówki kulturalne, opieka społeczna, stowarzyszenia
prowadzą wymianę młodzieŜy,
Promocja miasta i rzetelna informacja:
• Zorganizowano wiele ciekawych imprez m.in. ,,Bieg z gwiazdą” z udziałem Pawła
Czapiewskiego, Lidii Chojeckiej i Tomaszem Majewskim, ,,Święto blina”, ,, Święto pieroga”,
,,Święto naleśnika”, ,,Eko-zabawa to świetna sprawa”, ,,Zjazd na byle czym”, ,,Stong Man
2008” i Indywidualne Mistrzostwa Europy Strong Man 2009, Puchar Miast i wiele innych,
• Wydawanie kwartalnika: ,,Moje Bartoszyce”, aby mieszkańcy o sprawach miasta mieli rzetelne
informacje z pierwszej ręki (bezpośrednio z UM),
• Wydawanie kaŜdego roku folderu miejskiego, (w tym roku filmu promującego miasto),
• Wydawanie własnych kartek świątecznych BoŜonarodzeniowych i Wielkanocnych z
fragmentami miasta,
• Wydaje się mapy miasta, własne kalendarze ścienne i ksiąŜkowe, w których podsumowuje się
przemijający rok,
• Dokonujemy zakupu róŜnych gadŜetów: smycze, herby, długopisy, koszulki, proporczyki,
kubki i inne,
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Urząd Miasta pozyskuje fundusze z UE na róŜne działania kulturalne,
KaŜdego roku miasto pozyskuje środki na działania o charakterze kulturalno – edukacyjno –
społecznym,
Pozyskano wiele funduszy w ramach których zorganizowano wiele ciekawych
kilkumiesięcznych działań i imprez np.; ,,Bałtycka paleta barw od wielokulturowości do
jednoczenia narodów”, ,,Mozaika wspólnot narodowościowo-kulturowych szansą współpracy
obszarów przygranicznych”, ,,Zrozumieć się i zaprzyjaźnić- wielokulturowość bogactwem
rejonów przygranicznych”. Miasto w tym zakresie wiedzie prym w całym województwie, jest
liderem
Organizacja plenerów malarskich i rzeźbiarskich,
Pozyskano 30.000 Euro na realizację siedmiomiesięcznego projektu pt: ,,Transgraniczny
Świat Turystyki – Uwarunkowania i Perspektywy Rozwoju Obszarów Przygranicznych
(Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych’’).
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