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w Węgorzewie

Informacja
z zakresu promocji powiatu z uwzględnieniem sprawozdania o współpracy
z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego w 201 9 r.

I. Promocja Pow iatu
W budżecie Powiatu na 2019 rok przewidziano środki na realizację
w wysokości 68 800,00 zł. Do 08 czerwca 2019 r. wykonano 21,82 % budżetu.

tego

zadania

Realizując zadania promocji określone w Koncepcji Promocji Powiatu Węgorzewskiego
przyjętej 26 stycznia 2017 r. podczas XXX Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie, w pierwszym
półroczu 2019 wykonano następujące zadania:













uczestniczono w uroczystym otwarciu Centrum Badawczo Rozwojowym Stoczni Nortman,
przekazując również pamiątkowe materiały promocyjne Powiatu;
wsparto finansowo i rzeczowo (materiały promocyjne, słodycze) organizację wydarzenia pn.
Przegląd Wertepów, Kolęd i Szczedriwek organizowanych w Cerkwi Greckokatolickiej
w Węgorzewie 9.02.2019r.
wsparto finansowo organizację Misterium Mękki Pańskiej w Budzewie poprzez uszycie
strojów dla grupy teatralnej;
uczestniczono w spotkaniu, w tym przekazano pamiątkowe materiały promocyjne Powiatu
członkom wizyty studyjnej z Ostrołęki (20 osób - sołtysi i działacze społeczni);
11 kwietnia br. uczestniczono w Konferencji pn. Kształtowanie oferty turystycznej regionu
Warmii i Mazur”, która odbyła się w Olsztynie w maju br.
wsparto finansowo organizację spektaklu poetycko-muzycznegpo pn. „Co może jeden
człowiek”, który odbył się w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie 18 maja br.
uczestniczono w uroczystym spotkaniu w Wilkasach – Hotel Tajty podsumowującym
osiągnięcia najlepszych hodowców bydła mlecznego min. z powiatu węgorzewskiego,
którym wręczono nagrody i pamiątkowe materiały promocyjne;
przyjęto w Starostwie wizytę studyjną gości z Kaszub min. członków stowarzyszenia LGR
„Morenka” i LGD Sandry Brdy, którym przedstawiono prezentację multimedialną dot.
potencjału turystycznego WJM oraz działania związane z rozwojem ekonomii społecznej
w powiecie węgorzewskim;
na zaproszenie Burmistrza Węgorzewa, 17 maja br. uczestniczono w spotkaniu informacyjnowarsztatowym dotyczącym opracowania koncepcji promocji gminy Węgorzewo pod hasłem
„FIT CITY WĘGORZEWO;
podjęto inicjatywę dot. wsparcia organizacji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych realizowanych
przez Aeroklub Krainy Jezior, w tym promocji wydarzenia „Lotnicze Mazury 2019”;
na wniosek prezesa Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Starosta Węgorzewski
objęła Patronatem organizację Festynu Rodzinnego 2019 – Dni Rodziny, realizowanego




















w partnerstwie z PCPR, w ramach projektu „Inicjatywa lokalna na rzecz rodzin – „Twoja
Rodzina- Twoja Siła”. Ufundowano również nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów;
15.03.2019r. uczestniczono w spotkaniu zorganizowanym w Ekomarinie w Giżycku dot.
stworzenia produktu turystycznego w oparciu o Szlak Fortyfikacji Mazurskich wytyczony
w ramach projektu „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” biegnącego min.
przez teren powiatu węgorzewskiego. 22 maja br. wysłano deklarację o pozostaniu w gronie
partnerów wspierających rozwój i promocję Szlaku Fortyfikacji Mazurskich;
w związku z oceną wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki Woj. W-M do roku 2025
wypełniono kilkanaście arkuszy ankiet opisujących działania realizowane na terenie powiatu
węgorzewskiego;
w związku z przygotowaniem Raportu dot. realizacji Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Woj. W-M do 2025 r w zakresie celu operacyjnego 2.1. Rozwój kapitału
społecznego, opracowano i przesłano informacje na temat inicjatyw podejmowanych przez
Powiat w 2018 r. mających szczególne znaczenie do tworzenia warunków dla powstawania
i rozwoju aktywności społecznej, w tym kształtowania i wspierania postaw obywatelskich,
rozwoju partycypacji obywatelskiej
i wolontariatu, promocji aktywnych postaw
obywatelskich;
w związku z monitoringiem wdrażania strategii Woj. WM ( część cząstkowa w zakresie celu
strategicznego „Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych”, cel operacyjny 3.1.
„Doskonalenie administracji”) opracowano i przesłano do Departamentu Koordynacji
Promocji informacje do raportu o działaniach prowadzonych w powiecie węgorzewskim
w 2018 r.;
w związku z monitoringiem wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej Warmia- Mazury 2015-2020 przesłano wypełnioną ankietę z danymi za 2018 rok.
opracowano i wysłano do GUS „Sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej
w powiecie węgorzewskim” w 2018 roku;
wspierano organizację różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych
i ekologicznych materiałami i gadżetami promocyjnymi (43 wnioski), które przekazano
organizacjom pozarządowym, powiatowym jednostkom organizacyjnym, sołectwom, wojsku,
policji, straży pożarnej oraz parafiom. min. wsparto: Elovego E-sports CUP 2019r., Święto
Twórczości Dziecięcej; Warsztaty Rękodzielnicze dla Dzieci MKL, XIV Mistrzostwa Polski
Jachtów Kabinowych Lekarzy Weterynarii; Chór „Ojczyzna” – Dni Kultury Polskiej na
Żmudzi (Podbrzezie, Kiejdany, Poniewież); WBW Regaty „ O Błękitną Wstęgę Mamr”,
Piknik Rodzinny „HASANKA” Kolonia Rybacka, Grupa rolkarska Blue Bear WĘGOROLL,
VIII Warsztatowy Przegląd Piosenki organizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej
w Olszewie Węgorzewskim; Festyn- Dni Rodziny (Patronat Starosty); Rodzinny Festyn
Salwatoriański; XII Mistrzostwa Wojska Polskiego w Wędkarstwie Spławikowym (99
uczestników z Polski), Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP
w Rolnictwie, Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Folklorystycznych Mniejszości Narodowych, Naturalnie Mazury Festiwal;
mając na celu promocję zasobów kulturowych powiatu węgorzewskiego oraz realizację
zapisów umowy o współpracy zawartej między powiatami utworzonymi w 2002 roku,
w dniach 28-31.05.2019r zorganizowano wyjazd delegacji z powiatu węgorzewskiego do
Łobza celem wzięcia udziału w III Spartakiadzie „7” Powiatów – Brzeziny 2019. Członkom
delegacji ( 29 osób, w tym 22 młodzież z ZSO i ZSZ) przekazano koszulki promocyjne z logo
Powiatu wykonane specjalnie na tę okazję;
opracowano informacje do Raportu o stanie powiatu za 2018 rok w zakresie rozdz. IV A, B;
Rozdz. VII ; Rozdz. XIII;
wsparto ( 4 kosze upominkowe z produktami polskimi ) organizację Jubileuszu 25-lecia
Wspólnoty Polskiej Koło w Węgorzewie, który odbył się 8 czerwca 2019 r w WCK;
wykonano materiały promocyjne z herbem powiatu, w tym zestaw tablic z dystansami, flagi,
pinsy, tablice herbowe, ryngrafy;
wykonano promocyjne ramki z nadrukiem cyfrowym „Mazury Północne” na tablice
rejestracyjne do samochodów i przekazano do Wydziału Komunikacji;
wykonano inne materiały promujące Powiat Węgorzewski, w tym aktywny tryb życia, które
wręczane są delegacjom krajowym i zagranicznym oraz mieszkańcom powiatu
węgorzewskiego z okazji jubileuszy, świąt i rocznic, konkursów i imprez sportowo-
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rekreacyjnych, w tym koszulki sportowe, torby jutowe, torby papierowe, kubki; kosze
upominkowe w polskimi produktami, czapki na spływ kajakowy Węgorapa/Angrapa 2019;
złożono zamówienie na kolejne materiały promocyjne w Agencji Reklamowej K&M, na
kwotę ok. 21 tys. zł, z terminem dostawy do 15 lipca br.;
na stronie www.powiatwegorzewski.pl aktualizowano dane dynamiczne i uzupełniano dane
statyczne, w tym bieżące informacje dotyczące powiatu węgorzewskiego oraz przekazywane
przez organizatorów różnych wydarzeń.
wystąpiono z wnioskiem do Marszałka Woj. W-M o udzielenie pomocy finansowej ( 20 000
zł) Powiatowi Węgorzewskiemu na współfinansowanie wydarzenia kulturalnego pn.
„Festiwal Naturalnie Mazury”;
w uzgodnieniu z Marszałkiem Woj. W-M , 11 lipca br. , od godz. 14:00 zostaną
przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie konsultacje społeczne dot.
„Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warmińsko- mazurskiego do 2030 r.”;
we współpracy z Posłem na Sejm RP Pawłem Papke, 18 czerwca, od godz. 12:00
w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie odbędzie się szkolenie dla sektora MŚP w zakresie
pozyskania środków na rozwój działalności gospodarczej z RPO WM;
podczas Międzynarodowego Jarmarku Kultury Ludowej w Węgorzewie , który odbędzie się
w dniach 3-4.08.2019r. planowane jest postawienie stoisko promocyjnego „Chatka
Mazurska”;

II. Współpraca z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego.
Zadania dotyczące współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego
realizowane są poprzez: zadania własne, dotowanie realizacji zadań publicznych Powiatu
w ramach ogłaszanych
konkursów oraz przez jednostki Powiatu, w tym Zespół Szkół
Ogólnokształcących w Węgorzewie, a także poprzez
całoroczne wspieranie materiałami
i gadżetami promocyjnymi wydarzeń międzynarodowych organizowanych przez społeczeństwo
powiatu węgorzewskiego w kraju i za granicą.
Zadania dotyczące współpracy zagranicznej realizowane są również poprzez Stowarzyszenie
Samorządów Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława, którego członkami są także partnerzy
z obwodu kaliningradzkiego. W ramach tej współpracy promuje się zasoby kulturowe i przyrodnicze
powiatu węgorzewskiego na obszarze obwodu kaliningradzkiego (informatory w jęz. ros., mapy,
gadżety, udział w konferencjach); wspiera działania na rzecz utworzenia przejścia granicznego PerłyKryłowo czy organizacji Międzynarodowego Spływu Kajakowego Węgorapa-Angrapa ( w roku 2019
odbędzie się w dnia 14-16.06.2019r. oraz zagospodarowania turystycznego obszarów położonych
wzdłuż drogi wodnej Kanału Mazurskiego.
Kontakty z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego, nawiązywane od 2002 roku
obejmują:
 Obwód Kaliningradzki - Rejon Czerniachowska, Ozierska i Prawdińska;
 Litwę - Rejon Wileński
 Ukrainę - Rejon Jaworowski
 Niemcy – Powiat Rotenburg (Wümme).
Na zadanie pn. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą (Rozdz. 75058)
zaplanowano w budżecie Powiatu na 2019 r., środki w wysokości 55 710,00 zł.
Do 12 czerwca 2019 r. wykorzystano 21,32 % środków, na realizację następujących przedsięwzięć:




w oparciu o podjętą przez Radę Powiatu w Węgorzewie uchwałę Nr VI/41/2019 z dnia 28
marca 2019r. udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej (1530 zł) Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
realizację zadań
związanych
z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
w 2019 r.;
przyjęto 9-cio osobową delegacje z Rejonu Jaworowskiego ( opłacono noclegi i wyżywienie),
która przybyła do Węgorzewa na wydarzenie zorganizowane przez Związek Ukraińców Koło
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w Węgorzewie pn. Przegląd Wertepów, Kolęd i Szczedriwek” organizowanych w Cerkwi
Greckokatolickiej w Węgorzewie, 9.02.2019r.;
przyjęto 4-osobową delegację z Czerniachowskiego Miejskiego Okręgu , która przybyła do
Węgorzewa 4 maja br. celem złożenia kwiatów na grobach żołnierzy poległych podczas
I i II wojny światowej;
opracowano i przesłano do Departamentu Współpracy Międzynarodowej Urzędu
Marszałkowskiego Woj. W-M ankiety ( 17 szt.) dotyczące Systemu monitorowania
Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku
2025, Cel strategiczny 3.2 Intensyfikacja współpracy międzyregionalnej w 2018 roku;
na zaproszenie prezesa Stowarzyszenia Polonijnego Dom Polski im. F. Chopina
w Czerniachowsku, 31 maja br. uczestniczono w Dniach Kultury Polskiej zorganizowanych
przez Polonię . Uczestnikom konkursu poetyckiego i piosenki polskiej, a także organizatorom
przekazano 70 pakietów promocyjnych i 4 kosze upominkowe;
27 maja br. zorganizowano wizytę studyjną dla 55-cio osobowej grupy z Obwodu
Kaliningradzkiego, w tym głównie z Uniwersytetu im. Emanuela Kanta, która przybyła do
Węgorzewa.
Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele środowiska naukowego,
samorządowego, gospodarczego oraz studenci z Kaliningradu. Temat przewodni tegorocznej
wizyty studyjnej brzmiał „ Samorządy w drodze do ekologicznego i inteligentnego miasta
(eko i smart city) : rosyjskie praktyki i doświadczenie międzynarodowe”. W ramach
zaproponowanego programu grupa zwiedziła ZUOK Spytkowo, Oczyszczalnię Ścieków
i Stację Uzdatniania Wody w ZUK Węgorzewo, odwiedziła Biuro Informacji Turystycznej,
punkt odbioru ścieków z łodzi, poznała Węgorzewski Spacerownik i jeden ze słupów
usytuowanych przy MKL, o których opowiedział dr. Marek Jerzy Łapo. Uczestnicy wizyty
studyjnej otrzymali pamiątkowe gadżety Powiatu Węgorzewskiego.
pozyskano wizy wjazdowe do FR dla trzech przedstawicieli Powiatu Węgorzewskiego.
W stosunku do lat ubiegłych koszt pozyskania wizy wzrósł o ponad 300 % i wynosi obecnie
ok. 400 zł;
we współpracy z partnerskim samorządami z Czerniachowska i Ozierska przygotowano
VI Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa/Angrapa 2019, w którym udział weźmie ok.
50 osób, w tym młodzież z ZSO i ZSZ 13 osób i młodzież Polonii czerniachowskiej
( 4 osoby). Spływ odbędzie się w dniach 14-16 czerwca br. (rzeka Sapina i Angrapa). Z miast
partnerskich z obwodu kaliningradzkiego przyjadą na spływ 32 osoby;
w dniach 15 – 18 czerwca br. Węgorzewo odwiedzi delegacja z Rotenburg (Wümme).
W spotkaniach z członkami delegacji udział weźmie Starosta Węgorzewski oraz
Przewodnicząca Rady Powiatu w Węgorzewie. Trzech członków delegacji otrzyma kosze
upominkowe z polskimi produktami ufundowane wspólnie przez Samorząd Powiatu
Węgorzewskiego i Gminę Węgorzewo;
we września br. planowany jest wyjazd delegacji z Powiatu Węgorzewskiego na Dni
Czerniachowska i Dni Ozierska;
w październiku br. planowany jest wyjazd na Forum Polonijne organizowane przez Prezesa
Stowarzyszenia Polonijnego Dom Polski im. F. Chopina w Czerniachowsku Irinę Korol;
we wrześniu br. planowana jest organizacja jednodniowego wyjazdu (autokar do 50 osób) na
dożynki do Pikiliszek (Litwa) z udziałem przedstawicieli Samorządu Powiatu
Węgorzewskiego oraz organizacji pozarządowych.

2. W ramach Konkursu ofert 2019, na realizację zadań publicznych Powiatu przyznano dotacje na
realizację niżej wymienionych zadań z udziałem partnerów zagranicznych, w tym Polonii – łącznie
przyznano kwotę 11 300 zł.

Miejsce

Data

Nazwa przedsięwzięcia Organizator/współorganizator

Giżycko
Węgorzewo,

12.05.2019r.

Litwa Pikiliszki

29.09.2019r.

Węgorzewo,
Wydminy

12-13
października

Święto
Dziecięcej
Twórczości -2019
- kwota 2 000 zł
„Ojczyzna” na dożynkach
u rodaków w Pikiliszkach
– kwota 3 300 zł
XVIII Międzynarodowe
Koncerty
Muzyki

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział Mazurski w Giżycku
Stowarzyszenie „ Chór Ojczyzna”
Związek Ukraińców w Polsce
Oddział Mazurski w Giżycku
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Giżycko

2019

Węgorzewo

6-7
grudnia 2019

Cerkiewnej 2019”
- kwota 3000 zł
W kręgu polskiej tradycji Oddział
Warmińsko-Mazurski
– Wigilijne spotkanie z Stowarzyszenia
„Wspólnota
działaczami polskimi i Polska” Koło w Węgorzewie
polonijnymi z krajów
ościennych – kwota
3000 zł.

3. Zadania, realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Gen. Mariusza Zaruskiego
(dofinansowane przez Samorząd Powiatu Węgorzewskiego) z partnerami zagranicznymi min.
z udziałem młodzieży z Obwodu Kaliningradzkiego FR ( Czerniachowsk, Oziersk) i Rejonu
Wileńskiego ( Niemenczyn, Niemierz) i Niemiec ( Rotenburg).





w marcu br. odbył się VIII Międzynarodowy Konkurs Poetycki Namuzowywanie.
Uczestnikom konkursu ufundowano 30 pakietów promocyjnych, w tym dla partnerów
zagranicznych uczestniczących w konkursie ( Litwa, FR);
przyjęcie młodzieży z Rotenburga ( 25-lecie wymiany polsko-niemieckiej)
we wrześniu br. zaplanowany jest XIV Międzynarodowy Turniej Ekologiczny z udziałem
delegacji z Rejonu Wileńskiego i Obwodu Kaliningradzkiego (pobyt dwie doby);
w grudniu zaplanowany jest IX Międzynarodowy Festiwal Nauk Przyrodniczych – udział
młodzieży z Rejonu Wileńskiego i Obwodu Kaliningradzkiego.

Opracowała:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych
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