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Informacja
z zakresu promocji powiatu z uwzględnieniem sprawozdania o współpracy
z partnerami z agranicznymi Powiatu Węgorzewskiego w 201 9 r.
I. Promocja Powiatu Węgorzewskiego
Strategicznym celem promocji Powiatu Węgorzewskiego jest budowanie wizerunku powiatu jako
miejsca przyjaznego mieszkańcom i przyjezdnym, oferującego unikalne walory środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz atrakcyjne warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości.
Zadania dotyczące promocji realizowane są w oparciu o Koncepcję Promocji Powiatu przyjętą 26
stycznia 2017 r. podczas XXX Sesji Rady Powiatu w Węgorzewie, która zakłada budowanie silnej,
rozpoznawalnej w środowisku lokalnym i zewnętrznym marki miejsca jako Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich – nowoczesnego i zintegrowanego obszaru ludzi przedsiębiorczych.

1. Adresatami działań promocyjnych na zewnątrz są turyści krajowi i zagraniczni, potencjalni
inwestorzy, mieszkańcy partnerskich samorządów w kraju i za granicą, w tym:
 powiaty utworzone w 2002 r. (Brzeziński, Gołdapski, Leski, Łobeski, Sztumski,
Wschowski);
 partnerzy zagraniczni: Rejon Jaworowski (Ukraina), Powiat Rotenburg ( Niemcy), Rejon
Wileński (Litwa); Miejski Okręg Czerniachowski, Oziersku, Prawdiński, Kaliningrad;
 samorządu regionu Warmii i Mazur;
 przedstawiciele środowisk opiniotwórczych: dziennikarze, politycy, naukowcy, artyści,
aktorzy, muzycy, itp;
 organizacje, których powiat jest członkiem min. Związek Powiatów Polskich, Euroregion
Łyna-Ława; Związek Stowarzyszeń LGD9, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie
Jeziora Mazurskie”;
 uczestnicy wydarzeń międzynarodowych organizowanych przez samorządy lokalne i powiat
(np. Międzynarodowy spływ kajakowy Węgorapa-Angrapa, uczestnicy wizyt studyjnych,
w tym z obwodu kaliningradzkiego, Niemiec, Francji, Międzynarodowy Festiwal Kultury
Ludowej, Dni Węgorzewa, Półmaraton Węgorza, Przegląd Zespołów Ludowych Mniejszości
Narodowych, regaty żeglarskie);

2. Adresatami działań promocyjnych do wewnątrz są przede wszystkim mieszkańcy powiatu
węgorzewskiego, w tym mieszkańcy z gminy Budry, Pozezdrze, Węgorzewo (sektory: społeczny,
gospodarczy i samorządowy), w tym:
 mieszkańcy poszczególnych miejscowości, w tym aktywnych sołectw
 członkowie organizacji pozarządowych
 wiodące firmy usługowe
 lokalne media
 jednostki powiatowe
 inspekcje, służby, straże, wojsko oraz inne aktywne środowiska;
3. Działania promocyjne (ukierunkowane na zewnątrz i do wewnątrz) realizowane są
za pomocą trzech podstawowych instrumentów tj.
1) komunikacja multimedialna , bezpośrednia;
2) komunikacja pośrednia, wizualna;
3) public relations komunikacja werbalna - kreowanie i utrwalenie w świadomości
odbiorców pozytywnego wizerunku powiatu.
W budżecie Powiatu w 2019 rok realizację zadań z zakresu promocji przeznaczono 68 800,00
zł.

Lp.

Działania promocyjne

1.

Komunikacja multimedialna,
bezpośrednia

2.

Komunikacja pośrednia, wizualna

3.

Public relations – komunikacja
werbalna (np. wystąpienia publiczne
przedstawicieli samorządu,
konsultacje społeczne konferencje,
spotkania, szkolenia)

Rodzaje działań
promocyjnych
- Strona internetowa
www.powiatwegorzewski.pl, w tym BIP;
- Aplikacja Mobilna Węgorzewo Mazury
Północne;
- media społecznościowe np. FB;
Węgorzewski Tydzień; WegorzewoTV
Zbigniew Śmierzyński;
- relacja z posiedzeń Rady Powiatu.
Wykonanie herbu powiatu; wykonanie i
rozpowszechnianie materiałów promocyjnych
oznakowanych herbem lub logo powiatu – np.
flagi, pinsy, ryngrafy, banery, witacze, rollupy,
mapy, informatorki, foldery, gadżety.
- objęcie Patronatem Starosty Węgorzewskiego
imprez i wydarzeń integracyjnych, kulturalnych
i sportowych;
- udział w wydarzeniach organizowanych przez
inne samorządy np. Spartakiadzie „7” Powiatów
Brzeziny 2019”, Igrzyskach Samorządowych
Ostróda ;
- współorganizacja imprez sportoworekreacyjnych, w tym gali „ Mistrz Sportu
2019”;
- dofinansowanie zadań w ramach konkursu
ofert na zadania publiczne (zamieszczanie loga
Powiatu na materiałach) ;
- udział w konferencjach i seminariach
organizowanych w kraju i za granicą
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W ramach komunikacji z wykorzystaniem Multimediów zrealizowano następujące zadania:
1. Na stronie www.powiatwegorzewski.pl oraz Aplikacji Mobilnej Węgorzewo Mazury
Północne aktualizowano dane dynamiczne i uzupełniano dane statyczne dotyczące powiatu;
2. Regulowano należności i opłaty za utrzymanie serwera oraz domeny strony internetowej
powiatwegorzewski.pl oraz aplikacji mobilnej Węgorzewo Mazury Północne ;
3. W gazecie Węgorzewski Tydzień zamieszczano życzenia z okazji świąt Wielkanocy, Bożego
Narodzenia oraz Kondolencje.
W ramach komunikacji pośredniej, wizualnej zrealizowano następujące zadania:
1. W związku z Uchwałą Nr LI/231/2018 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 04 października
2018 roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego, 31 stycznia 2019
r. Rada Powiatu w Węgorzewie podjęła Uchwalę IV/31/2019 w sprawie ustalenie zasad
używania herbu i flagi Powiatu Węgorzewskiego:
1) wykonano flagi i herby powiatu węgorzewskiego oraz herby gmin i partnerów
zagranicznych (zestaw tablic z dystansami), które zostały powieszone w Sali Konferencyjnej;
2) wykonano pinsy z herbem powiatu, które wręczane są przedstawicielom samorząd powiatu
Węgorzewskiego, partnerskim powiatom i gminom oraz wysyłane na prośbę kolekcjonerów
w kraju i za granicę;
3) wykonano ryngrafy z herbem Powiatu, które wręczane są partnerskim samorządom w kraju
i za granicą;
4) zakupiono trzy stojaki i flagi do Sali Konferencyjnej: Polski, UE i Powiatu
Węgorzewskiego;
5) wykonano tablicę z herbem powiatu, która została zawieszona w WCK;
6) zakupiono trzy maszty, które zostały postawione przed budynkiem Starostwa.
2. Zakupiono lub wykonano materiały promocyjne, które zostały oznakowane herbem lub logo
powiatu: ramki pod tablice rejestracyjne „Mazury Północne” , naklejki z QR Code promujące
aplikację mobilną Węgorzewo Mazury Północne, kubki z nadrukiem, pinsy metalowe
z herbem, okładki kartonowe z herbem powiatu, czapki sportowe, latarki kempingowe,
ołówki, notesy magnetyczne ze sklejki, torby rowerowe, pasy biegowe, kominy, piórniki
lniane, notesy z karteczkami, breloki odblaskowe żaglówka, worki sportowe, worki
marynarskie, rakietki do gry, naklejki z herbem powiatu, polary, piłeczka antystresowa,
parasole, selfi stick, koce, długopisy, głośniki bluetooth, zestawy do notatek domek, zestawy
karteczek książeczka, butelki filtrujące dafi, koszulki, torby jutowe, usb, torby papierowe,
worki żeglarski.
3. Wykonano ściankę magnetyczna pop-up 230x275 cm i dwa roll upy, na których zamieszczono
logo o herb powiatu oraz herby gmin, mapę powiatu oraz zdjęci promujące zasoby kulturowe
powiatu.
4. Zakupiono wydawnictwa promujące zasoby kulturowe Mazur, w tym: album „ Mazury
i Warmia travelbook; „Mazury przewodnik dla żeglarzy”; „Mazury ze Smakiem Bedeker dla
koneserów” Wojciecha Darskiego.
W ramach public relations – komunikacji werbalnej zrealizowano następujące zadania:
1. Wsparto finansowo i rzeczowo (materiały promocyjne, słodycze) organizację wydarzenia pn.
Przegląd Wertepów, Kolęd i Szczedriwek organizowanych w Cerkwi Greckokatolickiej
w Węgorzewie 9.02.2019r.
2. Wsparto finansowo organizację Misterium Mękki Pańskiej w Budzewie poprzez uszycie
strojów dla grupy teatralnej.
3. Uczestniczono w spotkaniu, w tym przekazano pamiątkowe materiały promocyjne Powiatu
członkom wizyty studyjnej z Ostrołęki (20 osób - sołtysi i działacze społeczni).
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4. 11 kwietnia br. uczestniczono w Konferencji pn. „ Kształtowanie oferty turystycznej regionu
Warmii i Mazur”, która odbyła się w Olsztynie .
5. Wsparto finansowo (2000 zł) organizację spektaklu poetycko-muzycznego pn. „Co może
jeden człowiek”, który odbył się w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie
18 maja 2019r.
6. W marcu 2019 uczestniczono w uroczystym spotkaniu w Wilkasach – Hotel Tajty
podsumowującym osiągnięcia najlepszych hodowców bydła mlecznego min. z powiatu
węgorzewskiego (5 hodowców), którym wręczono nagrody i pamiątkowe materiały
promocyjne.
7. Na zaproszenie Burmistrza Węgorzewa, 17 maja 2019r. uczestniczono w spotkaniu
informacyjno-warsztatowym dotyczącym opracowania koncepcji promocji gminy Węgorzewo
pod hasłem „FIT CITY WĘGORZEWO”.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. W związku z monitoringiem wdrażania Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii
Społecznej Warmia- Mazury 2015-2020 przesłano wypełnioną ankietę z danymi za 2018 rok.
15. Opracowano i wysłano do GUS „Sprawozdanie o rozwoju ekonomii społecznej w powiecie
węgorzewskim” w 2018 roku.
16. Opracowano informacje do Raportu o stanie powiatu za 2018 rok w zakresie rozdz. IV A, B;
Rozdz. VII ; Rozdz. XIII.
17. Uczestniczono w konferencji Regionalna Platforma Współpracy na rzecz Rozwoju Ekonomii
Społecznej, Mikołajki 16-17 maja 2019r.
18. Wspierano organizację różnych wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych
i ekologicznych materiałami i gadżetami promocyjnymi (114 wniosków), które przekazano
organizacjom pozarządowym, powiatowym jednostkom organizacyjnym, sołectwom, wojsku,

4

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, jubileuszowe
spotkanie z okazji XX-lecia Wspólnoty Polskiej Koło w Węgorzewie (grudzień 2019).
19. 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
Brzezin 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.
20. 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.
21. 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”.
22. W uzgodnieniu z Marszałkiem Woj. W-M, 11 lipca 2019, w Starostwie Powiatowym
w Węgorzewie zostały przeprowadzone konsultacje społeczne dot. „Strategii rozwoju
społeczno-gospodarczego woj. warmińsko- mazurskiego do 2030 r.”.
23. Podczas Międzynarodowego Jarmarku Kultury Ludowej w Węgorzewie, który odbył
w dniach 3-4.08.2019r. postawiono stoisko promocyjne Powiatu „Chatka Mazurska”.
24. W związku z współorganizacją jubileuszu nagrania filmu FARAON na WJM min. na jeziorze
Kisajno współfinansowano rejs statkiem z udziałem zaproszonych gości 2500 zł.
25. Wspólnie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku przyjęto w WCK członków Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu III Wieku z zaprzyjaźnionego powiatu Brzeziny.
26. W ramach realizacji zadania promocja j.s.t wsparto finansowo (2130 zł) wyposażenie Sali
Edukacyjnej OGNIK w KP PSP Węgorzewo.
27. Dofinansowano (1198 zł) organizację Międzynarodowych Regat „KORSARZ”, które odbyły
się w dniach 13-15.09.2019r.
28. Uczestniczono i wsparto finansowo (400 zł) organizację spotkania z okazji Dnia Seniora,
które odbyło się 26.10.2019r. w Klubie Garnizonowym w Węgorzewie.
29. Uczestniczono w konferencji pn. „Rozwój kolei w powiecie Węgorzewskim” 22.11.2019r.
podczas której gospodarzom przekazano pięć pakietów promocyjnych powiatu.
30. Wsparto finansowo (500 zł) organizację charytatywnych zawodów Mikołajkowych
organizowanych przez Wake Up Club na rzecz Węgorzewianki Julii Jasionis, które odbyły się
6.12.2019r.
31. Z okazji 20 lat działalności Wspólnoty Polskiej Koło w Węgorzewie uczestniczono
w jubileuszowym spotkaniu z Polonią reprezentowaną przez mieszkańców Litwy, Łotwy,
Białorusi, Mołdawii, Rosji - WCK 07.12.2019r.
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II. Współpraca z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego.
Zadania dotyczące współpracy z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego
realizowane są poprzez: 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 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
i zagospodarowania turystycznego obszarów położonych wzdłuż drogi wodnej Kanału Mazurskiego.
Na zadanie pn. Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą zaplanowano
w budżecie Powiatu na 2019 r., środki w kwocie 55 730,00 zł.
Kontakty z partnerami zagranicznymi Powiatu Węgorzewskiego, nawiązane od 2002 roku obejmują:
 Obwód Kaliningradzki - Czerniachowski, Ozierski i Prawdiński Miejski Okręg;
 Litwę - Rejon Wileński
 Ukrainę - Rejon Jaworowski
 Niemcy – Powiat Rotenburg (Wümme).
I. Działania zrealizowane z partnerami z Obwodu Kaliningradzkiego - Czerniachowsk,
Oziersk, Prawdińsk:
1. Przekazano składkę członkowską za 2019r (2000zł) Stowarzyszeniu Samorządów
Przygranicznych Euroregionu Łyna-Ława”, którego Powiat Węgorzewski jest członkiem.
2. Podjęto delegację z Miejskiego Okręgu Czerniachowskiego, która przybyła do Węgorzewa
04.05.2019r. celem złożenia
wieńców na cmentarzach wojennych. Spotkanie to
wykorzystano do omówienia możliwości współpracy w zakresie realizacji wspólnych
projektów dofinansowanych z PWT Polska-Rosja.
3. W maju przyjęto grupę młodzieży z Czerniachowska, która wraz z opiekunami posprzątał
cmentarz żołnierzy radzieckich usytuowany na Górze Konopki k. Węgorzewa oraz nad jez.
Święcajty. W miejscach tych zapalono znicze i złożono kwiaty.
4. Uczestniczono w Dniach Kultury Polskiej w Czerniachowsku, zorganizowanych w dniach
31.05 do 02.06.2019r przez Prezesa Stowarzyszenia Polonijnego Dom Polski im. F. Chopina
w Czerniachowsku, podczas których przekazano kosze upominkowe, nagrody i materiały
promocyjne uczestnikom konkursów i uroczystego koncertu (1672 zł + 400 szt. różnych
gadżetów promocyjnych).
5. Wspólnie z przedstawicielami Kaliningradzkiej Filii Rosyjskiej Akademii Gospodarki
Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej (RANChiGS) oraz
Burmistrzem Węgorzewa 27.05.2019r. zorganizowano wizytę studyjną dla grupy 45 osób
z Kaliningradu ( studenci, wykładowcy z uniwersytetu Immanuela Kanta, przedsiębiorcy,
samorządowcy). Temat wizyty: „Samorządy w drodze do ekologicznego i inteligentnego
miasta (eko i smart city): rosyjskie praktyki i doświadczenia międzynarodowe. Koszt po
stronie powiatu Węgorzewskiego 1441 zł.
6. Wspólnie z partnerami z Czerniachowskiego i Ozierskiego Miejskiego Okręgu w dniach
14-15-16 czerwca 2019r., zorganizowano VI Międzynarodowy Spływ Kajakowy,
w którym udział wzięli przedstawiciele obwodu kaliningradzkiego ( 33 osoby, w tym 4 os.
młodzież Polonii) oraz powiatu węgorzewskiego ( min. 11 os. młodzież z ZSO tylko po
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7.

8.
9.
10.

11.
12.

stronie polskiej) i gołdapskiego. W tym celu wykonano pamiątkowe czapki i proporczyki –
koszt 2824 zł.
Podczas Dni Węgorzewa przyjęto delegacje z miast partnerskich min. Ozierska
i Czerniachowska oraz przedstawicieli Polonii, którym zaprezentowano min. zasoby
kulturowe powiatu węgorzewskiego ( min. rejs po jeziorze Mamry, zwiedzanie atrakcji
powiatu). Poniesiony koszt – 2032 zł.
Uczestniczono w WZC Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „ŁynaŁawa, które odbyło się 28.08.2019 w Prawdińsku ( Obwód Kaliningradzki FR).
W celach promocyjnych zakupiono miody polskie z lokalnej pasieki, które zostały przekazane
w koszach promocyjnych podczas Dni Ozierska, Dni Czerniachowska i Forum Polonijnego.
Uczestniczono w XIII Forum Polonijnym w Czerniachowsku zorganizowanym 26.10.2019 r.
przez Stowarzyszenie Dom Polski im. Fryderyka Chopina, podczas, którego przekazano
organizatorom i uczestnikom forum (80 sztuk) pamiątkowe gadżety Powiatu.
Na prośbę partnerów z Czerniachowska i Ozierska wysłano 91 zaproszeń do ubiegania się
w Konsulacie RP w Kaliningradzie o wydanie polskich wiz.
W Konsulacie Rosyjskim w Gdańsku pozyskano 5 wiz rosyjskich dla przedstawicieli
samorządu Powiatu Węgorzewskiego.

II. Działania realizowane z partnerami Rejonu Wileńskiego - Litwa:
1. W związku z obchodami 25-lecia Wspólnoty Polskiej Koło w Węgorzewie ufundowano kosze
upominkowe występującym zespołom min. i Litwy (462 zł).
2. Zorganizowano wyjazd na dożynki do Pikieliszek dla przedstawicieli samorządu z powiatu
węgorzewskiego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych współpracujących
z partnerami z Litwy( 40 osób). Koszt wyjazdu ogółem wyniósł 7520 zł, w tym wykonanie
pamiątkowych czapek i chorągiewek z herbem powiatu i zakup koszy upominkowych
wyniósł 4161 zł. Natomiast koszt transportu 3358 zł.
3. W celach promocyjnych zakupiono miody polskie z lokalnej pasieki, które zostały przekazane
przez przedstawicieli samorządu Powiatu Węgorzewskiego w koszach promocyjnych podczas
Święta Plonów w Pikieliszkach – Litwa (koszt 458 zł).
III. Działania realizowane z partnerami z Rejonu Jaworowskiego – Ukraina:
1. Wsparto rzeczowo ( gadżety promocyjne i słodycze) organizację VII Przeglądu Wertepów,
Kolęd i Szczedriwek, które odbyły się 09.02.2019 r. w Cerkwi Greckokatolickiej p.w. Św.
Krzyża w Węgorzewie.
2. Przyjęto 7-osobową delegację z Rejonu Jaworowskiego (Ukraina) partnera powiatu
Węgorzewskiego i pokryto koszty z tym związane (1 868zł).
IV. Działania realizowane z partnerami z Powiatu Rotenburg (Wümme) – Niemcy:
1. W dniach 15-19 czerwca 2019 przyjęto delegację członków Stowarzyszenia
„Kreisgemeinschaft Angerburg” z Powiatu Rotenburg ( Wümme). W związku z wizytą
delegacji zorganizowano min. uroczystą kolację oraz zakupiono kosze upominkowe
z polskimi produktami ( miód, wędliny, sery, sękacz itp.) – koszt ok. 1510 zł.
2. Dofinansowano ( 885 zł) organizację jubileuszowych obchodów 25-lecia wymiany polskoniemieckiej młodzieży (Ratsgumnasium Rotenbug Wümme - ZSO Węgorzewo).
V. Pozostałe działania realizowane w partnerstwie z samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego:
1. Na podstawie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dofinansowano
( 1530 zł) funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w
Brukseli.
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2. Na prośbę Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa
Spraw Zagranicznych przesłano formularz z informacjami na temat współpracy realizowanej
przez Powiat Węgorzewski ukierunkowanej na rozwój współpracy z Polonią.

W ramach Konkursu ofert 2019, na realizację zadań publicznych Powiatu przyznano dotacje na
realizację niżej wymienionych zadań z udziałem partnerów zagranicznych – łącznie przyznano
6 450 zł.

Miejsce

Data

Nazwa przedsięwzięcia Organizator/współorganizator

Giżycko
Węgorzewo,

12.05.2019r.

Święto Dziecięcej
Twórczości -2019
- kwota 2 000 zł

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział Mazurski w Giżycku

Litwa Pikiliszki

29.09.2019r.

Stowarzyszenie „ Chór Ojczyzna”

Węgorzewo,
Wydminy
Giżycko

12-13
października
2019

Węgorzewo

6-7
grudnia 2019

„Ojczyzna” na dożynkach
u rodaków w Pikiliszkach
– kwota 3 300 zł
XVIII Międzynarodowe
Koncerty Muzyki
Cerkiewnej 2019”
- kwota 3000 zł
W kręgu polskiej tradycji
– Wigilijne spotkanie z
działaczami polskimi i
polonijnymi z krajów
ościennych – kwota
3000 zł.

Związek Ukraińców w Polsce
Oddział Mazurski w Giżycku
Oddział Warmińsko-Mazurski
Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Koło w Węgorzewie

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