PREZENTACJE

10-lecie
RC Bartoszyce
Janusz Dąbrowski

W czerwcu 2008 r. mija 10 lat od powstania Rotary Club Bartoszyce. Ta pierwsza okrągła rocznica była
okazją do zorganizowania 6 czerwca Pikniku Rotariańskiego w pięknej scenerii parku zabytkowego zespołu
pałacowego w Osiece, obecnie pensjonatu Biały Książę państwa Ireny i Ryszarda Suberlaków.
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lub powstał dokładnie 27.06.1998 r. z inicjatywy
kolegów z Bartoszyc, Górowa Iławeckiego i Lidzbarka Warmińskiego. Założycielom klubu przyświecała idea integracji środowisk trzech sąsiadujących
ze sobą miast. Obecnie klub liczy 18 członków. Spotkania klubowe odbywają się w czwartkowe popołudnia o godz.
18 w pensjonacie Biały Książę w Osiece.

Przekazanie placu zabaw dla domu dziecka w Lidzbarku Warmińskim
Dotychczas RC Bartoszyce zebrał około 160 tys. zł,
które przeznaczył na pomoc charytatywną. Środki finansowe pozyskiwane są z indywidualnych składek członkowskich oraz organizacji różnych imprez charytatywnych,
z których najbardziej popularne to: Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie w Worynach koło Bartoszyc, aukcje obrazów z poplenerowych warsztatów i bale charytatywne.
Klub korzysta także ze środków Rotary Foundation – programów pomocowych Rotary International. Z pomocy RC
Bartoszyce w ciągu 10 lat istnienia klubu skorzystały
przede wszystkim dzieci, m.in. z domu dziecka w Bartoszycach, Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego
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w Bartoszycach i Lidzbarku Warmińskim, z koła plastycznego w Pilniku i miejskiego domu kultury w Górowie Iławeckim, a także z domu dziecka w Mamonowie –
obwód kaliningradzki, prowadzonego przez polskie siostry zakonne. Pomagaliśmy także placówkom służby zdrowia w Bartoszycach, Górowie Iławeckim i Lidzbarku
Warmińskim. Dzięki naszej pomocy sfinansowano wyjazd
Justyny Stępniewskiej z Lidzbarka Warmińskiego na
mistrzostwa świata w tańcu Show Dance Solo (zajęła
6. miejsce). Młodzież korzystająca z naszej pomocy stypendialnej kształciła się podczas rocznych wyjazdów
w Brazylii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Indiach
i Tajlandii. Dzięki Rotary młodzież korzystała także w okresie wakacyjnym z wyjazdów krótkoterminowych (dwutygodniowe pobyty w rodzinach rotariańskich we Francji,
Indiach, Turcji i Niemczech). RC Bartoszyce zasponsorował wydanie płyty zespołu Cantemus z kolędami nagranymi w kaplicy zamku lidzbarskiego oraz płyty zespołu
Lego z nagraniami szant.
Od kilku lat podczas imprez choinkowych wręczamy
paczki dzieciom z niezamożnych rodzin – stało się to tradycją w naszym klubie. W minionym okresie pomagaliśmy także w uruchomieniu pracowni komputerowej w SP
nr 7 w Bartoszycach i sali dydaktycznej w przedszkolu
integracyjnym nr 4 w Bartoszycach, a także przy zakupie pomocy dydaktycznych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Lidzbarku. Środki zebrane podczas
dorocznego balu charytatywnego „Rotary Club Bartoszyce 2008” w wysokości 7 tys. zł przeznaczyliśmy na
wyposażenie placu zabaw rodzinnego domu dziecka w Lidzbarku Warmińskim oraz na zakup nowoczesnego sprzętu RTV i AGD dla rodzinnego domu dziecka w Bartoszycach
z siedzibą w Żydowie. Symboliczne wręczenie upominków odbyło się podczas wyjątkowej uroczystości naszego jubileuszu w obecności zaproszonych gości
i sympatyków klubu. W imieniu marszałka województwa
warmińsko -mazurskiego list gratulacyjny wręczył radny
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sejmiku Jan Harhaj. Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego
Artur Wajs pogratulował rotarianom dotychczasowych
osiągnięć w dziele niesienia pomocy osobom potrzebującym. W imieniu starosty lidzbarskiego Marka Chyla
list gratulacyjny przekazała Iwona Ficek. Zbigniew Nadolny
– starosta bartoszycki – odczytał i przekazał okolicznościowy adres na ręce prezydenta RC Bartoszyce Jacka Jankowskiego. Przewodniczący rady miasta Bartoszyce
Stanisław Szwed w imieniu burmistrza i samorządu miasta wręczył okolicznościowy ryngraf z życzeniami dalszej
owocnej pracy.
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15 urodziny
RC Świnoujście
Irena Gutenbro

Przekazanie władzy prezydenckiej to najważniejsze
wydarzenie w życiu klubu. A jeśli połączone jest z obchodami 15-lecia jego istnienia, to nabiera wyjątkowego znaczenia.
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Prezydent RC Bartoszyce Jacek Jankowski oraz prezydent elekt Janusz Dąbrowski – przekazanie władzy
Honorowymi gośćmi naszego pikniku byli przedstawiciele klubów RC Warszawa Józefów, RC Olsztyn oraz
RC Sopot, a także przedstawiciel zaprzyjaźnionego klubu Rotary z Niemiec – Christian von der Greben. Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością prof. Oskar
G. Blaar (muzyk i kompozytor) z żoną Ewą oraz honorowy obywatel Bartoszyc Helmut Mische z żoną Izabelą.
Podczas wieczornego spotkania w uroczym plenerze dokonano także, zgodnie z rotariańską tradycją, przekazania władzy nowemu zarządowi. Ustępujący prezydent
Jacek Jankowski przekazał łańcuch i znaczek prezydencki Januszowi Dąbrowskiemu. Ponadto ustępujący zarząd, ze względu na rocznicowy charakter spotkania,
wyróżnił wszystkich byłych prezydentów za dotychczasową działalność okolicznościowymi plakietkami. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się prawdziwy
czerwcowy piknik. Posilając się przy grillu, słuchając piosenek wykonywanych przez młodą, zdolną piosenkarkę,
którą wspiera nasz klub, oraz przy muzyce dyskotekowej bawiliśmy się prawie do białego rana i nawet komary nie były w stanie zmącić dobrego nastroju uczestników
tego plenerowego spotkania. Do zobaczenia za rok!

ak właśnie było w ostatni piątek czerwca, kiedy to
w eleganckich wnętrzach Hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach – tym samym, w którym co roku odbywa się Festiwal Gwiazd – zgromadziło się ponad 150
zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas
m.in. gubernator Tadeusz Płuziński oraz past gubernator Wojciech Czyżewski. Przybyła też troskliwa i wspierająca klub we wszelkich działaniach asystentka
gubernatora Ewa Kwiatkowska. W części oficjalnej atmosfera była podniosła: przemówienia, kwiaty i oczywiście moment przekazania władzy prezydenckiej. Ustępujący
prezydent Piotr Zdybel przekazał łańcuch i znaczek Irenie Gutenbro – prezydentowi w kadencji 2008–09. Irena
obejmuje tę funkcję nie po raz pierwszy – była prezydentem czarterowym, kiedy 15 lat temu powstawał nasz
klub. Za swoją aktywną działalność dla lokalnej społeczności klub otrzymał list gratulacyjny od prezydenta miasta. W części oficjalnej nagrodę za zajęcie 1. miejsca
w konkursie sekretarzy odebrała koleżanka Jolanta Jędrak. Mianowano również honorowym członkiem klubu znanego tenora Marka Torzewskiego (wykonawcę przeboju
„Do przodu, Polsko”), który swoim minikoncertem wprowadził salę w zachwyt. Na ten moment zbiegli się goście z całego hotelu, bo mocny głos tenora niósł się daleko
poza salę bankietową! Nie był to koniec atrakcji tego wieczoru, gdyż wkrótce na scenie pojawiła znana aktorka Joanna Bartel, która bawiła gości doskonałymi skeczami
i humoreskami. Wspaniałej atmosfery dopełniła licytacja
płyt z autografem artysty Marka Torzewskiego oraz koncert pochodzącej ze Świnoujścia młodziutkiej laureatki
„Szansy na sukces”, a na koniec tańce, hulanki… Ostatni goście pożegnali nas, kiedy słońce oznajmiło kolejny
dzień.

Zdjęcia: Marek Aleksiejczuk
Zdjęcie: Archiwum klubu
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