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Szanowny Pan
Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce

Szanowny Panie Wójcie!
Jak pisał Aleksander Fleming, narodziny nowego zazwyczaj poprzedza jakieś
banalne wydarzenie z życia. Newton spostrzegł spadające jabłko, James Watt zaobserwował
jak kipi woda w kociołku, Roentgenowi zmętniała klisza fotograficzna. Ale wszyscy ci ludzie
mieli wiedzę tak rozległą, że umieli z banalnych zdarzeń wyciągnąć rewelacyjne wnioski.
Przykłady przywołane przez Aleksandra Fleminga wskazują na wysoką wartość wiedzy i jej
fundamentalną rolę w otaczającym nas świecie. Wiedza to przesłanka innowacyjności,
źródło postępu cywilizacyjnego, czynnik przełomu. Zdając sobie sprawę z rangi wiedzy,
edukacji i nauki, od 2011 roku w Konkursie „Samorządowy Lider Edukacji” corocznie
wyróżniamy Gminy, Powiaty i Województwa, które przyczyniają się do upowszechniania
najwyższych standardów w lokalnej polityce edukacyjnej, wdrażają nowoczesne i
innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zarządzania oświatą oraz budują fundamenty
gospodarki wiedzy na poziomie „małych ojczyzn”.
W kontekście przedstawionych powyżej założeń i idei Konkursu „Samorządowy
Lider Edukacji”, pragnę zawiadomić Pana Wójta, że Kapituła naszego Konkursu
zdecydowała o przyznaniu Gminie Bartoszyce Certyfikatu i Wyróżnienia „Samorządowy
Lider Edukacji” w edycji 2020/2021. To szczególnie ważna nagroda, albowiem przyznana
zostaje w Jubileuszowej X edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. Edycji, która

towarzyszy ogólnopolskim obchodom Roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. Po
dokonaniu oceny Państwa aplikacji Kapituła Konkursu potwierdziła, że Gmina Bartoszyce
spełnia wszystkie kryteria naszego Konkursu, a nadanie Certyfikatu jest w pełni
uzasadnione merytorycznie.
Nasz certyfikat jest jednym z najbardziej cenionych, elitarnych i rozpoznawalnych
certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Od 10 lat
corocznie wyróżniamy najlepsze pod względem polityki oświatowej Gminy, Powiaty i
Województwa w Polsce, promując je w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej. Bardzo
się cieszę, że Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” - na podstawie rekomendacji
naukowców zasiadających w Kapitule Konkursu - możemy przyznać w tym roku również
Gminie Bartoszyce jako gminie, dla której rozwój oświaty jest niezaprzeczalnie priorytetem,
a inwestowanie w nowoczesną wiedzę stanowi obszar szczególnego zainteresowania i
znaczących sukcesów Samorządu.
Przekazuję Państwu (w załączeniu) elektroniczną wersję Certyfikatu „Samorządowy
Lider Edukacji” na rok 2021. Przesyłam także logo Konkursu, które mogą Państwo – jako
Laureat naszego Programu – wykorzystywać (od momentu odebrania niniejszego pisma) w
celach promocyjnych i informacyjnych, w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej
JST. W tym roku, z uwagi na okoliczności wywołane pandemią, publikacja informacji o
uzyskaniu wyróżnienia jest możliwa z chwilą doręczenia Państwu decyzji Kapituły
Konkursu, a zatem również przed datą Gali Finałowej.
Informuję nadto, że Gala Finałowa Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji” odbędzie
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Galę

przygotujemy niezwłocznie, gdy tylko – w świetle obowiązujących przepisów prawa –
możliwe będzie organizowanie spotkań w większym gronie, w tym koncertów (wydarzeń
artystycznych) i eventów. Planujemy, że Gala będzie miała w tym roku charakter
uroczystego Koncertu z Okazji 30-lecia Samorządu Terytorialnego. O terminie Gali, która
odbędzie się w zabytkowych, monumentalnych wnętrzach Trybunału Koronnego w
Lublinie, zostaną Państwo powiadomieni odrębnym zaproszeniem. W trakcie Gali
wręczymy Państwu Certyfikaty w formie drukowanej (opatrzone odręcznymi podpisami),
jak również ogłosimy Laureatów Wyróżnień Nadzwyczajnych, w tym Laureatów Medalu
Edukacyjnego „SAMORZĄDOWIEC 30-LECIA”. Ufamy, że już w Nowym Roku dane nam
będzie spotkać się z Państwem osobiście na Gali, złożyć Państwu gratulacje oraz wręczyć
Laureatom Statuetki potwierdzające przyznanie Wyróżnień Nadzwyczajnych. Już dziś
najserdeczniej zapraszam do udziału w tej uroczystości. Uprzejmie informuję również, że

przed Galą Finałową otrzymają Państwo dodatkowo informację o Laureatach Rankingu
„TOP 10 NAJLEPSZYCH W POLSCE SZKÓŁ i PLACÓWEK EDUKACYJNYCH”, których
reprezentanci również otrzymają zaproszenie na Galę Finałową. Dyrektorzy wyróżnionych
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DOSKONAŁOŚCI, przyznane placówkom z naszej Złotej "Top Dziesiątki". Uprzejmie
prosimy zatem cierpliwie oczekiwać na zaproszenie do udziału w Gali, albowiem dopiero
w związku z organizacją spotkania finałowego tegorocznej edycji Konkursu będą
Państwo mogli poznać rozstrzygnięcie w odniesieniu do wszystkich wyróżnień
dodatkowych przyznanych w X Jubileuszowej edycji Konkursu.
Raz jeszcze gratuluję uzyskanego Certyfikatu i Znaku Jakości „Samorządowy Lider
Edukacji”. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, pozostajemy do Państwa
dyspozycji.
Proszę również, w imieniu organizatorów Konkursu, przyjąć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia w tych niełatwych dla nas wszystkich czasach. Proszę także przyjąć życzenia
spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku.
Do zobaczenia na Gali Finałowej Konkursu. Ufamy, że już niebawem!
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