BARTOSZYCE „CZARNĄ PERŁĄ”
W KORONIE WARMII I MAZUR
Dwadzieścia lat temu Polska
odzyskała lokalną niezależność i możliwość
decydowania o wszelkich sprawach
związanych z naszymi codziennymi potrzebami na szczeblu samorządowym. To dzięki
samorządowcom, dzięki Wam Państwo,
możliwe było i jest budowanie naszych
małych ojczyzn zgodnie z oczekiwaniami,
potrzebami i dążeniami wszystkich nas,
mieszkańców miasta Bartoszyce. Za pięć
minionych kadencji samorządu terytorialnego wszystkim, którzy w tym czasie sprawowali władzę samorządową należą się
szczere i wielkie gratulacje za budowę i utr-

walanie nie tylko funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego ale i wkładu
w budowę solidnych fundamentów
społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
na których możemy budować silną gminę i
zdrowe państwo.
Ostatnie dwie kadencje to powód do
dumy mieszkańców miasta Bartoszyce ze
względu na ogrom inwestycji, w wyniku
których wizerunek naszego miasta uległ
poprawie pod każdym względem. W tym
czasie miasto wszechstronnie inwestuje w
młode pokolenie poprzez termomodernizację obiektów oświatowych, 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, kulturalną, sportową.
Ludzie, tereny, oferta, klimat. Taka postawa
władz miasta spotkała się z uznaniem kapituły konkursu Gmina Fair Play i po raz
trzeci przyznano nam ten honorowy tytuł.
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 różni się w sensie pozytywnym od innych podobnej wielkości miast.
Przedstawię poniżej dane statystyczne, abyście Państwo mogli sami ocenić pracę naszych
samorządów na przestrzeni poszczególnych
kadencji.
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