Na samym krańcu północnych Mazur w odległości 17 km od granicy z Rosją
leŜy nasze malownicze miasteczko. To właśnie przez Bartoszyce i pobliskie
przejście graniczne Bezledy - Bagrationowsk wiedzie najkrótsza droga do
Kaliningradu, a miasto poprzez swoje przygraniczne połoŜenie zyskuje rangę waŜnego
ośrodka tranzytowego.
Bartoszyce usytuowane są w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego
w dolinie rzeki Łyny. Miasto Bartoszyce znajduje się w ścisłej czołówce pręŜnie
rozwijających się ośrodków województwa Warmińsko-Mazurskiego. To dynamicznie
rozwijające się 27-tysięczne miasto z 7 wiekową historią oraz tradycją - jest najsilniejszym
ośrodkiem gospodarczym, ukierunkowanym proekologicznie w powiecie
bartoszyckim.
Dzisiaj nasze miasto rozwija się bardzo pręŜnie, co jest głównie związane z usytuowaniem
Bartoszyc w pobliŜu międzynarodowego przejścia granicznego, a takŜe
z istnieniem Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która jest przykładem
działań zmierzających do utworzenia nowych miejsc pracy, co jest szczególnie
waŜne w naszym regionie.
Dla inwestorów
Nadzieję na rozwój gospodarczy miasto Bartoszyce upatruje w istnieniu Podstrefy
Bartoszyce funkcjonującej w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Podstrefa funkcjonuje od 5 lat. Obowiązujące od 1 stycznia 2001 r. akty
prawne regulujące udzielanie pomocy publicznej i działalność gospodarczą na terenie
WMSSE są w pełni zgodne z przepisami Unii Europejskiej.
WMSSE oferuje inwestorom:
1. Pomoc publiczną, gwarantowaną przez rząd RP, w postaci zwolnienia z podatku
dochodowego. Formy pomocy to alternatywnie:
* pomoc z tytułu inwestycji - zwolnienie z podatku dochodowego do 50% poniesionych
nakładów inwestycyjnych (65% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw),
* pomoc z tytułu zatrudnienia - zwolnienie z podatku dochodowego do 50% dwuletnich
kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników (65% w przypadku małych
i średnich przedsiębiorstw),
2. Tereny pod inwestycje przemysłowe, najatrakcyjniejsze w regionie Warmii i Mazur,
w pełni uzbrojone w infrastrukturę techniczną i mające uregulowany stan prawny
własności.
Bartoszyce przygotowane jest do pełnienia funkcji węzła transportowego dla turystyki
indywidualnej i grupowej. Miasto dysponuje dostateczną liczbą parkingów,
dynamicznie rozwija się równieŜ baza gastronomiczna, hotelowa i usługowa, która
zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagającego turysty.
Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, rezerwy mocy cieplnej, gazowej, kanalizacja
sanitarna z oczyszczalnią ścieków, miejskie wysypisko odpadów, ujęcie wody pitnej
ciągle rozbudowywana infrastruktura techniczna (na uwagę zasługuje zakończona juŜ
inwestycja - budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Działki” realizowana dzięki
środkom pozyskanym z Unii Europejskiej - ZPORR), to zapewnia miastu optymalne
warunki rozwoju na najbliŜsze lata.
Poza tym wykwalifikowana kadra pracowitych, zdolnych i kreatywnych ludzi daje
gwarancje przyszłego rozwoju miasta.
Miasto Bartoszyce w VI edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Gmina Fair Play” - Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji uzyskała tytuł ,,GMINA FAIR PLAY 2007”.

Ponadto Urząd Miasta Bartoszyce moŜe się poszczycić Certyfikatem Jakości ISO 9001:2000
Usługi Administracyjne dla ludności – Urząd Przyjazny Interesantom. W 2007 roku Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego przyznało miastu wyróŜnienie w rankingu ,,Europejska Gmina –
Europejskie Miasto w województwie warmińsko – mazurskim”.
Warto zobaczyć...
Niewątpliwą atrakcją Bartoszyc jest połoŜenie miasta w dorzeczu rzeki Łyny. Płynie
ona z południowego zachodu na północny wschód przez Bartoszyce do Sępopola i dalej ku
granicy Państwa z Rosją. Łyna jest niezwykle interesującym pod kaŜdym względem szlakiem.
Istnieje moŜliwość wypoŜyczenia kajaków i zorganizowania spływu jej urokliwymi zakątkami.
Rzeka ta zachowała przepiękny dziewiczy charakter, a
najbardziej niezwykłe miejsca zwane „skałkami” w pobliŜu miejscowości Ardapy, przez
kilka kilometrów wyglądem okolicy i wartkim nurtem sprawia wraŜenie spływu
górską rzeką.
Oprócz odpoczynku na łonie przyrody polecamy takŜe zabytki Bartoszyc i okolic a w
szczególności: Bramę Lidzbarską, zabytki sakralne, Baby kamienne, Rynek Starego Miasta,
Spichlerze.
Na odwiedzających nasze miasto czeka równieŜ rozwijające się zaplecze rekreacyjne
powiatu. Na terenie powiatu uwagę turystów przyciągają zabytkowe budowle sakralne:
kościoły z XIV-XIX w., stare cmentarze, przydroŜne kaplice i kapliczki. Wśród
zabytków architektury świeckiej godnymi uwagi są pałace i dworki, min. w Tolkach,
Łabędniku i Łojdach. W miejscowości Osieka moŜna podziwiać pałac„Biały KsiąŜę”
z początku XIX w., w którym obecnie znajduje się hotel i restauracja. Przy drodze
Bartoszyce - Biskupiec swoje uroki roztacza Zespół Pałacowo - Dworski w Galinach.
Malowniczo połoŜony na wzniesieniu, pochodzący z 1589 roku Pałac otoczony jest
parkiem o kompozycji krajobrazowej, usytuowany w zakolu rzeki Pisy ze spiętrzeniami
wodnymi i stawami. W sąsiedztwie Bartoszyc leŜy Dworek Dębówko (zabudowa dworskoparkowa z XIX w.). Dworek w stylu klasycystycznym, dzięki swoim właścicielom
odzyskał dawną świetność.
Współpraca z zagranicą
Władze miasta przywiązują wielką wagę do kontaktów z partnerami zagranicznymi,
przede wszystkim z najbliŜszymi sąsiadami- Bagrationowskiem i Pionierskiem (Obwód
Kaliningradzki), z Nienburgiem (Niemcy - Dolna Saksonia) oraz z miastem
Emmaboda (Szwecja – Region Kalmar). Współpraca zagraniczna kreuje nasz wizerunek na
zewnątrz. Zakrojone na szeroką skalę kontakty z Obwodem Kaliningradzkim dają moŜliwości
rozwojowe obu partnerom (wspólnie realizowane międzynarodowe projekty). Na szeroką skalę
rozwija się współpraca z Nienburgiem i Emmabodą w zakresie działań: seminaria, konferencje,
wymiana młodzieŜowa, współpraca kulturalna, sportowa, społeczna i gospodarcza.
Kontakty zagraniczne to równieŜ udział pełnomocnika ds. pozyskiwania funduszy pomocowych
w PilotaŜowym Regionalnym Programie Szkoleniowym organizowanym przez Departament ds.
Rozszerzenia Komisji Europejskiej - TAIEX, przeznaczonym dla polskiej administracji
regionalnej w tematyce polityka społeczna i zatrudnienie.
Trudno w kilku słowach opisać walory naszego Miasta i okolic. Nie sposób teŜ oddać
wyjątkowego klimatu jaki panuje w naszym przygranicznym miasteczku. Jednak ze
swojej strony obiecujemy, Ŝe kaŜdy odwiedzający nasze miasto znajdzie tutaj coś dla
siebie- wodę, czyste powietrze, mnóstwo zieleni, spokój, dobre warunki do aktywnego
wypoczynku, rozrywkę, gościnność oraz moŜliwości inwestycyjne.

