Istnieje wiele powodów dla
których należałoby osobiście
sprawdzić fenomen Bartoszyc, któremu patronuje
Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, zajrzeć do nas i zastanowić się, czy w rezultacie
nie warto się z nim związać na
dłużej.
Bartoszyce pierwsze miasto
Rzeczypospolitej Polskiej, a
tym samym Zjednoczonej
Europy, na trasie Warszawa
- Kaliningrad.
Z analiz pozycji konkurencyjności miasta w zakresie
lokalizacji inwestycji i
wyników badań inwestorów
2009r., jasno wynika, że miasto Bartoszyce oferuje
znaczące korzyści ekonomiczne inwestorom zagranicznym, którzy zdecydują się ulokować swoją działalność gospodarczą na terenie gminy oraz posiadają
możliwość zbywania produktów lub usług na rynku
międzynarodowym.
Silną stroną Bartoszyc jest:
położenie blisko przejścia
granicznego z Rosją, posiadanie rozległych obszarów
pod inwestycje włączonych
do Warmińsko – Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 96,9 ha, liczne preferencje i ulgi dla inwestorów,
zasoby siły roboczej o
różnych specjalizacjach i
kwaliﬁkacjach zawodowych,
aktywność ludności w ponad
60 prężnie działających organizacji pozarządowych,
profesjonalna kadra pracowników urzędu, duża
dbałość o estetykę miasta, systematyczne i skuteczne
porządkowanie przestrzeni
miejskiej, wielokulturowość
i
wieloetniczność
mieszkańców miasta. Placówki oświatowo-wychowawcze
są po kapitalnych remontach i termomodernizacjach.
Wyposażone
w
najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny i doświadczoną

wysokokwaliﬁkowaną kadrę.
Wszystkie szkoły miejskie
posiadają kompleksy boisk o
sztucznej nawierzchni, posiadamy szkoły i przedszkole
integracyjne przystosowane
dla dzieci niepełnosprawnych,
a także szkoły z ukraińskim
językiem nauczania. W dyspozycji mieszkańców są ładne
obiekty sportowe: stadion
miejski, basen, sztuczne
lodowisko,
kąpielisko
miejskie i piękne tereny do
uprawiania
turystyki
rowerowej i walory turystyczne – rzeka Łyna oraz
zabytki architektury gotyckiej.
Najważniejszym naszym
atutem są nasi mieszkańcy.
Pełni entuzjazmu i życzliwości, otwarci na gości i inwestorów zewnętrznych. Jednak, aby ich doświadczyć i się
do nich przekonać, należy nas
odwiedzić osobiście.
Serdecznie w imieniu
mieszkańców i własnym zapraszam.
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