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Bartoszyce ciągle inwestują !
Bartoszyce to miasto, którego władze rozumieją potrzebę inwestowania. Ostatni okres
to wiele inwestycji w obiekty oświatowe –
wszystkie szkoły i przedszkola są po termomodernizacjach. Szkoła Podstawowa Nr 1 i
Gimnazjum Nr 1 po kapitalnych remontach,
które kosztowały ponad 10 mln złotych. Wyremontowano także hale sportowe. Miasto
przeprowadziło szereg inwestycji drogowych,

Stanisława Wolskiego. Mieszkania są bolączką każdego samorządu. To sukces, że rozwiązujemy problemy mieszkaniowe naszych
mieszkańców. Obecnie został zasiedlony jeden

z budynków komunalnych. Kolejny planujemy
zasiedlić po pierwszym półroczu tego roku.
Sprzedaliśmy kolejne tereny pod inwestycje

między innymi dróg poczołgowych, tj. ul. Marksa, Wojska Polskiego, Konopnickiej, Limanowskiego, Pieniężnego i Kolejowej z przebudową
wiaduktu, renowacja drogi przy ulicy Sikorskiego oraz wielu dróg na osiedlu „Działki”,
drogi na międzytorzu czy remont dróg przy ulicy
Młynarskiej i budowa ul. Wybrzeża itd. Powstały
nowe obiekty sportowe, do których należy zaliczyć: boiska ze sztuczną nawierzchnią przy
wszystkich szkołach w mieście (5), budowa płyty
ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim,
budowa sztucznego lodowiska z zadaszeniem.
Wszystko cieszy, ale najbardziej to, że udało
się wybudować kilka budynków mieszkalnych:
przy ul. Struga w ramach TBS oraz przy ul.

leniem w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej
Streﬁe Ekonomicznej.
W styczniu ogłosiliśmy przetargi dla osób
posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w WMSSE. Dużą rolę odegrają inwestorzy i przedsiębiorcy. Teren ten jest o tyle
domków jednorodzinnych, gdzie powstało atrakcyjny, że niebawem uruchomiony zostanowe osiedle. Znaczącą inwestycją pozamiej- nie mały ruch przygraniczny. Jesteśmy skaską była budowa nowej niecki na terenie skła- zani na ożywienie gospodarcze i ten atut
należało wykorzystać. Poza tym mieszkańcy
otrzymają kolejne miejsca pracy, których w
Bartoszycach brakuje. Ten rok to kolejne inwestycje, na które miasto już pozyskało pieniądze. Między innymi remont basenu z
kompleksem rekreacyjnym, budowa stanicy
wodnej i dokończenie inwestycji przy lodowisku. Resztę określi zatwierdzony przez Radę
Miasta Budżet na 2011 rok.
dowiska śmieci w Wysiece, wyposażonej w
szereg urządzeń. Prowadzi tam również nowa
droga o długości 2 kilometrów. Dużym sukcesem było wybudowanie drogi wraz z oświet-
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