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Zapraszam do Reszla – średniowiecznego
miasta i przepięknie położonej
malowniczej gminy. Jesteśmy daleko od
wielkich aglomeracji. Tu jest spokój, cisza
i warmińskie naturalne środowisko. Mamy
wspaniałych mieszkańców, którzy
pomagają nam rozwiązywać problemy.
Szanujemy tych, którzy przyjechali do
naszej gminy, zostali zauroczeni jej
pięknem i pozostali. Jesteśmy otwarci na

ludzi biznesu. W tym roku mieszkaniec Warszawy stał się
właścicielem zakładu w przeszłości słynącego w kraju i za
granicą z produkcji obrabiarek do drewna. Przejęcie
zakładu w prywatne ręce to szansa dla naszego miasta
i naszych mieszkańców. Nasza Gmina to raj dla turystów.
Mamy jeziora, rzeki i lasy, wspaniałe miejsca do
odwiedzenia: Reszel – zachował układ i charakter od XIV
wieku, Święta Lipka -barokowa bazylika (Częstochowa
Północy), Bezławki – zamek obronny, kościół, Łężany –
(zespół pałacowo-parkowy), ale również miejsca, gdzie
można wypocząć w kontakcie z naturą. Zapraszam do gminy
o wiekowej tradycji i otwartej dla nowych inwestycji

Marek Janiszewski - Burmistrz Reszla

Reszel - pierwsze miasto w Polsce należące od 2007 do Międzynarodowej Sieci 
Miast Cittaslow - miast spokojnego życia

CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY
Burmistrz Reszla Marek Janiszewski
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Subocz 
Dane adresowe: 11-440 Reszel, ul. Rynek 24, tel. 89 755-39-00
gmina@ugreszel.pl, www.ugreszel.pl
Obszar 17.871 ha. Ludność ok. 8500 osób w tym miasto Reszel ok. 4950 osób
Budżet wykonanie 2012 - dochody 23 455 424,46zł, - wydatki 25 304 033,35 zł 
Zakłady przemysłowe: Rema S.A, - producent obrabiarek do drewna i odlewnia żeliwa - od 2013
prywatny właściciel, Mebelplast S.A. - produkcja mebli tapicerowanych 

Stawiamy na:
• przyjazne, spokojne i dobre życie mieszkańców
• inwestorów
• dobre i zdrowe produkty rolne
• wysoki poziom edukacji, kultury, sportu i rekreacji
• rewitalizację miasta, dbałość o istniejące zabytki i dziedzictwo kulturowe
• poprawę infrastruktury komunalnej
• ochronę środowiska i energię odnawialną
• zdrową żywność, dziedzictwo kulinarne
• aktywizację osób bezrobotnych
• rozwój turystyki

Zrealizowane w ostatnim roku inwestycje i projekty 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 413 Odnowa i Rozwój Wsi - „Rozbudowa i przebudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej” 

inwestor Gmina Reszel
• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami w miejscowościach: Pilec, Klewno, Worpławki, Dębnik, Widryny, Święta Lipka, Staniewo 

inwestor Gmina Reszel i PWiK Sp z o.o. w Reszlu
• Aktywni obywatele dla Europy  - zrealizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Reszlu i Urząd Gminy Reszel
• Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej „Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w Gminie Reszel” - MOPS Reszel
• Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty – „Mały Archimedes” Gimnazjum Nr 1 w Reszlu
• Kapitał Ludzki, Priorytet IX Wysoka jakość systemu oświaty – „Mały Archimedes” Gimnazjum Nr 1 w Reszlu

Oferta dla podmiotów gospodarczych
• Poszukujemy inwestorów w zakresie rozwoju turystyki i rekreacji na terenie gminy – posiadamy działkę do sprzedaży pod budowę hotelu/pensjonatu w centrum miasta.
• Posiadamy doskonałe warunki do zamieszkania z rodziną w cichym, spokojnym mieście (przygotowany teren do zabudowy pod budownictwo jednorodzinne)
• do sprzedaży budynek po byłej szkole podstawowej w Leginach 
• do sprzedaży teren przemysłowo-składowy ok. 7ha przy ul Racławickiej w Reszlu
• ok. 28 ha własność Skarbu Państwa przy drodze wojewódzkiej Reszel – Święta Lipka
• ok. 75 ha w zarządzie ANR przy drodze wojewódzkiej Reszel – Święta Lipka

Realizujemy program pilotażowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Decydujmy Razem”
W ramach polityki zrównoważonego rozwoju opracowany został z udziałem społeczności lokalnej „Program rozwoju turystyki w Gminie Reszel” – zaakceptowany do realizacji przez Radę Miejską

Działania na dziś
• Do Programu Odnowy Wsi przystąpiły dwa sołectwa Pilec i Worpławki
• Kontynuujemy wodociągowanie terenów wiejskich na terenie Gminy Reszel
• Zakończymy budowę garaży przy strażnicy OSP w Reszlu
• Zrealizujemy obejście kanalizacji osiedla domków jednorodzinnych nad Sajną
• Zrealizujemy trzy projekty ze środków pozyskanych w ramach programu „Leader”
• Przystąpimy do remontu Miejskiego Ośrodka Kultury
• Wykonamy remont ulicy Szkolnej z chodnikiem i zatoką dla autobusów szkolnych
• Rozpoczynamy remont i termomodernizację budynku przy ul. Krasickiego 6


