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Obecnie w głównej mierze realizujemy inwestycje, na które pozyskaliś-
my zewnętrzne środki finansowe. Przywrócimy dawny blask Ratuszowi,

powstanie nowa biblioteka i dom kultury, odnawiamy tereny zielone,
uzbrajamy kolejne tereny pod inwestycje – informuje Burmistrz Miasta

Działdowo Bronisław Mazurkiewicz. 

Rewitalizacja, 
czyli kontynuacja procesu ożywienia gospodarczo-

społecznego Działdowa

Trwa proces rewitalizacji miasta. Przed nami budowa 
nowej biblioteki i domu kultury w budynkach byłej szkoły
medycznej, a także budowa muzeum w Ratuszu pozwalają-
ca na jego kompleksowy remont. Jesteśmy na półmetku prac

związanych z odnowieniem Parku Jana Pawła II. Prawie 3 ha
terenu pod inwestycje przy ul. Żwirki i Wigury zostaną uzbrojone

w infrastrukturę techniczną już za niespełna 3 miesiące. 

Wprowadzamy nowe funkcje centrum Działdowa. Chcemy, aby
wolne chwile „przy kawie, ciastku i lodach” mieszkańcy Dział-

dowa i turyści mogli częściej spędzać na starówce

Działdowska starówka należy do najpiękniejszych na Warmii i Mazurach.
Aby starówka mogła stać się jedną z najładniejszych wizytówek naszego

miasta, niezbędny jest remont Ratusza Miejskiego wraz z otoczeniem.
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego, które powstanie w 2012 r.
w Ratuszu, stanie się szansą na rozwój turystyki w Działdowie i zwiększe-
nie rozwoju gospodarczego nie tylko centrum miasta. Będzie to pierwsze

w Polsce muzeum o takim cha-
rakterze. Wspólnie

z radnymi
chcemy
ożywić
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rekreacyjno-wypoczynkowego. 

Liczymy, że takie inwestycje jak budowa Interaktywnego Muzeum
w Ratuszu uatrakcyjnią nasze miasto w oczach turystów, którzy zechcą

w Działdowie spędzić swój wolny
czas, skorzystać z usług lokali

gastronomicznych czy
zaopatrzyć się w to-
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Tworzymy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości, 
aby mieszkańcy Działdowa mieli lepsze warunki życia

W ramach rozwoju gospodarczego Działdowa budujemy również drogi
dojazdowe do terenów inwestycyjnych wraz z sieciami kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej, a także wodociągami i oświetleniem ulicznym.
W trakcie realizacji jest inwestycja polegająca na przygotowaniu terenów
dla przedsiębiorców przy ulicy Żwirki i Wigury. Już w sierpniu br. prawie
3 ha kolejnych terenów zostaną przygotowane dla potencjalnych
inwestorów. Korzystającymi z projektu będą docelowo przedsiębiorcy,
którzy zechcą otworzyć swoją działalność bądź oddziały swoich firm 
na przedmiotowym terenie inwestycyjnym, co może spowodować
wzrost zatrudnienia, rozwój nowych gałęzi przemysłu, a co za tym idzie

wzrost znaczenia gospodarczego gminy. Dodatkowe bodźce w postaci
położenia terenu w tzw. małej strefie stanowią dodatkową 

zachętę dla potencjalnych inwestorów, którzy w zamian za nowe
inwestycje mogą czasowo skorzystać ze zwolnienia z podatku
od nieruchomości.

Jak widać, rok 2011 jest rokiem realizacji inwestycji, na 
które w latach poprzednich pozyskaliśmy dofinansowania

zewnętrzne, zaoszczędzając przy tym środki pieniężne 
w budżecie miasta. Wykorzystując środki zewnętrzne, 

chcemy jednocześnie sprawić, aby nasze miasto było miejs-
cem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców Działdowa, 

turystów czy inwestorów, którym tworzymy coraz lepsze warunki
do rozwoju – konkluduje Burmistrz Miasta Działdowo Bronisław 

Mazurkiewicz.

Działdowo wykorzystuje swoją historyczną szansę na rozwój

Prace w Parku Jana Pawła II są na półmetku

Przygotowujemy tereny dla inwestorów (ok. 3 ha przy ul. Żwirki i Wigury,
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