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Działdowo rozwija się,
a zmiany widać gołym okiem
Od wiaduktów, przez Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Ratuszu, po
nowoczesne Wodne Centrum
Rekreacji. Realizujemy inwestycje z myślą o mieszkańcach i turystach.
Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Ratuszu, Rewitalizacja Parku
Jana Pawła II, budowa nowej Miejskiej
Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu
Kultury w budynkach po byłym Medycznym Studium Zawodowym na ul. Wolności 64 to wybrane inwestycje, o których
wie praktycznie każdy działdowianin —
informuje Burmistrz Miasta Działdowo
Bronisław Mazurkiewicz.
Ponadto w trakcie realizacji jest budowa
infrastruktury towarzyszącej inwestycjom
PKP /modernizacji linii kolejowej E 65/ tj. dróg dojazdowych, ronda, chodników
do powstającego wiaduktu na przedłużeniu ul. Kochanowskiego.

Podpisanie umowy na aqua park (od lewej: B.SzydłowskaAnaczkowska-Skarbnik Miasta, B. Mazurkiewicz-Burmistrz Działdowa, J. Protas - Marszałek Woj. Warm.-Mazurskiego

Podpisanie umowy na budowę dróg dojazdowych do wiaduktu (od
lewej: Adam Dzięgo - Skanska SA, B. Mazurkiewicz-Burmistrz)

AQUA PARK o europejskim standardzie
Budowa ul. Polnej

Mieszkańcy Działdowa już od dwudziestu
lat czekają na basen. Wszystko na to
wskazuje, że ich marzenia szybko się
spełnią. Wniosek Urzędu Miasta otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego w
Olsztynie ponad 17 milionów doﬁnansowania. W tej chwili przygotowujemy dokumentację przetargową, aby po
wyborze wykonawcy jak najszybciej przystąpić do budowy obiektu - informuje
Burmistrz Działdowa.
Dziś stajemy przed bezprecedensową
szansą stworzenia w Działdowie nie tylko
basenu, ale całej infrastruktury wodnorekreacyjnej - aquaparku o europejskim
standardzie. Chcę przypomnieć, że wniosek z Działdowa został najlepiej oce-

Powstający wiadukt na ul. Kochanowskiego

niony w województwie i znalazł się na I
miejscu wspólnie z wnioskiem z Olsztyna.
To świadczy o profesjonaliźmie pracowników Urzędu Miasta Działdowo, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki wobec
mieszkańców. To olbrzymi sukces i jednocześnie szansa na rozwój turystyczny Działdowa.
Chciałbym podkreślić, że budowa aqua
parku to bardzo skomplikowany proces
wymagający przez najbliższe lata pełnej
mobilizacji i wielu wyrzeczeń od wszystkich
mieszkańców Działdowa. Jestem jednak
przekonany, że efekt końcowy będzie się
nam wszystkim opłacał.
Jak widać sporo dzieje się w naszym mieście i to w przeważającej części przy pomocy pozyskanych pieniędzy ze Wspólnoty
Europejskiej.
Nasza strategia ukierunkowana jest na
ożywienie turystyczne naszego miasta.
Chciałbym aby Działdowo w perspektywie
najbliższych lat stało się miastem jeszcze
bardziej przyjaznym dla mieszkańców i
otwartym dla szeroko rozumianych gości.
Chcę, abyśmy byli zauważani na mapie turystycznej kraju. Utworzenie Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego jest
krokiem w dobrym kierunku. Zamierzamy
włączyć Działdowo do miejsc chętnie odwiedzanych przez turystów, aby obok Pól
Grunwaldzkich i Malborka również u nas
znaleźli swoje miejsce. Niewątpliwie obok
muzeum turystyczną atrakcją będzie
Wodne Centrum Rekreacji - nowoczesny
obiekt o europejskim standardzie, który
stworzy bogatą ofertę dla całych rodzin. Z
kolei z nowego domu kultury i biblioteki
korzystać będą głównie mieszkańcy naszego miasta. Konkludując, należy podkreślić, że jesteśmy świadkami historycznej
przemiany naszego miasta na lepsze. Tylu
inwestycji zarówno tych miejskich, jak i towarzyszących (budowa wiaduktów, w najbliższym czasie dróg dojazdowych do
miasta), realizowanych niemalże jednocześnie w Działdowie jeszcze nie było.
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