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PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE PRZEZ POWIAT DZIAŁDOWSKI

„Trzynastka” wcale nie jest pechowa dla mieszkańców
powiatu działdowskiego. Ten rok upływa pod znakiem
kilku poważnych inwestycji, takich jak m.in.: budowa
sal sportowych, drogi i wodnego centrum rekreacji.
Duże inwestycje mamy już za sobą, np.: termomoder-
nizację szpitala i budowę nowej siedziby OREW.  Po-
zyskujemy środki zewnętrzne m.in. z F unduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sal sportowych,
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
na przebudowę dróg powiatowych, z PFRON w ra-
mach programu aktywny samorząd na pomoc osobom
niepełnosprawnym oraz  programu wyrównywania róż-
nic między regionami na likwidację barier dla osób nie-
pełnosprawnych w SP ZOZ w Działdowie, piszemy 
i realizujemy różnorodne projekty, np. „Razem ku sa-
modzielności” dotyczący aktywizacji społecznej i za-
wodowej dofinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, czyli podejmujemy działania,
dzięki którym poprawiona zostanie jakość życia miesz-
kańców powiatu. Efekty widać wokoło. W ystarczy się
rozejrzeć – mówi starosta działdowski Marian Janicki.    

Sala sportowa przy każdej szkole – jest
się czym pochwalić

Dwie największe inwestycje powiatowe w 2013 roku to
budowa sal sportowych przy Zespole Szkół w Malino-
wie i Zespole Szkół nr 1 w Działdowie.  Zarówno
jedna, jak i druga inwestycja ucieszą młodzież i nau-
czycieli. Nowo wybudowane sale gimnastyczne pozwolą
w pełni realizować podstawę programową z wychowa-
nia fizycznego, organizować zawody sportowe o za-
sięgu powiatowym i regionalnym z różnych dyscyplin,
zwłaszcza gier zespołowych.

Powiat Działdowski jako beneficjent wyda na obie sale
ponad 5 mln zł. Na budowę sali w Malinowie pozys-
kane zostały środki z F unduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej w wysokości ok. 554 tys. zł, zaś na budowę sali
przy ZS nr 1 w Działdowie – 800 tys. zł. Jest to dość
duży wysiłek finansowy, ale na pewno opłacalny, po-
nieważ obie sale przyczynią się do zwiększenia atrak-
cyjności tych placówek.

Do tej pory wybudowano trzy takie sale. Największą
przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie – Osadzie,
kolejną przy Zespole Szkół w Lidzbarku, a nieco
wcześniej przy Liceum Ogólnokształcącym w Lidz-
barku. Ponadto przy Zespole Szkół Zawodowych 
w Działdowie pobudowaliśmy boisko wielofunkcyjne.
Należy też dodać, że Powiat Działdowski współfinan-
suje wraz z Gminą Miasto Działdowo budowę wod-
nego centrum rekreacji w Działdowie.

O drogach też nie zapominamy

Wkrótce rozpoczniemy przebudowę ul. 3 Maja w Lidz-
barku w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark –
Jamielnik – Bryńsk. W planie mamy również przebu-
dowę chodników na ul. L eśnej w Działdowie na od-
cinku od skrzyżowania z ul. Matejki do skrzyżowania 
z ul. Orłowskiego po obu stronach jezdni, a także do-
kończenie budowy chodnika w miejscowości Niestoja,
kontynuację budowy chodników w Bryńsku, Słupie, Ja-
mielniku i Purgałkach oraz budowę dwóch zatok auto-
busowych: przy szkole w Rumianie i w Koszelewkach. 

To były duże, potrzebne inwestycje

Pod koniec września 2012 r. dokonano odbioru nowo
wybudowanego budynku Ośrodka R ehabilitacyjno-
-Edukacyjno-Wychowawczego w Działdowie o wartości
ponad 3,4 mln zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
ze środków własnych Powiatu Działdowskiego. Ośro-
dek przekazano w nieodpłatne użytkowanie na rzecz
Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Koło w Działdowie.
Przebudowano drogę powiatową nr 1304 N w Niechło-
ninie o dług. 0,6 km za kwotę ok. 800 tys. zł. Zmoder-
nizowano również istniejący budynek administracyjno-
-biurowy w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31 na po-
trzeby Powiatowego Zarządu Dróg i Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 
Zaś pod koniec ubiegłego roku zakończyła się realizacja
projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja obiek-
tów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Działdowie”, będąca dość złożoną inwestycją.
Z jednej strony dotyczyła ona wykonania prac termo-
modernizacyjnych budynków SP ZOZ, z drugiej mo-
dernizacji systemu grzewczego. Inwestycja o wartości ok.
6 mln zł została dofinansowana z Narodowego F undu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki W odnej w for-
mie zarówno pożyczki, jak i dotacji w ramach programu
priorytetowego „System Zielonych Inwestycji – GIS”.
Zakończono też adaptację pomieszczeń na Szpitalny
Oddział Ratunkowy SP ZOZ w Działdowie oraz dopo-
sażono go w infrastrukturę techniczną, czyli sprzęt me-
dyczny i techniczny. Łączny koszt tych działań to blisko
400 tys. zł. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia potwierdziło spełnianie wymagań rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału
ratunkowego przez SOR w Działdowie.

Starosta działdowski Marian Janicki 
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