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POWIAT DZIAŁDOWSKI PREZENTUJE

Od inwestycji
infrastrukturalnych
po projekty
społeczne
Nowa sala sportowa, komputery w szkołach, budowa chodników, ulic i zatoczek autobusowych - to
część inwestycji Starostwa Powiatowego w Działdowie, które zostaną zrealizowane w tym roku.
Zadłużenie naszego powiatu jest jednym z najmniejszych w kraju. To dobra wiadomość, możemy
czuć się bezpiecznie i cieszyć się z kolejnych, nowych inwestycji, służących poprawie życia
mieszkańców na różnych polach życia społecznego. — Skoncentrowaliśmy się na infrastrukturze
sportowej i budowie dróg lokalnych — mówi Starosta Działdowski Marian Janicki.

Starosta Działdowski Marian Janicki
Miniony rok upłynął pod znakiem kilku
poważnych inwestycji, takich jak m.in.
budowa sal sportowych czy dróg. Duże
inwestycje mamy już za sobą, np. termomodernizację szpitala i budowę nowej
siedziby OREW. — Pozyskujemy środki

zewnętrzne, m.in. z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej na budowę sal sportowych, z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę
dróg powiatowych, z PFRON w ramach
programu „Aktywny samorząd” na
pomoc osobom niepełnosprawnym oraz
programu wyrównywania różnic między
regionami na likwidację barier dla osób
niepełnosprawnych w SP ZOZ w Działdowie, podejmujemy działania, dzięki którym poprawiona zostanie jakość życia
mieszkańców powiatu. Efekty widać wokoło. Wystarczy się rozejrzeć. Poniżej
przedstawiam kilka wybranych, ważnych
inwestycji, a także prezentuję plany na
najbliższy rok — mówi Starosta Działdowski Marian Janicki.

Dla naszej młodzieży
Dwie największe inwestycje powiatowe
w 2013 roku to budowa sal sportowych
przy Zespole Szkół w Malinowie i Zespole
Szkół nr 1 w Działdowie (uroczyste oddanie do użytku przewidziano na 1 września
tego roku). Powiat Działdowski, jako beneficjent wydał na obie sale ponad 5 mln
zł. Na budowę sali w Malinowie pozyskane zostały środki z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 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, ponieważ obie sale przyczynią
się do zwiększenia atrakcyjności 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 Lidzbarku. Ponadto przy Zespole
Szkół Zawodowych w Działdowie pobudowaliśmy boisko wielofunkcyjne —
mówi Starosta Działdowski Marian Janicki.

O drogach też nie zapominamy
W 2013 roku Powiat Działdowski uczestniczył w korzystaniu z dotacji środków
z funduszy krajowych i europejskich.
Ważniejsze inwestycje drogowe to: przebudowa ulicy 3 Maja w Lidzbarku w ciągu
drogi powiatowej Lidzbark-JamielnikBryńsk, budowa chodnika w Jamielniku,
Bryńsku, Słupie. A także remont drogi powiatowej Gronowo-Rybno, na odcinku od
skrzyżowania z drogą gminną do miejscowości Kopaniarze i przejazdu kolejowego w Rybnie. Budowa zatoki
autobusowej w Koszelewkach i Rumianie.
Zbudowano też chodnik w Niestoi czy
Purgałkach.

To jest dobry budżet
— W tym roku wykonujemy nasze zadania bez środków z programów Unii Europejskiej. Skoncentrowaliśmy się na
infrastrukturze sportowej i budowie dróg
lokalnych – mówi starosta Marian Janicki.
Zadłużenie naszego powiatu w dalszym
ciągu jest niewielkie (jedno z mniejszych
w kraju). Na koniec roku wynosiło ponad
1,3 mln zł, co stanowi ok. 2,8 proc. planowanych dochodów. Jestem zadowolony. Radni też okazali zrozumienie,
wszyscy głosowali za budżetem. To daje
satysfakcję — dodał starosta Janicki.

Te inwestycje będzie
realizować powiat w 2014 r.
• Budowa nowej sali gimnastycznej
(oraz adaptacja i modernizacja już
istniejących tu sal), a także budowa
łącznika między budynkiem szkoły
a obiektami sportowymi w Zespole Szkół
nr 1 w Działdowie (przy
ul. Grunwaldzkiej) – ok. 1,2 mln zł
• Przebudowa ul. Leśnej w Iłowie
(część drogi powiatowej Iłowo-Dwukoły)
o długości 691 m – 677 tys. zł (środki
własne powiatu – 170 tys. zł)
• Opracowanie projektów przebudowy dróg
powiatowych Gralewo-Filice – 120 tys. zł
oraz Tuczki-Koszelewy – 80 tys. zł
• Przebudowa chodników: w Sławkowie
– 79 tys. zł, Tuczkach – 68 tys. zł,
Lidzbarku (ul. Jeleńska) – 63 tys. zł,
Małym Łęcku (plus odwodnienie)
– 60 tys. zł, Jabłonowie – 50 tys. zł,
Niechłoninie – 50 tys. zł, Burkacie – 35
tys. zł, Dębieniu (plus zatoka autobusowa)
– 35 tys. zł, Rumianie
– 27 tys. zł, Słupie (plus odwodnienie)
– 25 tys. zł, Koszelewach – 22 tys. zł
• Przebudowa zatok autobusowych:
w Adamowie – 25 tys. zł, Gąsiorowie
– 17 tys. zł, Jankowicach – 17 tys. zł
• Renowacja odwodnienia na drodze
w Zalesiu – 20 tys. zł.
(Większość inwestycji drogowych powiat będzie
realizować z poszczególnymi gminami. Podane
powyżej kwoty to suma wydatków powiatu i gmin,
a w przypadku ul. Leśnej w Iłowie – także budżetu
państwa).

• Remont dachu na budynku sali
gimnastycznej LO w Lidzbarku – 18 tys. zł
• Wykonanie bezpiecznego stropu
żelbetowego w Zespole Szkół w Lidzbarku
– 12 tys. zł
• Doposażenie pracowni komputerowych
w Zespole Szkół w Malinowie
(20 stanowisk komputerowych)
– ponad 52,5 tys. zł
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