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DZIAŁDOWO wykorzystuje historyczną szansę
Przed nami jest 6 dużych inwestycji, w tym budowa Wodnego Centrum Rekreacji w Działdowie

Na naszych oczach zmienia się nasze miasto.
Wykorzystujemy historyczną szansę, jaką dały
nam programy Unii Europejskiej – głównie Re-

gionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na
lata 2007-2013. Wśród ważnych dla mieszkańców
projektów do zrealizowania, na które otrzymaliśmy do-
finansowanie z udziałem środków finansowych Wspól-
noty Europejskiej, należy wymienić:
• Rewitalizację budynków wraz z otocze-

niem przy ul. Wolności 64 w Działdowie;
• Adaptację budynku Ratusza w Działdo-

wie na Interaktywne Muzeum Państwa 
Krzyżackiego wraz z zagospodarowa-
niem otoczenia;

• Stworzenie warunków dla Inwestorów 
poprzez uzbrojenie terenów na osiedlu
Lidzbarska w Działdowie;

• Rozwój i promocję e- usług publicznych 
w Urzędzie Miasta w Działdowie;

• Rewitalizację Parku im. Jana Pawła II
w Działdowie.

Ponadto ważną, oczekiwaną przez mieszkańców od
wielu lat inwestycją jest budowa Wodnego Centrum
Rekreacji (Aqua Parku), którego rozpoczęcie bu-
dowy planujemy na 2013 r., w miarę możliwości sfi-
nansowania tej inwestycji. W tej chwili trwają prace
nad opracowaniem koncepcji dla tej inwestycji. 

Rewitalizacja miasta stała się faktem. 
Przed nami renowacja Ratusza, budowa 
nowej biblioteki i domu kultury, a także 

odnowienie parków miejskich.

Działdowska starówka należy do najpiękniejszych
na Warmii i Mazurach. Kamieniczki wokół rynku
pięknieją. Aby starówka mogła stać się jedną z naj-
ładniejszych wizytówek naszego miasta, niezbędny
jest remont jej centrum, tzn. Ratusza Miejskiego wraz
z otoczeniem. Remont Ratusza wraz z otoczeniem 
i zaadaptowanie go na Interaktywne Muzeum 
Państwa Krzyżackiego stanie się szansą na rozwój
turystyki w Działdowie i zwiększenie rozwoju gospo-
darczego nie tylko centrum miasta. Będzie to pierw-
sze w Polsce muzeum o takim charakterze. Muzeum
w Działdowie będzie uzupełnieniem Muzeum Grun-
waldzkiego z uwagi na podobną tematykę. 

Po rewitalizacji budynku byłego studium 
medycznego będziemy mieć nowoczesne:
Miejski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę
Publiczną. Obiekt wraz z otoczeniem przy ul. Wol-
ności 64 będzie pełnić funkcję edukacyjno-kultural-
nowypoczynkową. 

Trwa rewitalizacja Parku Jana Pawła II, którego
odnowienie stworzy doskonałe warunki do spędzania
wolnego czasu zarówno dzieci i młodzieży, jak i osób
dorosłych. W tej chwili trwają prace nad budową oczka
wodnego z pływającą podświetlaną nocą fontanną i
wyspą oraz prace przy porządkowaniu zieleni. 

Chcemy stworzyć warunki dla przedsiębior-
czości, aby stworzyć mieszkańcom lepsze
warunki życia
W ramach rozwoju gospodarczego Działdowa uzbra-
jamy kolejne tereny pod inwestycje dla przedsiębior-
ców, którzy tworzą główny rynek pracy w Działdowie.

Stworzenie warunków dla Inwestorów po-
przez uzbrojenie terenów na osiedlu Lidz-
barska w Działdowie to tytuł projektu, na
wykonawcę którego już niedługo będzie ogłoszony
przetarg.

Nadal będziemy tworzyć ułatwienia komu-
nikacyjne, aby zaoszczędzić czas miesz-
kańcom Działdowa i zwiększyć ich bez-
pieczeństwo.
W budżecie miasta na ten rok zabezpieczyliśmy
środki finansowe na budowę dróg dojazdowych
do zaprojektowanych przez PKP w Działdowie
wiaduktów. Właśnie trwają roboty budowlane
przy renowacji dworca PKP. Według informacji,
jakie uzyskaliśmy od przedstawicieli PKP, budowa
wiaduktu na przedłużeniu ulicy Kochanowskiego
ruszy jeszcze w tym roku. W dniu 17.01.2011
nastąpiło otwarcie ofert na budowę wiaduktu w
ciągu ul. Kochanowskiego. W najbliższym czasie
zostanie wyłoniony wykonawca na tę inwestycję.
Dzięki wybudowanym wiaduktom skończą się
uliczne korki, jakie powstają na ulicach Księżod-
worskiej i Lidzbarskiej w godzinach szczytu, a
tzw. Zatorze zostanie bezkolizyjnie połączone z
pozostałą częścią Działdowa.

Przed nami bardzo dużo zadań, ale tylko wspól-
nymi siłami – mieszkańców, radnych miejskich,
pracowników Urzędu Miasta możemy osiągnąć
zamierzone cele. Zatem potrzebna jest pełna
mobilizacja i wspólna ciężka praca na rzecz dy-
namicznego rozwoju Działdowa. Proszę o wyro-
zumiałość te osoby, które składały wnioski o
realizację potrzebnych inwestycji na osiedlach.
Pamiętam o nich, ale zostaną one przełożone 
w czasie. Musimy realizować inwestycje, na
które otrzymaliśmy zewnętrzne środki finan-
sowe, gdyż taka szansa może się nie powtórzyć.
Zachęcam wszystkich do współpracy – niech to
będzie nasz wspólny sukces – konkluduje 
Burmistrz Miasta Działdowa Bronisław
Mazurkiewicz.

Tu będzie oczko wodne 
z wyspą i fontanną
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