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Otwarcie drogi powiatowej Lidzbark - Koszelewy

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
I PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU

W tym roku zakończy się realizacja przez Zespół Szkół
w Lidzbarku projektu w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki pt. „Edukacja zawodowa naszą
przyszłością – uczyć i kształcić lepiej”, dzięki któremu
powinno nastąpić podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego poprzez osiągnięcie wyso-
kiej jakości kształcenia i lepszych wyników w kształ-
ceniu, zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów,
rozwinięcie indywidualnych zainteresowań, dokład-
niejsze poznanie regionu i kraju.
Dzięki realizacji, także w ramach PO KL, projektów
ukierunkowanych na świadczenie usług na rzecz akty-
wizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych za-
wodowo oraz na podnoszenie jakości usług instytucji
rynku pracy: „Unia – nowe szanse, nowe perspektywy”
i „Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz akty-
wizacji bezrobotnych” Powiat Działdowski poprzez Po-
wiatowy Urząd Pracy stara się zminimalizować skutki
bezrobocia i przeciwdziałać temu zjawisku. Realizacja
ww. projektów zakończy się w 2013 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie działa aktywnie
na rzecz bezrobotnych

POMOC SPOŁECZNA
Nie zapominamy również o osobach potrzebujących
stałej opieki. Prowadzony przez Powiat Działdowski
Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie posiada 
97 miejsc dla kobiet i mężczyzn powyżej 18 roku życia
przeznaczonych dla osób przewlekle psychicznie cho-
rych. Od 2008 r. spełnia standardy bezpieczeństwa
oraz świadczy mieszkańcom pełne usługi w zakresie
bytowym i opiekuńczym, m.in. stwarzając możliwości
do ich aktywizacji poprzez organizację imprez okolicz-
nościowych, czy też integracyjnych w zaprzyjaźnio-

nych ośrodkach o podobnym statusie i placówkach 
organizacji pozarządowych. Sukcesywnie prowadzone
są w nim prace modernizacyjne. W 2011 r. planowana
jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania, a także
zimnej wody i ciepłej wody użytkowej.

ZDROWIE
Od września 2010 r. realizowany jest projekt „Zakup
sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie” przy 
wsparciu finansowym z EFRR w ramach RPO WiM
2007-2013. Obejmuje on m.in. doposażenie Central-
nej Sterylizatorni, Oddziału Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii oraz Laboratorium Analiz Lekarskich 
w sprzęt medyczny. Koszt realizacji całego projektu to
1 555 608,22 zł. Termin zakończenia tego przedsięw-
zięcia przypadnie na 29 kwietnia br. Dodatkowo 
w ubiegłym roku na realizację zadań z zakresu promo-
cji i ochrony zdrowia zostały przeznaczone środki 
np. na wsparcie działania polegającego na zapobiega-
niu chorobom nowotworowym wdrażanego przez
Działdowskie Stowarzyszenie „Amazonki”.

TURYSTYKA
Nadal trwa realizacja projektu opracowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-
Mazurskiego pt. „Znakowanie turystyczne regionu 
Warmii i Mazur”, a finansowanego m.in. przez wszyst-
kie powiaty naszego województwa i środki z EFRR
w ramach RPO WiM 2007-2013. Projekt, którego cał-
kowity koszt wyniesie ok. 1 795 620 zł, zakłada wy-
pracowanie regionalnego systemu informacji
wizualnej, związanego funkcjonalnie z infrastrukturą
komunikacyjną ruchu turystycznego regionu Warmii 
i Mazur. 
Jeszcze w listopadzie 2009 r. doszło do podpisania po-
rozumienia dotyczącego zagospodarowania pilotażo-
wego odcinka rzeki Wel, Lidzbark – Kurojady w ramach
wdrażania „Koncepcji Zagospodarowania Turystycz-
nego Dorzecza Rzek Wel i Wkra”. Koordynatorem dzia-
łań wdrożeniowych został Urząd Miasta i Gminy 
w Lidzbarku reprezentowany przez burmistrza. W ra-
mach tego projektu Starostwo Powiatowe w Działdo-
wie wydało w maju 2010 r. przewodnik turystyczny
„Spływ kajakowy rzeką Wel na trasie Lidzbark – Kuro-
jady” oraz Powiat Działdowski przekazał Ekologicz-
nemu Związkowi Gmin „Działdowszczyzna”
dofinansowanie w wysokości blisko 20 tys. zł na zakup
33 pojemników na odpady tj. na papier, szkło i plastik,
każdy o pojemności 1100 l, aby stworzyć sieć zabez-
pieczającą zbiórkę śmieci przy trasie spływu kajako-
wego. 

KULTURA
Co roku w budżecie powiatu ujmowane są środki na
zadania z zakresu kultury. Liczba imprez kulturalno-
społecznych, zorganizowanych lub współorganizowa-
nych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
oraz licznymi organizacjami pozarządowymi w ubieg-
łym roku, jak i tych, które planowane są na bieżący rok,

jest pokaźna. Są to różnego typu konkursy, wystawy,
turnieje, zawody, rajdy, warsztaty, przeglądy i festiwale.
W ubiegłym roku kwota ok. 80 tys. zł została przezna-
czona na organizację m.in. konkursów tematycznych
przygotowanych przez wiele organizacji pozarządo-
wych: recytatorskich, piosenki harcerskiej, czy też 
anglojęzycznej, poetyckich, plastycznych, fotograficz-
nych, wiedzy o powiecie, wiedzy pożarniczej oraz za-
wodów krótkofalarskich. Dzięki tym środkom odbyły
się też: wystawa dorobku artystycznego, rajdy krajo-
znawcze i warsztaty ekologiczne, a także festiwale
twórczości religijnej, turniej motoryzacyjny, przeglądy
twórczości artystycznej, chórów, orkiestr dętych i teat-
ralne, a nawet konkurs taneczny i astronomiczny.

XXIII Płośnickie Lato Teatralne 2010r.  

STYPENDIA
Rokrocznie Rada Powiatu Działdowskiego przeznacza
fundusze na stypendia sportowe, które są przyzna-
wane najlepszym sportowcom w powiecie np. z UKS
MOSiR w Działdowie, MLUKK „WEL-bis” w Lidzbarku
oraz KS Start – Kombet oraz naukowe, przyznawane
najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych. Na ten
cel przeznaczono w ubiegłym roku 43 tys. zł.  

SPORT
Władze powiatu wspierają także rozwój kultury fizycz-
nej i sportu oraz promują aktywny i zdrowy tryb życia,
bowiem partycypują w kosztach organizacji szeregu
imprez, turniejów i zawodów sportowych. W ubiegłym
roku była to kwota prawie 58 tys. zł, która została prze-
znaczona m.in. na zawody lekkoatletyczne, pływackie,
kajakarskie, turnieje piłki siatkowej, nożnej, koszyko-
wej, baseballa, strzeleckie, badmintonowe, szachowe
oraz konkurs powożenia zaprzęgami konnymi i turniej
brydża sportowego.

ZAWSZE ATRAKCYJNY
DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW
Nasz powiat w pełni wykorzystuje swoje możliwości
inwestycyjne, aktywnie pozyskuje dofinansowanie 
zewnętrzne zarówno ze środków krajowych, jak i unij-
nych, dbając o ustawiczny rozwój społeczno-gospo-
darczy, poprawę infrastruktury drogowej, ochrony
zdrowia i oświatowej, ma szansę na to, by stać się ob-
szarem atrakcyjnym  pod względem bytowym, kultu-
ralnym, czy sportowym nie tylko dla mieszkańców, 
ale także dla potencjalnych turystów i inwestorów.


