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Gmina Działdowo jest prężnie rozwija-
jącym się samorządem, a wszystko to
dzięki dobrym pomysłom i zdecydowa-
niu w ich realizacji. Władze gminy nie
boją się wyzwań i śmiałych planów na
przyszłość. 

Gmina Działdowo może zauroczyć każdego, kto  zada
sobie trochę trudu i czasu, aby ją poznać bliżej. Nie ma
człowieka, który nie znalazłby tu dla siebie czegoś 
interesującego. Miłośnicy turystyki odkryją tu dziewiczą
i nienaruszoną przyrodę, ciekawe odmiany roślinności,
rzeki i jeziora, piękne lasy i rozległe łąki, barwnie  po-
rośnięte ziołami i kwiatami. Miłośnicy historii odkryją
rzadkiej urody zabytki oraz pamiątki działań wojennych
tak z wieków dawnych, jak i bliższych współczesności.
Potencjalni inwestorzy również znajdą pole do działań
mogących w przyszłości przynieść im korzyści. Dzieje się
tak, ponieważ Gmina Działdowo jest prężnie rozwijają-
cym się samorządem, który nie boi się wyzwań i śmia-
łych planów na przyszłość. Gmina Działdowo leży 
w południowej części województwa warmińsko-mazur-
skiego w powiecie działdowskim. Ma położenie komuni-
kacyjne w pobliżu drogi międzynarodowej E7, a przez
miasto Działdowo przebiega trasa kolejowa Warszawa-
Gdańsk. Na terenie gminy działa prawie 300 przedsię-
biorstw prowadzących działalność głównie w zakresie
handlu, transportu i naprawy pojazdów. Cały czas pro-
wadzone są zakrojone na wysoką skalę działania inwe-
stycyjne, na sfinalizowanie których gmina pozyskuje
pieniądze z wszelkiego rodzaju funduszy pomocowych. 

Najładniejsza świetlica

Gmina Działdowo jest z pewnością ewenementem na
skalę ogólnopolską, jeżeli chodzi o liczbę świetlic 
wiejskich. W gminie działa ich aż ponad 20. Mają kom-
putery i dostęp do internetu. 
Perełką jest świetlica w Gnojnie. To najładniejsza 
świetlica w powiecie. A niełatwo by znaleźć taką drugą
w województwie. Mieści się w zabytkowym, wyremon-
towanym dworku, otoczonym parkiem. Do dyspozycji
użytkowników jest tam sala rekreacyjno-rozrywkowa,
zadaszony taras, sanitariaty. 
Jest tu staw, pomost, spacerowe alejki. Koszt remontu 
i adaptacji wyniósł 650 tys. zł. Gmina otrzymała dofinan-
sowanie tej inwestycji z budżetu Unii Europejskiej.

Wiele nagród, brak przegranych 

W gminie jest 31 sołectw, prawie wszędzie jest boisko.
Wójt dba o rozwój sportu.
GOKiS w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania
Obszarów Wiejskich organizuje co roku Turniej Wsi. 
A zadbane posesje mieszkańców poprawiają wizerunek
całej gminy. Konkurs na najładniejszą i ekologiczną za-
grodę w Gminie Działdowo organizowany jest co roku z
inicjatywy kierownik GOKiS Magdy Skały, patronat nad
nim obejmuje wójt Paweł Cieśliński. Komisja konkursowa
ocenia zagrody wiejskie i posesje wokół bloków. Bierze
pod uwagę ogrodzenie siedliska, estetykę budynków, za-
gospodarowanie wokół bloków, estetykę ogrodu przy-
domowego, porządek w obejściu, składowanie odpadów
oraz zabezpieczenie ścieków. W tym roku odbędzie się
kolejna edycja tego konkursu. 
— Bardzo się cieszę, widząc nowe twarze, to znaczy że
do konkursu co roku przystępują nowe rodziny — przy-
znał wójt Paweł Cieśliński. — Przez ostatnie 20 lat wiele
się zmieniło w naszej gminie. Jeżdżę po całej Polsce,
mijam różne miejscowości i porównuję. I uwierzcie mi,
że naprawdę nie mamy czego się wstydzić. Niektóre po-
sesje są tak ładne, że trudno cokolwiek w nich jeszcze
udoskonalać.
Gmina Działdowo słynie też z tradycyjnych "Wystaw Bo-
żonarodzeniowych". Na wystawach tych prezentowane
są prace plastyczne, wyroby rękodzieła artystycznego
oraz potrawy wigilijne i bożonarodzeniowe, autorstwa
twórców ludowych z gminy Działdowo, reprezentantów
tutejszych świetlic i uczniów szkół.  

Aby żyło nam się lepiej

Wójt podkreślił, że zmiany w gminie to także zasługa 
pracowników Urzędu Gminy. — Staramy się podnieść
estetykę miejscowości. Budujemy nowe chodniki, 
skwery i place zabaw, modernizujemy miejscowości,
podłączając w nich kanalizację. Chcemy, by naszym
mieszkańcom żyło się coraz lepiej — powiedział.

GMINA DZIAŁDOWO
Jesteśmy niezwykłą gminą

Wójt Gminy Działdowo Paweł Cieśliński

Tradycyjne bożonarodzeniowe spotkanie w Ruszkowie

Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą zagrodę 
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Zwycięzcy ubiegłorocznego Turnieju Wsi 
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Uroczyste otwarcie świetlicy w Gnojnie


