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Dzięki pozyskiwaniu i efektywnemu wykorzy-
stywaniu przez Powiat Działdowski środków ze-
wnętrznych, głównie unijnych (Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, zrealizowano wiele inwestycji poprawiają-
cych jakość infrastruktury drogowej
i społecznej, a także podniesiono poziom kształ-
cenia w szkołach i usług świadczonych przez
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej, Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Wiele niezbędnych
inwestycji zostało też zrea lizowanych ze środ-
ków własnych, często przy wsparciu finanso-
wym poszczególnych gmin, na terenie których
wdrażano określone przedsięwzięcia.  

DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWE
W 2011r. zakończono realizację dwóch projektów zwią-
zanych z poprawą infrastruktury drogowej, na które po-
zyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013. Były to „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1254N Tuszewo (granica powiatu) – Truszczyny –
Dębień nr działki 146, 32 w km 6+749 - 11+073 dług.
4,324km” i ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 1255N
i nr 1288N oraz dróg gminnych w miejscowości 
Płośnica” - etap II. Wartość tych inwestycji to
4 579 825,62 zł. Z kolei na projekt „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1544N na odcinku Uzdowo – Krama-
rzewo w km 0+000 - 2+925 o długości 2,925 km” po-
zyskano środki z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Wartość tego przedsięwzięcia to
1 060 646,52 zł. Dzięki tym inwestycjom poprawiła się
płynność ruchu, wzrósł komfort jazdy, a przede wszyst-
kim zwiększyło się bezpieczeństwo na drogach. 
W 2011r. zakończono budowę prawie 2,5 km ciągu pie-
szo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Działdowo
– Księży Dwór, której łączny koszt to 1 031 392,60 zł
oraz I etapu budowy 600 m ciągu rowerowego wzdłuż
ul. Leśnej w Działdowie w kierunku Malinowa, a koszt
tego przedsięwzięcia wyniósł 139 357,22 zł. 
Natomiast na bieżący rok zaplanowano „Przebudowę
drogi powiatowej Nr 1304N dr. woj. 544 - Jabłonowo -
Niechłonin - Narzym - Wola, w m. Niechłonin od km
7+990 do km 8+590 o dług. 0,6 km” z wykorzysta-
niem środków Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Planowany jest też wykup gruntów
pod budowę kolejnego odcinka ciągu rowerowego
Działdowo - Malinowo.

PROJEKTY UNIJNE W OŚWIACIE
Coraz więcej szkół z terenu powiatu działdowskiego
realizuje projekty, wykorzystując środki unijne.
W 2011r. zakończyły się trzy projekty: „Modernizacja
oraz doposażenie pracowni gastronomicznych i hote-
larskich w Zespole Szkół w Malinowie”, „Wyposażenie
dwóch pracowni komputerowych w Technikum nr 1
w Działdowie” w ZS nr 1 w Działdowie oraz „Edukacja
zawodowa naszą przyszłością - uczyć i kształcić lepiej”
w ZS w Lidzbarku. Dwa pierwsze były dofinansowane
z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Warmia i Mazury, a trzeci z EFS z Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. W ZS w Malinowie
odpowiednio zmodernizowano i wyposażono pracow-
nie, co kosztowało 777 908,91 zł. ZS nr 1 wzbogacił
się o zestawy komputerowe i laptopy z oprogramowa-
niem, serwery i routery, projektory z ekranami, urzą-
dzenia wielofunkcyjne i niszczarki, za 140 033,80 zł,
natomiast uczniowie ZS w Lidzbarku mieli możliwość
korzystania z dodatkowych zajęć dydaktycznych, wy-
równawczych, kursów i wycieczek, a koszt tych dzia-
łań wyniósł 353 000 zł. 

Pracownia informatyczna w ZS nr 1 w Działdowie

LO w Lidzbarku, zachęcone sukcesami powyższych
szkół w pozyskiwaniu środków i realizacji projektów,
podjęło starania o pozyskanie środków z EFS z PO KL
na projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”
zmierzający do poszerzania wiedzy i rozwoju umiejęt-
ności maturzystów przez zastosowanie nowoczesnych
form nauczania. Wniosek został wybrany do dofinan-
sowania i jest obecnie wdrażany, a jego wartość to
503 476,20 zł. Natomiast ZSZ nr 1 w Działdowie reali-
zuje projekt „Od teorii do praktyki – nabywanie kwalifi-
kacji zawodowych poprzez staże w Niemczech” ze
środków programu Leonardo da Vinci. 
Warto też dodać, że złożono kolejne wnioski o dofinan-
sowanie ze środków unijnych np. na urządzenie dwóch
laboratoriów informatycznych w ZS nr 1 w Działdowie.

Pracownia obsługi konsumenta w ZS w Malinowie

INFRASTRUKTURA SPORTOWA
W minionym roku zakończono budowę i dokonano uro-
czystego otwarcia sali gimnastycznej z łącznikiem i za-
pleczem  socjalno – sanitarnym przy ZS w Lidzbarku.
Sala posiada widownię na ok. 60 osób, elektronicznie
opuszczaną kotarę, elektroniczną tablicę oraz odpo-
wiednie nagłośnienie i wyposażono ją w sprzęt spor-
towy. Koszt inwestycji to 1 167 539,99 zł, w tym środki
pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Roz-
poczęto też budowę nowej sali gimnastycznej przy ZS
w Malinowie, której koszt wraz z dokumentacją tech-
niczną, przebudową gazociągu i nadzorem inwestor-
skim wyniesie ok. 2 209 038 zł. Planowany termin
zakończenia budowy to 31 sierpnia 2013 r. 

Trwa budowa sali gimnastycznej przy ZS w Malinowie 

W 2011 r. przy ZSZ nr 1 w Działdowie wybudowano
wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę ręczną,
siatkową, koszykową i nożną. Koszt jego budowy z do-
kumentacją projektowo – kosztorysową oraz nadzorem
inwestorskim to 509 086,86 zł.
W planach jest również budowa boiska wielofunkcyj-
nego przy ZS nr 1 w Działdowie oraz sali gimnastycz-
nej wraz z adaptacją i modernizacją istniejącej sali
sportowej przy ZS nr 1 w Działdowie.

KULTURA, SPORT 
I TURYSTYKA
Władze powiatu dużą wagę przywiązują również do rea-
lizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa na-
rodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu
oraz promocji i ochrony zdrowia. W 2011r. na ten cel
wydatkowano prawie 140 000 zł z budżetu powiatu.
Dzięki tym środkom zrealizowano wiele konkursów,
w tym m.in.: fotograficzny, plastyczny, taneczny, astro-
nomiczny, recytatorski, wiedzy o powiecie i wiedzy po-
żarniczej, jak również zorganizowano warsztaty
ekologiczne i ekologiczny przegląd twórczości arty-
stycznej oraz wystawę dorobku artystycznego twórców
nieprofesjonalnych. Odbyły się też: turniej wsi, mist-
rzostwa pierwszej pomocy, zawody krótkofalarskie, tur-
niej motoryzacyjny, przegląd orkiestr dętych, a także
liczne rajdy. Środki te pozwoliły na organizację mist-
rzostw powiatu w piłce nożnej, ręcznej, kajakarstwie,
trójboju i czwórboju, mityngu lekkoatletycznego, zawo-
dów pływackich, strzeleckich, strażackich, wędkar-
skich, w skokach przez przeszkody, jak również
turniejów: piłki nożnej, ręcznej, siatkowej, baseballu
i brydża sportowego. 
Znaczne też środki są przeznaczane na promocję po-
wiatu działdowskiego, co pozwala na przedstawianie
oferty turystycznej tego terenu podczas targów tury-
stycznych. W ubiegłym roku materiały promocyjne były
prezentowane podczas 6 tego typu imprez: w Warsza-
wie (dwukrotnie), Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach

i Białymstoku. Opracowano i wydano kilka publikacji
poświęconych np. atrakcjom turystycznym i walorom
przyrodniczym powiatu działdowskiego. Wykonano
różnorodne gadżety promocyjne, m.in.: torby, plecaki
sportowe, rzeźby, kubki, koszulki, portfele, wizytowniki,
smycze, breloki, pinsy, długopisy i kalendarze.

OPIEKA ZDROWOTNA 
I SPOŁECZNA
Przy wykorzystaniu środków unijnych z EFRR w ra-
mach RPO WiM szpital w Działdowie zrealizował projekt
„Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie”. Po-
zwoliło to na doposażenie laboratorium analiz
lekarskich, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
oraz centralnej sterylizatorni w niezbędny sprzęt me-
dyczny, dzięki temu pacjenci mają dostęp do wielu spe-
cjalistycznych badań. Wartość zakupów to ok.
1 438 617,52 zł. W bieżącym roku planowane jest prze-
prowadzenie kompleksowej termomodernizacji obiek-
tów SP ZOZ, której koszt wyniesie ponad 10 mln. zł.

Sprzęt medyczny w SP ZOZ w Działdowie 

Z kolei Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dział-
dowie od 2011 r. wdraża dwa projekty dofinansowane
ze środków EFS z PO KL. Pierwszy projekt „Razem ku
samodzielności” dąży do rozwoju i upowszechniania
aktywnej integracji przez PCPR, a jego wartość to
ok. 157 714 zł. Drugi - „Aktywność się opłaca – dziś
szkolenie jutro praca” zmierza do aktywizacji zawodo-
wej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, a jego wartość to 205 968,18 zł.
W minionym roku w Domu Pomocy Społecznej
w Uzdowie wymieniono instalację ciepłej i zimnej wody
oraz c.o. wraz z osprzętem, zmodernizowano oraz za-
utomatyzowano kotłownię za kwotę 397 944,86 zł, a na
bieżący rok planowane jest docieplenie ścian budynku
głównego  i montaż solarów.
Należy też podkreślić, że Powiat Działdowski zaanga-
żował się również w budowę nowej siedziby Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Dział-
dowie, której koszt wyniesie 3 374 098,23 zł. Zakoń-
czenie prac z tym związanych planowane jest na
30 sierpnia 2012 r.
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