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GMINA DZIAŁDOWO W ROKU 2011
Pomimo trudnej sytuacji panującej w kraju, rok 2011 był dla Gminy Działdowo zadowalający i pracowity. Rok
ubiegły nie należał do łatwych. Z jednej strony sytuacja finansowa zmusza jednostki samorządowe do racjonal-
nej polityki oszczędnościowej, z drugiej zaś widoczna i odczuwalna jest ograniczoność publicznych środków kra-
jowych i wspólnotowych, bez udziału których nie jest możliwe realizowanie wielu inwestycji. 
JEDNAKŻE GMINIE DZIAŁDOWO UDAŁO SIĘ ZREALIZOWAĆ WIĘKSZOŚĆ ZAPLANOWANYCH
INWESTYCJI. SZCZEGÓLNIE WARTO WSKAZAĆ NA INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ
WODNO – ŚCIEKOWĄ. 
W roku 2011 Gmina Działdowo realizowała inwestycję dofinansowaną ze środków Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”, polegającą na budowie przyzagrodowych oczyszczalni na terenie Gminy Działdowo. Koszt operacji
wyniósł 1 035 045,00 zł, w tym kwota przyznanej pomocy zgodnie z umową 619 722,00 zł. 
Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji w miejscowościach: Krasnołaka, Komorniki, Wysoka, Lipówka, Klęcz-
kowo, Pierławki, Niestoja, Burkat, Kramarzewo, Rywociny, Księży Dwór, Jankowice, Sękowo, Turza Wielka,
Mosznica, Gnojenko, Gnojno i Filice powstało 100 przyzagrodowych oczyszczalni następującego typu: 
1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym z osadnikiem gnilnym o pojemności: 

2 000l, 3 000l; 
2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z pakietem drenażowym z osadnikiem gnilnym o pojemności 1 500l, 2 000l,

3 000l, 4 500l; 
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z niskoobciążeniowym osadem czynnym o zrzucie dobowym ścieków do

0,9 m3/dobę; 
4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z niskoobciążeniowym osadem czynnym o zrzucie dobowym ścieków do

1,8 m3/dobę. 

Ponadto, w roku ubiegłym w Ruszkowie zakończono budowę Stacji Uzdatnia Wody. Koszty inwestycji wyniosły
947 486,57 złotych, w tym kwota bezzwrotnej pomocy finansowej z Agencji Nieruchomości Rolnych 500 000,00 zł.
W ramach przedsięwzięcia powstał budynek zaopatrzony w podstawową infrastrukturę techniczną o powierzchni
użytkowej 126,80 m2 i kubaturze 823 m3, w którym znajdują się następujące pomieszczenia: hala technologiczna,
chlorowania, pomieszczenie zasilania awaryjnego z agregatem prądotwóryczym, rozdzielnia elektryczna z dyżurką
oraz sanitariaty. W Stacji Uzdatniania Wody zastosowano następujący układ technologiczno – konstrukcyjny: pom-
pownia Io (pompa głębinowa zamontowana w studni), mieszacz wodno – powietrzny, filtry ciśnieniowe Io – odże-
laziacze i filtry ciśnieniowe IIoo – odmanganiacze, chlorownię, zbiorniki hydroforowe oraz sieć wodociągowa. Celem
nadrzędnym inwestycji było zaopatrzenie w wodę na cele pitno – gospodarcze i ppoż. mieszkańców wsi Ruszkowo,
Lipówka, Mosznica i Jankowice. 
Pozytywne aspekty tych inwestycji to poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Działdowo. Trudno też nie
podkreślić ich korzystnego wpływu na naturalne środowisko. Inwestycje te świadczą o poprawie świadomości lud-
ności w temacie ochrony otaczającego nas świata i przyrody. 

Mając na względzie zaspakajanie potrzeb społecznych oraz poprawę jakości spędzania wolnego czasu przez miesz-
kańców Gminy Działdowo, w październiku 2011 r. Gmina Działdowo wybudowała i wyposażyła place zabaw w miejs-
cowościach Pierławki i Petrykozy w nowe huśtawki, ślizgawki, sprężynowce oraz zestawy zabawowe, a istniejący plac
zabaw w miejscowości Filice doposażyła w podwójną huśtawkę i karuzelę. 
Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację działań z roku
2010, kiedy to na terenie Gminy Działdowo powstało
13 nowych miejsc zabaw w miejscowościach: Krama-
rzewo, Rudolfowo, Sławkowo, Księży Dwór, Filice,
Klęczkowo, Mosznica, Kisiny, Ruszkowo, Burkat, Sę-
kowo, Jankowice, Pożary. Place zabaw to miejsca ko-
rzystnie wpływające na budowanie relacji i więzi
między rówieśnikami, a także rozwijające ich umiejęt-
ności fizyczne. Często są to miejsca spotkań lokalnej
społeczności, które integrują środowisko wiejskie oraz
przyczyniają się do poprawy i rozwoju infrastruktury
publicznej. Przedsięwzięcie finansowane jest z fundu-
szu sołeckiego.

GMINA DZIAŁDOWO W ROKU 2012
Jednym z priorytetowych zadań na rok 2012 jest realizacja przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu
terenu przy jeziorze w Grzybinach. Inwestycja ta dofinansowana zostanie w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania zgodnie
z umową o przyznanie pomocy 500 000,00 zł. Teren objęty projektem dotyczy nadbrzeża jeziora wraz z okalają-
cymi go skarpami oraz terenem wokół szkoły i świetlicy. 
W ramach projektowanego przedsięwzięcia w miejscowości Grzybiny powstanie przestrzeń złożona z dwóch
stref: wypoczynkowej i sportowo – rekreacyjnej. 
W strefie wypoczynkowej powstaną utwardzone ścieżki, placyki z ławkami, aleja spacerowa połączona z drew-
nianym pomostem dwuramiennym oraz altana z grillem i miejsce na ognisko. Od altany do pomostu, wzdłuż linii
brzegowej zaprojektowano plażę. W strefie sportowo – rekreacyjnej umożliwiającej aktywne spędzanie wolnego
czasu zaplanowano powstanie kompleksu boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z widow-
niami, boiska do siatkówki plażowej wraz z widownią, placu zabaw oraz hangaru na sprzęt wodny. 
Na terenie objętym przedmiotową inwestycją zaprojektowano także miejsca parkingowe, z czego dwa stano-
wiska przewidziano z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia na terenie Grzybin wielofunkcyjnej przestrzeni, która pozwoli
mieszkańcom Gminy Działdowo na przyjemne spędzenie wolnego czasu oraz na organizowanie imprez kultu-
ralnych integrujących społeczność lokalną. Ponadto przedsięwzięcie stworzy możliwość zagospodarowania bu-
dynku byłej Szkoły Podstawowej w Grzybinach dzięki jego ciekawemu i pożytecznemu wykorzystaniu. Inne
pozytywne aspekty projektowanej inwestycji to zmodernizowanie niewykorzystanego i zdegradowanego terenu,
uporządkowanie otaczającej przestrzeni w obrębie planowanej inwestycji, stworzenie i wzbogacenie oferty tu-
rystycznej oraz rozrywkowej dostępnej dla wszystkich grup wiekowych. 

Ponadto, w roku 2012 planowane jest rozpoczęcie następujących przedsięwzięć:
1. Budowa Sali Gimnastycznej w Księżym Dworze. Dla inwestycji opracowano dokumentację projektową. 
2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Kurkach i Kisinach. Dla inwestycji opracowano dokumentację projektową. 
3. Budowa sieci wodociągowej w Grzybinach. 
4. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Działdowo: bu-

dynku szkolnego Gimnazjum w Burkacie oraz w Sławkowie, budynku świetlicy w miejscowościach
Uzdowo, Pożary, Krasnołąka, Filice, Niestoja, Rudolfowo i Myślęta.
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GMINA DZIAŁDOWO WCZORAJ I JUTRO 
Od wielu lat Gmina Działdowo należy do grona prężnie rozwijających się samorządów, co zawdzięcza zarówno dobrym pomysłom, jak i zdecydowanemu dążeniu do ich realizacji. Odważne działania władz
gminy wraz ze współpracą i otwartością lokalnej społeczności spowodowały, iż Gmina Działdowo śmiało patrzy w przyszłość, realizując zadania służące lokalnemu rozwojowi oraz poprawie jakości życia jej
mieszkańców.
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