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Świetlica w Kurkach

Sala w Sławkowie

Droga gminna w Pierławce

Hydrofornia Ruszkowo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, Uzdowo

Budowa kanalizacji w Kramarzewie

Zagospodarowanie terenu w Grzybinach

Droga gminna w Burkacie przy szkole

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze

W tym roku Gmina Działdowo obchodziła 20-lecie swego
istnienia. I chociaż historia Gminy sięga roku 1945, kiedy to
utworzono Gminę Działdowo Wieś, w skład której wchodz-
iły następujące miejscowości: Bursz, Kisiny, Księży Dwór,
Kurki, Pierławki, Rywociny, Wierzbowo, Wysoka oraz Za-
krzewo, to duże zmiany w układzie administracyjnym Dzi-
ałdowa przyniósł rok 1991. Wówczas to na sesji Rady Miasta
Działdowo podjęto uchwałę o podziale gminy Działdowo na
dwie samodzielne jednostki administracyjne: gminę miasto
Działdowo i gminę wieś Działdowo. Podział ten znalazł
wyraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 wrześ-
nia 1991r. w sprawie podziału lub połączenia niektórych
miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy
oraz zmiany i ustalenia ich nazw i siedzib, które weszło w
życie z dniem 1 stycznia 1992r.
Te 20 lat istnienia Gminy Działdowo oraz nadchodzący
nieuchronnie koniec roku 2012 zmusza do refleksji i zas-
tanowienia się nad tym, jak zmieniła się Gmina na przełomie
roku 2012, a także tych ostatnich 20 lat? Co zmieniono i
zmodernizowano? Czy te 20 minionych lat to czas dobrze
wykorzystany? Czy stracony? 

Na przełomie ostatnich lat, dzięki podjętym działaniom i
zrealizowanym inwestycjom obraz Gminy Działdowo
zmienił się znacznie. 

Dzisiaj Gmina Działdowo to jednostka samorządowa, którą
cechuje dynamiczny rozwój, dążąca do tworzenia dobrych
warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i warunków
odpowiednich do zrównoważonego kompleksowego roz-
woju w gminie oraz mająca na względzie poprawę standardu
życia jej mieszkańców. 
Od lat w Gminie Działdowo podejmowane są wszelkie inic-
jatywy i działania  inwestycyjne w obszarach infrastruktury
drogowej, wodno – kanalizacyjnej, oświatowej, ekologii czy
poprawy estetyki wsi gminnych, a ostatnio także w obszarach
rekreacji i turystyki. Realizacja wielu z tych inwestycji nie
byłaby możliwa bez pozyskanych środków z wszelkiego
rodzaju funduszy unijnych. 
Z uwagi na dużą liczbę zrealizowanych inwestycji trudno
wymienić wszystkie, jednak warto chociaż wskazać na kilka
z poczynionych działań. 

Drogi - budowa nowych wraz z modernizacją
i remontem już istniejących

Na obszarze Gminy Działdowo przebiega i krzyżuje się ok.
123 km dróg gminnych. W zakresie drogownictwa wykony-
wano modernizację i remonty dróg gminnych, zbudowano
chodniki i zatoki autobusowe. 
Do większych inwestycji drogowych na przełomie lat należą:
- Przebudowa drogi gminnej nr 187025N Burkat – Pierławki

(koszt 661 128,03 złotych, w tym 80 000,00 złotych dofi-
nansowania przyznanego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Warmińsko – Mazurskiego);

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turza Wielka
(koszt 80 000,00 złotych);

- Przebudowa drogi gminnej Turza Wielka – Skurpie (koszt
303 573,48 złotych);

- Przebudowa drogi gminnej Księży Dwór – Wysoka (koszt
2 498 191,06 złotych, w tym 50% dofinansowania w ramach
NPPDL);

- Przebudowa drogi gminnej Burkat – Klęczkowo (koszt 210
000,27 złotych);

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierławki
(koszt 153 337,70 złotych);

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pierławki
(koszt 1 828 185,46 złotych, w tym 50% dofinansowania w
ramach NPRDL);

- Zakup równiarki (koszt 488 000,00 złotych).

Inwestycje związane z rozbudową 
sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
z gospodarką wodno – ściekową

Około 30 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz
około 10 km sieci kanalizacyjnej to wynik podejmowania dzi-
ałań. 
Do głównych zrealizowanych zadań wodno – kanaliza-
cyjnych oraz wodno - ściekowych należą:
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi

Mosznica i Lipówka (koszt 577 800,00 zł, 75% dofinan-
sowanie ze ZPORR);

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Uz-
dowie (koszt 1 309 166,93 złotych, w tym 50% dofinan-
sowania w ramach ZPORR);

- Odbudowa zbiorników wodnych i budowa kanalizacji
deszczowej we wsi Sławkowo w celu odwodnienia miejs-
cowości wraz z drogą powiatową nr 1265 N (koszt 307
017,05 złotych);

- Remont stacji uzdatniania wody w Uzdowie (koszt 418
760,88 złotych);

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Kramarzewo –
Uzdowo (koszt 549 000,00 złotych);

- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków
dla wsi Kramarzewo (koszt 1 226 401,63, w tym 75% dofi-
nansowania w ramach PROW 2007- 2013). 

- Budowa 100 przyzagrodowych oczyszczalni różnego typu
na terenie Gminy Działdowo w miejscowościach: Kras-
nołaka, Komorniki, Wysoka, Lipówka, Klęczkowo,
Pierławki, Niestoja, Burkat, Kramarzewo, Rywociny,
Księży Dwór, Jankowice, Sękowo, Turza Wielka,
Mosznica, Gnojenko, Gnojno i Filice (koszt 1 035 045,00 zł,
w tym kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013-
619 722,00 zł). 

Baza oświatowa
Oprawa infrastruktury edukacyjnej stanowi istotny element
Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Dzi-
ałdowo. W praktyce dla dzieci oznacza to coraz lepsze
warunki do nauki, możliwość spędzania wolnego czasu w
bibliotece, na świetlicy czy na boisku sportowym pod opieką
wykwalifikowanej kadry. 
Ważniejsze inwestycje:
- Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół w

Księżym Dworze (koszt 325 268,99 złotych);
- Wewnętrzny remont budynku Zespołu Szkół w Księżym

Dworze (koszt 626 187,10 złotych);
- Budowa sali gimnastycznej dla Gimnazjum Publicznego w

Sławkowie (koszt 1 425 822,42 złotych, w tym 300 000 zło-
tych dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej);

- Termomodernizacja 7 budynków oświatowych na terenie
gminy Działdowo (koszt 1 406 598,32 złotych, w tym 63%
dofinansowania z NFOŚ);

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uz-
dowie (koszt 1 110 652,41 złotych, w tym dofinansowanie w
ramach FRKF 165 000,00 złotych).

Na terenie Gminy Działdowo istnieje także bardzo dobrze
rozwinięta sieć bibliotek i świetlic. W ponad 20 
wsiach gminy działają świetlice wiejskie, które zapewniają
opiekę i rozrywkę dzieciom po zajęciach szkolnych i w trak-
cie przerwy wakacyjnej. Organizowane są też zajęcia i warsz-
taty muzyczne oraz plastyczne, a dzieci chwalą się swoimi
osiągnięciami na wystawach i przeglądach piosenki. Pra-
cownicy świetlic organizują festyny rodzinne, festiwale
piosenki, konkursy i zabawy dla dzieci i ich rodziców. W świ-
etlicy dzieci mogą też liczyć na pomoc w nauce.

Ekologia
Ochrona środowiska i otaczającej nas przyrody jest tematem
ważnym i istotnym, gdyż rozbudzanie ekologicznej świado-
mości powinno stanowić ważny element polityki każdej jed-
nostki samorządowej.
Na  terenie całej gminy wdrażany i realizowany jest „Pro-

gram selektywnej zbiórki odpadów”. W międzyczasie zlik-
widowano składowisko odpadów niebezpiecznych, tzw.
mogilnik w Rywocinach. Także w 2005 roku poddano
renowacji i rewitalizacji zbiorniki wodne w Mosznicy, które
zarybiono.

Poprawa wyglądu wsi gminnych,
poprawa jakości życia jej mieszkańców

oraz podejmowanie różnorodnych 
inicjatyw społecznych 

Ważniejsze działania i inicjatywy wpływające na poprawę
wyglądu wsi gminnych oraz poprawę jakości życia jej
mieszkańców: 
- Zagospodarowanie terenu przy pomniku grunwaldzkim w

Uzdowie (koszt 172 510,90 złotych, w tym dofinansowanie
80% w ramach PROW);

- Rozbudowa budynku remizy strażackiej w miejscowości
Wysoka (koszt 168 243,93 złotych);

- Remont i modernizacja świetlicy w Gnojnie wraz z
zagospodarowaniem parku podworskiego (koszt 608
518,08 złotych, w tym 75% dofinansowania w ramach
PROW);

- Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach:
Kramarzewo, Rudolfowo, Sławkowo, Księży Dwór, Filice,
Klęczkowo, Mosznica, Kisiny, Ruszkowo, Burkat, Sękowo,
Jankowice, Pożary, Pierławki, Petrykozy, Kurki, Prusinowo,
Niestoja, Turza Wielka, Lipówka, Gąsiorowo oraz Kras-
nołąka. (Przedsięwzięcie finansowane jest z funduszu
sołeckiego);

- Realizacja wielu projektów i inicjatyw społecznych w ra-
mach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejs-
kich, np. „Jesteśmy Europejczykami”, „Bliskie i nieznane”,
„ Życie to gra” – pozalekcyjne zajęcia w piłce nożnej dziew-
cząt, czy „Zawsze aktywni”. 

Na terenie Gminy Działdowo bardzo aktywnie prowadzi
swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dzi-
ałdowie, pod opieką którego prowadzą działalność liczne ze-
społy artystyczne oraz organizowane są imprezy kulturalne
i sportowe. 
Warto też podkreślić zaangażowanie mieszkańców Gminy
Działdowo w poprawę estetyki i wyglądu wsi gminnych. Dz-
ięki ich pracy oraz dbałości o posesje  wioski gminne są coraz
ładniejsze. 

Rekreacja i turystyka 
W roku 2012r. Gmina Działdowo zrealizowała inwestycję
polegająca na zagospodarowaniu terenu przy jeziorze w
Grzybinach, dofinansowaną w ramach działania „Odnowa i
rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejs-
kich na lata 2007 – 2013 w wysokości 500 000,00 zł.
Dzięki przedmiotowej inwestycji niezagospodarowany i zde-
gradowany teren nabrał nowego kształtu i wymiaru, zamieni-
ając się w przestrzeń złożoną z dwóch stref: wypoczynkowej
i sportowo-rekreacyjnej. Strefę wypoczynkową wyposażono
w utwardzone ścieżki, placyki z ławkami, aleję spacerową
połączoną z drewnianym pomostem dwuramiennym, plażę
oraz altanę z grillem i miejscem na ognisko. W strefie
sportowo - rekreacyjnej powstał kompleks boisk wielo-
funkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej wraz z widowni-
ami, boisko do siatkówki plażowej wraz z widownią, plac
zabaw oraz hangar na sprzęt wodny, co ma umożliwić aktywne
spędzanie wolnego czasu. Na terenie inwestycji powstały także
miejsca parkingowe, z czego dwa stanowiska przewidziano
z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. 
Realizacja przedsięwzięcia obok zmodernizowania niewyko-
rzystanego, zdegradowanego terenu i uporządkowania
otaczającej przestrzeni pozwoliła na stworzenie i wzbogace-
nie oferty turystycznej oraz rozrywkowej dostępnej dla
wszystkich grup wiekowych, jednocześnie tworząc lokalnej
społeczności warunki do przyjemnego spędzenia wolnego
czasu oraz do organizowania imprez kulturalnych integru-
jących społeczność lokalną.

A jak Gmina Działdowo 
patrzy w przyszłość? 

Sytuacja zarówno w kraju, jak i na świecie nie jest ciekawa.
Problemem nie tylko Gminy Działdowo, ale też innych jed-
nostek samorządowych jest fakt, iż sytuacja finansowa
zmusza wszystkich do racjonalnej polityki oszczędnościowej.
Jednak pomimo tych niesprzyjających okoliczności Gmina
Działdowo zamierza w nadchodzącym roku 2013 zakończyć
realizację inwestycji polegającej na budowie Sali Gimnasty-
cznej przy Zespole Szkół w Księżym Dworze oraz rozpocząć
realizację inwestycji budowy sieci wodociągowej wraz
przyłączami w miejscowościach Uzdowo – Grzybiny z udzi-
ałem dofinansowania Agencji Nieruchomości Rolnych w
Olsztynie.

GMINA DZIAŁDOWO 
Zawsze stawia na lokalny rozwój i poprawę jakości 
życia jej mieszkańców 


