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Od wielu lat gmina Działdowo należy do
grona prężnie rozwijających się samo-
rządów, co zawdzięcza zarówno dobrym
pomysłom, jak i zdecydowanemu dążeniu
do ich realizacji. Odważne działania władz
gminy, wójta Pawła Cieślińskiego wraz ze
współpracą i otwartością lokalnej spo-
łeczności spowodowały, iż gmina Dział-
dowo śmiało patrzy w przyszłość,
realizując zadania służące lokalnemu roz-
wojowi oraz poprawie jakości życia jej
mieszkańców.
Ponad 2,5 mln zł zaplanowano na termo-
modernizację budynków gminnych w kilku
miejscowościach. Pozyskano na to 50-
procentowe dofinansowanie z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska.
W świetlicach wiejskich, m.in. w Filicach,
Krasnołące, Myślętach, Pożarach, Uzdo-
wie, zostanie zamontowane centralne
ogrzewanie. Budynki będą docieplone,
a okna i drzwi wymienione. Podobna mo-
dernizacja czeka też gimnazja w Sławko-
wie i Burkacie.
— Po przeanalizowaniu naszej nadwyżki
budżetowej doszliśmy do wniosku, że bę-
dziemy mogli zrobić jeszcze więcej. Usta-
limy to w lutym. Myślę, że starczy
pieniędzy na przykład na modernizację
dróg dojazdowych – dodaje wójt Cieśliń-
ski. 

Tegoroczne dochody gminy Działdowo
mają wynieść ponad 27,3 mln zł, wydatki
— ponad 26,5 mln zł.

To były pracowite lata

Na przełomie ostatnich lat dzięki podję-
tym działaniom i zrealizowanym inwesty-
cjom obraz gminy Działdowo zmienił się
znacznie. 

Dzisiaj gmina Działdowo to jednostka sa-
morządowa, którą cechuje dynamiczny
rozwój, dążąca do tworzenia dobrych wa-
runków dla rozwoju przedsiębiorczości
i warunków odpowiednich do zrównowa-
żonego, kompleksowego rozwoju w gmi-
nie oraz mająca na względzie poprawę
standardu życia jej mieszkańców. 
Od lat w gminie Działdowo podejmowane
są wszelkie inicjatywy i działania inwe-
stycyjne w obszarach infrastruktury dro-
gowej, wodno-kanalizacyjnej, oświatowej,
ekologii czy poprawy estetyki wsi gmin-
nych, a ostatnio także w obszarach rek-
reacji i turystyki. Realizacja wielu z tych
inwestycji nie byłaby możliwa bez pozys-
kanych środków z wszelkiego rodzaju fun-
duszy unijnych. 
Z uwagi na dużą liczbę zrealizowanych in-
westycji trudno wymienić wszystkie, jed-

nak warto chociaż wskazać na kilka z po-
czynionych działań. Są to: sala gimna-
styczna wraz z zapleczem przy Zespole
Szkół im. Janusza Korczaka w Księżym
Dworze, sala gimnastyczna dla Gimnaz-
jum Publicznego w Sławkowie, sala gim-
nastyczna przy Szkole Podstawowej
w Uzdowie. Budowa i wyposażenie no-
wych placów zabaw w miejscowościach
Pierławki, Petrykozy i Filice, Kramarzewo,
Rudolfowo, Sławkowo, Księży Dwór, Fi-
lice, Klęczkowo, Mosznica, Kisiny, Rusz-
kowo, Burkat, Sękowo, Jankowice,
Pożary, Kurki, Prusinowo, Niestoja, Turza
Wielka, Lipówka, Gąsiorowo oraz Krasno-
łąka. 
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze
w Grzybinach. 
Gmina Działdowo jest z pewnością ewe-
nementem na skalę ogólnopolską, jeżeli
chodzi o liczbę świetlic wiejskich. W gmi-
nie działa ich 23 (17 świetlic działa cały
rok, 2 dodatkowo w okresie wakacji,
a pozostałe są pod opieką sołtysów).
Mają komputery i dostęp do internetu. 
Zakończono też budowę sieci wodociągo-
wej wraz z przyłączami w miejscowo-
ściach Uzdowo – Grzybiny. Jedna
z ciekawszych inwestycji dotyczyła bu-
dowy przyzagrodowych oczyszczalni na
terenie gminy Działdowo.
W wyniku podejmowanych działań na ob-
szarze gminy Działdowo zmodernizowano
i wyremontowano większość dróg gmin-
nych, zbudowano chodniki, zatoki auto-
busowe oraz ok. 30 km sieci
wodociągowej z przyłączami i ok. 10 km
sieci kanalizacyjnych. Należy pamiętać
też o przebudowach dróg gminnych,
m.in. w Burkacie, Pierławkach, Turzy
Wielkiej, Skurpiach, Księżym Dworze,
Wysokiej, Klęczkowie.
I o termomodernizacjach gminnych bu-
dynków kulturalno-oświatowych. Wizy-
tówką gminy jest też pomnik grunwaldzki
w Uzdowie.
Na terenie gminy Działdowo bardzo ak-
tywnie prowadzi swoją działalność
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dział-
dowie, pod opieką którego prowadzą dzia-
łalność liczne zespoły artystyczne oraz
organizowane są imprezy kulturalne
i sportowe. 
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Co zaplanowano 
zrobić w roku 2014

•Burkat – budowa boiska do piłki plażowej
z wyposażeniem (5 tys. zł), termomo-
dernizacja gimnazjum

•Działdowo – komputery dla Urzędu
Gminy (25 tys. zł) 

•Filice – stacja podnosząca ciśnienie
wody (80 tys. zł), termomodernizacja
świetlicy, ogrodzenie placu zabaw

•Gąsiorowo – przystanek autobusowy (in-
westycja realizowana wspólnie z powia-
tem)

•Gnojno – plac zabaw (6,5 tys. zł)
•Grzybiny – kupno i montaż pieca cen-
tralnego ogrzewania (40 tys. zł), wiata
przystankowa (5 tys. zł)

•Jankowice – przystanek autobusowy (in-
westycja realizowana wspólnie z powia-
tem)

•Kisiny – budowa chodników (20 tys. zł),
budowa kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami

•Komorniki – budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej (50 tys. zł), wykonanie
bramek i podwyższenie ogrodzenia bo-
iska (8 tys. zł)

•Kramarzewo – położenie kostki na ron-
dzie (10 tys. zł)

•Krasnołąka – położenie kostki brukowej
wokół świetlicy (10 tys. zł), termomo-
dernizacja świetlicy

•Kurki – budowa altany i doposażenie
placu zabaw (ponad 11 tys. zł), ew. bu-
dowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami 

•Malinowo – budowa wodociągu 
•Myślęta – plac zabaw i altanka (10 tys.
zł), termomodernizacja świetlicy

•Petrykozy – doposażenie placu zabaw
(7,5 tys. zł)

•Pożary – termomodernizacja świetlicy
•Ruszkowo – piec centralnego ogrzewa-
nia z montażem w szkole podstawowej
(40 tys. zł); uzupełnienie wyposażenia
placu zabaw (8 tys. zł) 

•Rywociny – przygotowanie terenu pod
plac zabaw (8,3 tys. zł)

•Sławkowo – ogrodzenie placu zabaw
(9,5 tys. zł), termomodernizacja gim-
nazjum, budowa chodnika i pętli autobu-
sowej (inwestycja realizowana
z powiatem)

•Turza Wielka – budowa wiaty przystan-
kowej (19,5 tys. zł)

•Uzdowo – budowa chodników (26 tys.
zł), termomodernizacja świetlicy

•Wysoka – budowa placu zabaw (14,8
tys. zł)

•Zakrzewo – budowa placu zabaw (ponad
12 tys. zł)

Wójt Gminy Działdowo – Paweł Cieśliński

Największe tegoroczne inwestycje w gminie Działdowo to budowa wodo-
ciągu w Malinowie oraz kanalizacji sanitarnej w Kisinach i Kurkach,
a także termomodernizacja świetlic w kilku miejscowościach i gimnazjów
w Burkacie i Sławkowie.


