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POWIAT DZIAŁDOWSKI

ROZSĄDNIE I SKUTECZNIE,
CZYLI POWIAT DZIAŁDOWSKI
CIĄGLE SIĘ ROZWIJA
Powiat działdowski należy do grupy dynamicznie roz-
wijających się w ostatnich latach obszarów woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, dlatego też miniony
rok, podobnie jak i poprzednie lata, zaowocował reali-
zacją wielu istotnych inwestycji związanych m.in. 
z przebudową dróg powiatowych, poprawą infrastruk-
tury społecznej, a także przedsięwzięciami o charakte-
rze kulturalnym i sportowym. 

NASZE INWESTYCJE 
W ubiegłym roku, a dokładnie 1 lipca, Powiat Dział-
dowski zakończył przebudowę drogi powiatowej
1280N Lidzbark – Koszelewy za kwotę 5 149 427,97 zł
oraz realizowaną wspólnie z Gminą Rybno przebudowę
I etapu drogi powiatowej 1254N Tuszewo (granica po-
wiatu) – Truszczyny – Dębień, której koszt łącznie 
z II etapem robót wyniesie 3 174 737,57 zł. Na obyd-
wie inwestycje pozyskano dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013 – na pierwszą w wysoko-
ści 3 604 599,58 zł, a na drugą - 2 222 316,31 zł. 
Zakończenie II etapu przebudowy drogi powiatowej
1254N planowane jest na lipiec 2011 r. 
Kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w minionym
roku, tym razem przy współudziale Gminy Działdowo,
to przebudowa ciągu dróg powiatowych: 1284N
od drogi woj. 542 granica powiatu – Ruszkowo – Lipówka
– Dziurdziewo i 1542N (od skrzyżowania z drogą
1284N) Ruszkowo – Sławkowo – do drogi woj. 538, za
kwotę 1 293 949,75 zł z uwzględnieniem środków po-

zyskanych z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Odbiór końcowy tej inwestycji odbył
się 26 lipca 2010 r. Następna inwestycja była realizo-
wana wspólnie z Gminą Płośnica, także z wykorzysta-
niem środków NPPDL. Był to I etap przebudowy dróg
powiatowych nr 1255N i 1288N oraz dróg gminnych
w Płośnicy za kwotę 3 373 895,39 zł. Natomiast za-
kończenie II etapu ww. inwestycji, który będzie dofi-
nansowywany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013, nastąpi w sierpniu 2011 r. 
Na 2011 r. zaplanowano też przebudowę drogi powia-
towej nr 1544N na odcinku Uzdowo - Kramarzewo 
za kwotę 1 551 105,78 zł z wykorzystaniem środków
z NPPDL i Gminy Działdowo, a także budowę ciągu pie-
szo-0rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1363 N
ul. Księżodworska o dł. 650 m i ciągu rowerowego przy
drodze powiatowej nr 1587 N na odc. Malinowo –
Działdowo o dł. 650 m. Dodać należy, że przygotowana
została także dokumentacja pod realizację dwóch ko-
lejnych projektów, planowanych na 2012 r. Pierwszy
z nich dotyczy przebudowy ul. 3 Maja w Lidzbarku, zaś
drugi przebudowy drogi powiatowej w Niechłoninie. 
Na ww. przedsięwzięcia planowane jest pozyskanie
funduszy z NPPDL. 
Poza inwestycjami stricte drogowymi zrealizowano
także dwie inwestycje związane z termomodernizacją
budynków szkolnych w Zespole Szkół w Gródkach 
z budową kotłowni gazowej c.o. w budynku dydak-
tycznym oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 
w Działdowie za łączną kwotę ok. 2 156 651,61 zł. 
W ubiegłym roku rozpoczęto też budowę sali sportowej
przy Zespole Szkół w Lidzbarku, której koszt wyniesie
1 167 540,00 zł, przy wsparciu finansowym ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz moder-
nizację i doposażenie pracowni gastronomicznych 
w Zespole Szkół w Malinowie za ok. 1 mln zł, na którą
pozyskano dofinansowanie z EFRR w ramach 
RPO WiM 2007-2013. Oprócz wspomnianych już roz-
poczętych w ubiegłym roku inwestycji, których zakoń-
czenie przypadnie na 2011 r. planowane są jeszcze
trzy: budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Ma-
linowie o szacunkowej wartości ok. 3,5 mln zł przy
wsparciu finansowym z FRKF, budowa boiska wielo-
funkcyjnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 
w Działdowie za ok. 689 tys. zł oraz realizacja projektu
„Wyposażenie dwóch pracowni komputerowych” w Ze-
spole Szkół nr 1 w Działdowie dofinansowanego środ-
kami z EFRR w ramach RPO WiM 2007-2013, którego
koszt wyniesie ok. 160 tys. zł. Pierwsza z planowanych
inwestycji zostanie zakończona w 2013 r., zaś pozos-
tałe jeszcze w bieżącym roku.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
w Lidzbarku

Zespół Szkół w Malinowie modernizuje i doposaża 
pracownie gastronomiczne ze środków unijnych

Odbiór drogi w Płośnicy

Zakończony I etap przebudowy drogi powiatowej 
Dębień - Truszczyny
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