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Przedsiębiorstwo Ciepłownicze
w Działdowie Spółka z o.o.

13-200 Działdowo, 
ul. Marii Zientary-Malewskiej 1 b

tel. (23) 697-44-45; fax (23) 697-49-86

Naszym głównym zamiarem jest optymalizac-
ja kosztów produkcji ciepła. I ograniczenie emisji
gazów do środowiska, a więc chronienie 
powietrza. Chcemy to zrobić przez scentrali-
zowanie systemu ciepłowniczego w Działdowie,
czyli eliminację kotłowni lokalnych.

Dotychczas udało się zlikwidować cztery kotłownie: przy
ul. Skłodowskiej (dwie), Wyszyńskiego i Kolejowej.
Rozważa się także zamknięcie kotłowni przy ul. Męczen-
ników. Zamierzamy bowiem pozostać przy dwóch źródłach
ciepła, tj. ciepłowni przy ul. Nidzickiej i Polnej.
Jest to zgodne z aktualnymi tendencjami w tej branży. Pole-
gają one na szukaniu takich rozwiązań technicznych i możli-
wości ich zastosowania, żeby zmniejszać koszty produkcji
i chronić środowisko. Takie zamierzenia wynikają również
z polityki energetycznej kraju.
Dzięki dotychczasowym działaniom jesteśmy konkuren-
cyjnym dostawcą ciepła w stosunku do innych podmiotów.
Wiele osób pyta, jakie paliwo będzie dominować w
przyszłości. Nie wiadomo. Nikt nie potrafi wskazać, w jakim
kierunku powinno rozwijać się ciepłownictwo. Raczej
mówi się ogólnie o zmniejszaniu energochłonności, o os-
zczędzaniu energii, o racjonalnym wykorzystywaniu źródeł
ciepła.    

Nasz prezes szefem klastra
warmińsko-mazurskiego

Prezesem naszego przedsiębiorstwa jest Sławomir 
Karczewski. Jednocześnie, od  trzech lat, pełni funkcję 
przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiego Klastra
Ciepłowniczego „Razem Cieplej” w Olsztynie.
Klaster działa od 2008 r. Sławomir Karczewski jest jego sze-
fem od początku. Niedawno, jak informowała o tym
„Gazeta Działdowska”, został wybrany ponownie do
pełnienia funkcji przewodniczącego.
Przystępując do klastra mieliśmy na uwadze korzyści dla
naszej firmy. Obecnie realizujemy projekt „Rozwój
Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego – Razem
Cieplej”. W tym projekcie znajdują się m.in. takie zadania,
jak przeprowadzanie badań i ekspertyz. Chodzi nam o to,
żeby te badania dotyczyły także naszej firmy, jej stanu tech-
nicznego, infrastruktury. 
Projekt obejmuje również opracowanie, które przedstawi
możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii na tere-
nie lokalnym, a konkretnie - w rejonie Działdowa (OZE). 
Dofinansowanie w ramach tego projektu wyniesie aż 85 proc.
W związku z działalnością w klastrze prezes uczestniczy w
różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach, także za-
granicznych. Podpatrujemy wtedy, jakie rozwiązania
moglibyśmy zastosować w naszej firmie. W niektórych kra-
jach europejskich, np. we Francji, stawiają na wykorzystanie
energii słonecznej. Nas jednak bardziej interesują doświad-
czenia państw skandynawskich. Oczywiście ze względu na
podobny klimat.

Przedsiębiorstwo Ciepłownicze w Działdowie

Jesteśmy spółką komunalną prawa handlowego (od
1993 r.). Wcześniej było to przedsiębiorstwo państwowe.
Właścicielem spółki jest miasto. Naszą podstawową 
działalnością jest wytwarzanie i dystrybucja ciepła. Obec-

nie pracuje tu ok. 30 osób, przede wszystkim palacze i mon-
terzy.

Nasza najnowsza oferta

Oferujemy nowym odbiorcom przyłączenie do naszego
systemu opartego na indywidualnym opomiarowaniu
każdego mieszkania w budynkach wielorodzinnnych.
Lokator sam może regulować ilość ciepła, jaką chce mieć
w mieszkaniu. To oferujemy nowym odbiorcom. Mogą z
tej oferty skorzystać również dotychczasowi odbiorcy.
Wiąże się to jednak z wymianą lub przeróbką wewnętrznej
instalacji grzewczej.

Ciepłownia przy ul. Nidzickiej w Działdowie 

Teraz sam możesz regulować ilość 
ciepła w mieszkaniu

Prezesem Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego w Działdowie jest Sła-
womir Karczewski (absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie). Pracuje na tym stanowisku od 2005 r.

Pragniemy otworzyć drogę inwestorowi, który stworzy na
wzniesieniach ciągnących się wzdłuż drogi krajowej nr 15
(ul. Sienkiewicza) centrum rekreacji narciarskiej. Jest to
okazja do posiadania części jednej z najatrakcyjniejszych te-
renów wypoczynkowo-rekreacyjnych Gminy Kurzętnik.
Miejsce to było przed laty wykorzystywane do uprawiania

sportów zimowych. W latach 70. i 80. tętniło życiem. Od-
bywały się tam także zawody narciarskie. Do najważniej-
szych wydarzeń tego okresu należy zaliczyć słynny na cały
region Zjazd Narciarski o Puchar Tygodnika „Kujawy” z
Włocławka. Dziś amatorzy narciarstwa wyjeżdżają zazwy-
czaj na podlubawską „Czubatkę”.

Morenowe wzniesienia ciągnące się wzdłuż krajowej pięt-
nastki są wymarzonym miejscem do uprawiania narciarstwa
i jazdy na sankach. Teren ten ze swoimi pagórkami pokry-
tymi śniegiem przedstawia malowniczy obraz. Do pełni zi-
mowego obrazka brakuje tylko wyciągu narciarskiego, z
którego niegdyś słynął Kurzętnik. 
Usilnie staramy się pozyskać inwestora. Wykorzystujemy
wszelkie możliwe kontakty. Ewentualny inwestor może liczyć
na wszelką pomoc z naszej strony, a także na to, iż oddamy
grunt w dzierżawę na minimum 10 lat za przysłowiową zło-
tówkę. Ów teren, który jest w planie zagospodarowania
przestrzennego przeznaczony pod reaktywację, liczy 12 hek-
tarów. W planach zagospodarowania przestrzennego miejs-
cowości Kurzętnik, teren ten przewidziany jest pod teren
usług sportowych z przeznaczeniem m.in. na wyciąg i stok

narciarski. W
miejscowym planie
zagospodarowania
teren US-1 prze-
znaczony jest pod
usługi sportowe
(stoki narciarskie
oraz teren pod wy-
ciąg narciarski z
urządzeniami to-
warzyszącymi w
ramach przezna-
czenia podstawo-
wego, możliwa jest
również lokalizacja
urządzeń sporto-
wych takich jak
tory i rampy dla ko-
larstwa wyczyno-
wego oraz

jeżdżących na deskorolkach, wrotkach i łyżworolkach, ko-
lejki saneczkowe i torowo-saneczkowe, w zagospodarowa-
niu przewidziano również ciąg pieszo-rowerowy). Z kolei
teren ZP-1 przeznaczono pod zieleń urządzoną, jak również
dopuszcza się obiekty małej architektury oraz utworzenie
miejsc do terenowych gier sportowych, tj. np. paintball.
Oferowany teren pod usługi sportowe posiada bezpośredni
dostęp z drogi krajowej Nr 15, a w bezpośrednim sąsiedz-
twie znajduje się przystanek PKS, zespół szkół, Urząd Gminy
oraz urządzone parkingi na około 100 samochodów. Warto
również dodać, iż wysokość stoku sięga 50 metrów, a trasa
zjazdowa może liczyć nawet 500 metrów. Wszelkich infor-
macji udziela Wójt Gminy Kurzętnik pod numerem telefonu
56/ 47 482 81, kom. 533 646 130.

URZĄD GMINY KURZĘTNIK
ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, tel. 56 47 482 81, kom. 533 646 130, fax. 56 47 48 284
Wójt Gminy Wojciech Dereszewski

Samorząd Kurzętnika otworzył także drogę dla osób,
które chciałyby nabyć działki budowlane w miejs-
cowości Tereszewo. Wójt Gminy Kurzętnik ogłosił
właśnie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
działek stanowiących własność Gminy. Pięknie po-
łożone działki z młodym drzewostanem sosnowym,
niedaleko największego jeziora Pojezierza Brodnic-
kiego, jakim jest jezioro Wielkie Partęczyny. Jezioro
należy do akwenów o najbardziej urozmaiconym ry-
bostanie. Tereszewo jest wymarzonym miejscem
dla osób ceniących piękno przyrody i zalety mikro-
klimatu. Piękne krajobrazy okolic zachęcają do spa-
cerów i wycieczek.  Przygotowujemy także do
sprzedaży działki we wsi Wawrowie nad Jeziorem
Skarlińskim przeznaczone pod zabudowę rekrea-
cyjno- letniskową. Wszelkie informacje znajdziecie
Państwo na naszej stronie internetowej 
www.kurzetnik.pl

DZIAŁKI NIEDALEKO PIĘKNYCH JEZIOR

Atrakcyjny teren czeka na inwestora.
Otwieramy drzwi do centrum rekreacji i sportu w Kurzętniku.
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