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„Realizujemy wszelkie in-
westycje, które mają
wpływ na poprawę jakości
życia mieszkańców po-
wiatu i funkcjonowania
przedsiębiorstw”. Wywiad
ze starostą działdowskim
Marianem Janickim.

— Koniec maja to dobry
czas na podsumowanie
blisko półrocznej działal-
ności samorządu. Czy ze-
chciałby Pan przedstawić
pokrótce Czytelnikom na-
szej gazety stopień reali-

zacji zadań, jakie zaplanował na 2012 r. Powiat
Działdowski, zwłaszcza w sferze realizacji kluczowych in-
westycji, mających wpływ na poprawę życia mieszkańców
naszego powiatu?

— Każda kadencja, a w niej każdy rok funkcjonowania
władz ma to do siebie, że wymusza pewien styl działania.
Jeśli chodzi o powiat, to odkąd zostałem starostą, a jest to
moja trzecia kadencja, przyjąłem wspólnie z partnerami 
z koalicji zasadę, by maksymalnie pozyskiwać i wykorzy-
stywać środki zewnętrzne. I to się nam w znacznym stop-
niu udaje. Uogólniając, ścisła współpraca z gminami,
przedsiębiorstwami, instytucjami oraz organizacjami 
rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi, pełne wy-
korzystywanie funduszy zewnętrznych w realizacji klu-
czowych inwestycji, nie pozwalają nam na zaniedbanie
jakiejkolwiek sfery, mającej wpływ na poprawę jakości
życia mieszkańców i funkcjonowania przedsiębiorstw.

— A tak konkretnie, jakie inwestycje są obecnie realizo-
wane przez Powiat Działdowski?

— Przypomnę, że 4 października 2011 r. dokonaliśmy uro-
czystego wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
nowej siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczego w Działdowie. Jej odbiór przypadnie już
niedługo, w sierpniu. Wykonawcą robót jest Przedsiębior-
stwo Budowlano-Usługowe Primbud w Działdowie. Koszt
budowy wyniesie ponad 3,5 mln zł. Powodem wybudowa-
nia tego obiektu jest chęć poprawienia jakości bazy tej pla-
cówki dla wszystkich dzieci, które takiej placówki
potrzebują, a dotychczasowy budynek na to nie pozwalał.
Nowy obiekt będzie posiadał trzy kondygnacje, będzie czę-
ściowo podpiwniczony i jak sądzę, będzie w przyszłości na
tyle dobrze doposażony, by zasłużyć sobie na miano jed-
nej z najnowocześniejszych placówek tego typu.
Powiat nie ustaje także w wyposażaniu kolejnych szkół
ponadgimnazjalnych w nowoczesne obiekty sportowe.
Przypomnę, oddaliśmy już do użytku salę sportową przy
Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku, halę sportową
przy Zespole Szkół Zawodowych w Iłowie–Osadzie, salę
sportową przy Zespole Szkół w Lidzbarku, boisko wielo-
funkcyjne w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdo-
wie, a obecnie zainwestowaliśmy w salę gimnastyczną przy

Zespole Szkół w Malinowie. Budowa sali rozpoczęła się
jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. Jej koszt, czyli ponad
2 mln zł, w ok. 33% pokryje Ministerstwo Sportu z Fundu-
szu Rozwoju Kultury Fizycznej, a resztę Powiat Działdowski.
Budowa obiektu składającego się z pełnowymiarowej hali
głównej, części socjalnej i łącznika zakończy się w połowie
2013 r. Wykonawcą robót jest firma Robert Mendalka
P.P.H.U. „COLOR-BET“. Przy okazji nadmienię, że w nie-
długim czasie wybudujemy salę sportową przy Zespole
Szkół nr 1 w Działdowie. Projekt tego obiektu jest już go-
towy.
Kolejna inwestycja, która jest realizowana od początku
kwietnia br., to kompleksowa termomodernizacja obiektów
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Działdowie. Koszt tej inwestycji, dofinansowanej z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach Programu priorytetowego „System Zielonych In-
westycji – GIS“, wyniesie ponad 6 mln zł. Wykonawcą robót
termomodernizacyjnych jest firma INS-BUD. Prace obej-
mują m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów
oraz wymianę części stolarki budowlanej. Powyższa inwe-
stycja obejmuje także modernizację kotłowni, wewnętrz-
nych instalacji oraz montaż kolektorów słonecznych. Tym
zajmuje się firma P.P.U.H. RAPID Sp. z o.o. Po wykonaniu
kompleksowej termomodernizacji obiektów SPZOZ w
Działdowie roczne zużycie energii do ogrzewania budyn-
ków zmniejszy się w stosunku do stanu pierwotnego o ok.
49%, co znacząco obniży koszty utrzymania ww. placówki.

— Powiat Działdowski od wielu już lat inwestuje w rozwój
infrastruktury drogowej, wykorzystując do tego środki ze-
wnętrzne. Czy w tym roku rozpoczęta zostanie kolejna in-
westycja drogowa?

— Tak. Jeszcze w tym roku Powiat Działdowski w part-
nerstwie z Gminą Płośnica rozpocznie realizację kolejnej
inwestycji drogowej, czyli przebudowę drogi powiatowej
nr 1304N w Niechłoninie na odcinku 0,6 km, przy dofi-
nansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych. Wspomniane wyżej przedsięwzięcie będzie
miało korzystny wpływ na zapewnienie spójności i funk-
cjonalności sieci dróg publicznych, ponieważ ulegnie po-
prawie jakość połączeń drogowych na terenie naszego
powiatu. Łączny koszt inwestycji po przetargu to ok. 774
tys. zł.
Podkreślę w tym miejscu, że nasz powiat należał i należy
do grupy najdynamiczniej rozwijających się w ostatnich
latach obszarów województwa warmińsko-mazurskiego.
Mam nadzieję, że tej dynamiki nic w najbliższych latach
nie osłabi.

— Dziękuję za wypowiedź.

Ze starostą Marianem Janickim 
rozmawiała Małgorzata Czerwińska
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Termomodernizacja SP ZOZ w Działdowie to jedna
z najważniejszych inwestycji w naszym powiecie,
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kamienia węgielnego pod budowę sali 
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Sala w Zespole Szkół w Lidzbarku – wielka radość
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