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POWIAT
PISKI

Szanowni Państwo 

Jest mi niezmiernie miło zapre-
zentować Państwu wybrane działa-
nia Powiatu Piskiego, które udało
się nam przeprowadzić w bieżącym
roku. Inwestycje, których realizacji
sukcesywnie i konsekwentnie po-
dejmujemy się każdego roku, od-
zwierciedlają możliwości
finansowe skorelowane z potrze-
bami społecznymi. Służba zdrowia,
komunikacja, szkolnictwo, zawsze

odgrywały i będą odgrywać ważną rolę w życiu każdej lokalnej
wspólnoty. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym,
postępującemu rozwojowi cywilizacyjnemu oraz wdrażanym
innowacjom, my także musimy iść do przodu. Rozwój w wielu
dziedzinach jest dzisiaj nieodzowny, jednak musi odbywać się
w ramach współpracy, a nie indywidualnych działań. Tylko
współpraca daje szansę na kompleksowe rozwiązywanie zdiag-
nozowanych problemów społecznych.  Wspólne działania dają
szansę na wszechstronne przekraczanie barier i trudności oraz
zrównoważony rozwój, poszerzają możliwości inwestycyjne i
nie obciążają w zbyt wielkim zakresie ograniczonego budżetu,
jakim dysponuje każdy samorząd. W swoich dotychczasowych
działaniach, Starostwo Powiatowe w Piszu może się poszczycić
dobrymi praktykami i doświadczeniami przede wszystkim w
ramach kooperacji z Gminą Pisz. Działania takie ułatwione są
wspólnymi celami, które zbiegają się na terenie Gminy Pisz i
Powiatu Piskiego. Jednak inwestując, budując, jednym słowem
stawiając na rozwój Powiat Piski, nie może zapominać o po-
zostałych gminach i istniejących w nich potrzebach. Wycho-
dząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom, sprawą
priorytetową w zakresie inwestowania i rozwoju w najbliższym
czasie jest Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, który
jest szkołą szczególną i będziemy stawiać na jej rozwój, tak jak
w przypadku innych szkół pozostających w gestii Starostwa Po-
wiatowego w Piszu. 

Szanowni Państwo, prezentowane inwestycje nie wyczerpują
listy działań podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w
Piszu. Nadchodzący rok przyniesie kolejne działania, tak po-
trzebne nam wszystkim. Mam nadzieję, iż będą Państwu do-
brze służyć przez długie lata.

Przykładem jednej z wielu wyczekiwanych inwestycji jest
przebudowa drogi powiatowej Nr 1843 N na odcinku od
drogi krajowej Nr 16 do stacji kolejowej w miejscowości Dąb-
rówka. W sumie przeprowadzono prace na ponadkilometro-
wym odcinku. Zaplanowany budżet w wysokości 1.016.605 zł
pozwolił na wykonanie całkowicie nowej drogi wraz z przy-
legającymi do niej chodnikami oraz systemem odprowadze-

nia wody opadowej. Kilometrowy

odcinek drogi, o który od lat zabiegali okoliczni mieszkańcy,
zapewni im komfortową i bezpieczną komunikację. 

Przykładem dobrej praktyki w zakresie wspólnych inwestycji
samorządowych jest wykonana w tym roku przebudowa ul.
Gdańskiej. Współfinansowane z budżetu gminy Pisz prace

poprawiły warunki drogowe, równocześnie wkomponowały
się w realizowaną aktualnie rewitalizację zabytkowej wieży
ciśnień. Wspólne działania Gminy Pisz i Powiatu Piskiego
uczynią tę część miasta bardziej dostępną zarówno dla miesz-
kańców, jak i turystów. 

Droga powiatowa Nr 1646 N na odcinku Końcewo – Gło-
dowo została wykonana nakładem 1.165.434 zł. Borykający
się z problemami

komunikacyjnymi mieszkańcy Głodowa oraz
Niedźwiedziego Rogu zyskali całkowicie nową drogę, wybu-
dowaną praktycznie od podstaw. Wcześniejsza droga – grun-
towa wymagała nieustannych napraw i równania. Teraz, wraz
zakończeniem w dniu 15 listopada inwestycji ten problem zos-
tał definitywnie rozwiązany. 

Trwające aktualnie prace na ul. Moniuszki w Orzyszu zastą-
pią dotychczasową brukowaną, nierówną nawierzchnię wy-
godnym asfaltem.  Zmiany dotkną również pieszego ciągu
komunikacyjnego, który zostanie wyrównany i uzyska nową
nawierzchnię. Dzięki prowadzonym pracom codzienne życie
mieszkańców zyska na wygodzie i łatwości 
poruszania się. 

Termomodernizacja budynku pawilonu pediatryczno – po-
łożniczego połączonego z budynkiem administracyjnym SP
ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu jest pierwszym z pięciu za-
planowanych działań w ramach projektu pn. „Chronione
Środowisko – Zdrowe Młode Pokolenie”. Również w bieżą-
cym roku rozpoczęte zostaną prace przy budowie kotłowni
przy Zespole Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie. W kolej-
nym roku termomodernizacja zostanie dokonana na budyn-
kach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespołu
Szkół nr 1 w Białej Piskiej i Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Łupkach. Całkowita wartość realizowanego projektu
wynosi 2.648.846 euro, z czego 1.832.193 euro przypada na
lidera projektu –

Powiat Piski. W ramach tej
kwoty Powiat Piski otrzymał dofinansowanie w wysokości
90% oraz musiał zapewnić 10% wkładu własnego – 183.220
euro. Realizowany przez 24 miesiące projekt (lipiec 2012 –
czerwiec 2014) obok działań inwestycyjnych w postaci zmniej-
szenia zużycia nieodnawialnych źródeł energii ma również
na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców z te-
renów objętych projektem w zakresie oszczędzania energii
oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Zamierzonym efektem
jest również rozszerzenie współpracy na rzecz ochrony śro-
dowiska. 

Współpraca Starostwa Powiatowego w Piszu z Gminą Pisz
często wykracza poza ramy przyjętego zakresu obowiązku i
wspieranie własnych placówek. Dobro mieszkańców wszyst-
kich gmin wchodzących w skład Powiatu Piskiego przekłada
się na wspieranie działań inwestycyjnych w SP ZOZ Szpital
Powiatowy w Piszu. W takich działaniach nie jest ważne,
komu podlega dana placówka zdrowia, ważne jest przede
wszystkim to, że  inwestując w ochronę zdrowia, ratujemy  

życie. 


