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URZĄD MIEJSKI W PISZU
ul. Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, tel. (+48 87) 424-12-36, fax (+48 87) 424-12-38, e-mail: pisz@home.pl

Zapraszamy na naszą stronę WWW.PISZ.PL

Osoby zainteresowane ofertą inwestycyjną Gminy Pisz mogą kontaktować się z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędu Miejskeigo w Piszu – tel. +48 87 424 12 15, e-mail: inwest@pisz.home.pl.

Szanowni Państwo,

Ważną rolę dla rozwoju Gminy Pisz odgry-
wają inwestycje. W ostatnim czasie zrealizo-
waliśmy wiele przedsięwzięć służących po-
prawie jakości życia mieszkańców, rozwojowi
turystyki i sprzyjających przedsiębiorcom i
inwestorom. Realizacja   wielu z nich nie by-
łaby możliwa bez skutecznego zabiegania o
pieniądze z  zewnątrz, zwłaszcza z Unii Eu-
ropejskiej. Ich zakres dotyczy wielu dziedzin
działalności samorządu. Trudno znaleźć ob-
szar życia publicznego, w którym nie inwes-
towaliśmy. 

Wszystkie inwestycje zrealizowane w ostat-
nim czasie są dowodem aktywności inwe-
stycyjnej Gminy Pisz. Pisz jest miastem, które
dynamicznie się rozwija. Takiego tempa in-
westycyjnego Pisz dotychczas nie miał. Pisz
staje się miastem otwartym na potrzeby tu-
rystów szukających pięknych miejsc w Krai-
nie Wielkich Jezior oraz inwestorów, którzy
poszukują atrakcyjnych terenów. Pisz jest
otwartą Bramą Mazur. 

Mówiąc o inwestycjach w Piszu należy
wspomnieć o tych, które są przykładem do-
brych praktyk. Są to: ekomarina w Piszu i
wieża ciśnień w Piszu. Ekologiczna przystań
żeglarska w Piszu była miejscem rywalizacji
żeglarzy w ramach Regat „7 Cudów Mazur”.

To wydarzenie orga-
nizowane wspólnie
z 6 innymi mazur-
skimi samorządami
było świetnym po-
mysłem na promo-
cję regionu. Wieżę
ciśnień, która popa-
dała w ruinę, zmie-
niliśmy w wyjątkową
atrakcję turystyczną
na skalę naszego
regionu. Chciałbym
zaprosić inne samo-
rządy z regionu do
współpracy przy
stworzeniu szlaku
mazurskich punk-
tów widokowych, bo przecież kilka godnych
uwagi obiektów mamy w naszym regionie. 

Od lat pracujemy również nad stworzeniem
jak najlepszych warunków przedsiębiorcom,
którzy chcą rozpocząć dzialność gospodar-
czą w naszej gminie. Dlatego zapraszam do
Pisza, na Mazury, bo tu możecie rozpocząć ją
od zaraz. Razem z Polską Agencją Informa-
cji i Inwestycji Zagranicznych obsługujemy w
ramach porozumienia projekty inwestycyjne.
Zarówno przedstawiciele PAIiIZ, jak i prze-
szkoleni pracownicy Urzędu Miejskiego w Pi-
szu będą Państwa wspierać w trakcie przy-
gotowania i realizacji przedsięwzięcia.
Zachęcam do zapoznania się z przygoto-
waną ofertą inwestycyjną. 

Pisz corocznie odwiedza kilkanaście tysięcy
turystów. Obok bogactwa przyrody atrakcją

dla turystów są odbywające się corocznie
imprezy kulturalne.

O Piszu mówi się coraz częściej, a to
wszystko dzięki przedsięwzięciom, których
celem jest promocja gminy. Udział w targach
turystycznych, spoty reklamowe w telewizji,
reklama w prasie oraz stacjach radiowych to
tylko niektóre działania, które miały wpływ na
wzmocnienie marki Pisz, jak również Mazur.
Pisz jest miastem przyjaznym, estetycznym,
dostępnym, nowoczesnym i innowacyjnym.
Przyjęło się  hasło promocyjne, brzmiące
„Pisz krótko się pisze, ale długo pamięta”.
Zapewniam Państwa, że kto raz tu przyje-
dzie, będzie chciał tu wracać. 

Zapraszam do Pisza
Jan Alicki

Burmistrz Pisza

Ekomarina 

P I S Z  S T WA R Z A  M O Ż L I W O Ś C I

Ratusz Miejski

Wieża ciśnień 

W mijającym 2013 r. zrealizowaliśmy m.in.:

- II etap rewitalizacji śródmieścia Pisza, w którym zrealizowano re-
mont Ratusza Miejskiego w Piszu. Koszt prac to 1,27 mln zł,

- W ramach projektu pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej
w gminach Regionu Wielkich Jezior Mazurskich – aglomeracja
Pisz” zrealizowano dwa z trzech zadań, tj. zmodernizowano i roz-
budowano miejską oczyszczalnię ścieków oraz wybudowano
sieć kanalizacji sanitarnej w Piszu. Trzecie zadanie, polegające
na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągo-
wej od m. Maldanin do m. Zdory zostało zrealizowane w 90 proc.
Całkowita wartość projektu to  30,8 mln zł, a wysokość dofinan-
sowania to 15 mln zł, 

- Projekt pod nazwą „Rewitalizacja wieży ciśnień przy ul. Gdań-
skiej w Piszu" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach RPO Warmia i Mazury na lata
2007-2013. Wartość projektu to 5,5 mln zł, natomiast kwota do-
finansowania wynosi 807 tys. zł,

- Modernizacja sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu.
Koszt inwestycji to 1,57 mln zł, z czego 551 tys zł to dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

- Po wybudowaniu w 2012 r. nowoczesnej miniprzystani żeglar-
skiej z punktem odbioru odpadów z łodzi tzw. ekomariny, w 2013
roku przeprowadzono drugi etap prac, który polegał na remoncie
nawierzchni al. Turystów i zagospodarowaniu pozostałej części
plaży w Piszu. Koszt inwestycji ogółem to 4,5 mln zł, w tym 2,7
mln zł to środki z UE,

- Budowę ul. Wańkowicza. Inwestycja kosztowała 841 tys. zł.
Gmina wybudowała także parking przy ul. 1 Maja 4. Koszt robót
wyniósł 70, 4 tys. zł, 

We współpracy z Powiatem Piskim: remont ul. Staszica, przejście
przez tory kolejowe pomiędzy ul. Mazurską i ul. Długą, wyremon-
towano chodniki na ul. Konopnickiej. Wkład Gminy Pisz w te trzy
inwestycje to blisko 370 tys. zł, 
- Rozbudowa budynku strażnicy i remont świetlicy wiejskiej w Lis-

kach. Koszt inwestycji to 787 tys.  zł. Inwestycja  polega na: do-
budowie do budynku świetlicy dwóch boksów garażowych z
zapleczem i salą komputerową i kompleksowym remoncie bu-
dynku świetlicy i strażnicy OSP.

Otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczynamy:
- Budowę skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu. Koszt in-

westycji to 1,87 mln zł. Na ten cel pozyskano środki w kwocie
558 tys. zł z PO RYBY 2007-2013,

- Nowe zagospodarowanie Parku Solidarności w Piszu. Wartość
projektu to 2, 3 mln zł. Na ten cel pozyskano kwotę  1, 63 mln zł
z RPO Warmia i Mazury 2007-2013, 

- Modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szerokim Borze Pi-
skim i budowie świetlicy wiejskiej w Pogobiu Średnim. Te dwie
inwestycje będą kosztowały 1,79 mln zł. Gmina Pisz pozyskała
na nie 700 tys. zł z LGD „Mazurskie Morze” w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 


