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Ambitne plany na trudne czasy

Czekają na dokończenie

Za ponad 2 mln zł jest realizowana przebudowa drogi w miejscowości Mołtajny 
o długości 1,5 km. Całkowity koszt - 2 018 736 zł. Na ten cel pozyskaliśmy 
środki finansowe w kwocie 1,413 mln zł w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Powiat i Gmina Barciany 
dołożą po 302 800 zł. Zadanie jest zrealizowane w 95% i będzie zakończone do 
30 kwietnia. Powodem przerwania robót była zima. Do końca kwietnia 
przewidziane jest też zakończenie przebudowy nawierzchni jezdni i chodników 
ulic w obrębie reszelskiej starówki. Całkowity koszt zadania – 380 tys. zł. 
Inwestorami są po połowie powiat i Gmina Reszel. Jesienią ub. roku rozpoczęła się
przebudowa ulic Kołobrzeskiej, Harcerskiej i Miejskiej w Kętrzynie. Koszt 
inwestycji jest szacowany na 1,65 mln zł. Finansowanie zapewnia powiat w kwocie
1,55 mln, 100 tys. zł dołoży Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier”. Termin 
zakończenia robót – 30 kwietnia. Zadanie jest zrealizowane w 90%.

Świat należy do odważnych

W trzeciej kadencji naszego samorządu Powiatowe Centrum Edukacyjne i Zespół
Szkół Ogólnokształcących wzbogaciły się o nowoczesne kompleksy sportowe Orlik
2012. - W 2011 r. chcemy wybudować orlika przy Zespole Szkół im. Marii Curie-
Skłodowskiej w Kętrzynie. Powiat rezerwuje na ten cel w tegorocznym budżecie
kwotę 600 tys. zł. Przypomnę, że orlika może dofinansować po 333 tys. zł samorząd
województwa i minister sportu. Ten rok nie będzie łatwy w realizacji przedsięwzięć
inwestycyjnych. Świat  nie uporał się jeszcze z kryzysem finansowym, a Polska nie
stanowi enklawy finansowej w środku Europy. Nasz rząd musi ciąć wydatki, co może
się odbić na budżecie powiatu.  Czasy są trudne, ale to nie oznacza, że będziemy
czekać z założonymi rękami na poprawę sytuacji. Mamy ambitne plany, ale do
odważnych świat należy. Naszym głównym zadaniem na najbliższe lata jest dalsza
poprawa warunków życia mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, i to będziemy reali-
zować z żelazną konsekwencją. Nie boimy się nowych wyzwań i śmiałych planów 
– twierdzi Tadeusz Mordasiewicz.

– Plan tegorocznych inwestycji
przewiduje, że największym
tegorocznym zadaniem drogowym
będzie przebudowa drogi powiatowej
Barciany – Mołtajny o długości 9,115
km. Szacunkowy koszt tego zadania
wyniesie 6,4 mln zł. Złożyliśmy projekt
o dofinansowanie w konkursie trans-
granicznego Programu Współpracy
Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 na
kwotę 5,76 mln zł. Po 320 tys. zł
wyasygnują budżety powiatu i Gminy
Barciany, gdy nasz wniosek uzyska ak-
ceptację – mówi Starosta Kętrzyński
Tadeusz Mordasiewicz. – Następnym

dużym zadaniem będzie przebudowa
drogi powiatowej Studzieniec – Korsze
– Równina Górna o długości 7,845 km.
Koszt szacunkowy tego przedsięwzięcia
wyniesie 3,064 mln zł. Realizacja in-
westycji będzie wykonana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Dofinan-
sowanie sięgnie kwoty 1,532 mln zł. In-
westorami będą Gmina Korsze i powiat,
które wyłożą po 766 tys. zł – wyjaśnia
starosta. Dobrą tradycją ostatnich
czterech lat były wspólne inwestycje z
lokalnymi samorządami. Kolejnym
przykładem współpracy jest przebu-

dowa drogi powiatowej Aptynty –
Asuny – Święty Kamień – Wilczyny –
Srokowo, na odcinku Wilczyny –
Srokowo o długości 5 km. – Szacujemy,
że remont tego odcinka będzie kosz-
tował 1,75 mln zł. Dofinansowanie w ra-
mach Narodowego Planu Przebudowy
Dróg Lokalnych wyniesie 875 tys. zł. Po
437 tys. zł przeznaczą na ten cel Gmina
Srokowo i powiat – dodaje starosta.
Plan inwestycyjny na 2011 r. przewiduje
przebudowę drogi powiatowej nr 1584
N, drogi wojewódzkiej 592,  Jeżewo –
Winda – Jankowice – Srokowo o dłu-
gości 4,9 km. W trakcie opracowania

jest projekt budowlany, a kętrzyńskie
starostwo oczekuje na ogłoszenie
konkursu na dofinansowanie. Sza-
cunkowy koszt tego zadania wyniesie
2,4 mln zł. – W tym roku zamierzamy
wykonać również dokumentację na
przebudowę ulic Kraszewskiego, Li-
manowskiego, Kasprowicza, Reymonta
i Orkana w Kętrzynie. Koszt dokumen-
tacji wyniesie 280 tys. zł. Mieszkańcy
okolicznych budynków i domów od
dawna oczekują na remont tych ulic.
Złożyliśmy wniosek do Gminy Miejskiej
Kętrzyn o współfinansowanie projektu.
Jestem przekonany, że to nie wszystkie
inwestycje, które będą realizowane 
w 2011 r. Zarząd Powiatu pracuje in-
tensywnie nad innymi projektami, ale
jest jeszcze  zbyt wcześnie, by je za-
prezentować. Wiadomo, diabeł tkwi 
w szczegółach. Także dużym
wyzwaniem będzie modernizacja bu-
dynku przy ul. Pocztowej 9-11-13 na
potrzeby powiatowych jednostek orga-
nizacyjnych  – mówi starosta.

Trzecia kadencja samorządu powiatowego przeszła już do historii. W tym roku Powiat Kętrzyński
czekają nowe zadania i wyzwania.  Przedsięwzięcia, które stanowiły priorytety w latach 2007 –
2010, nie straciły na aktualności. Powiat nie zwalnia tempa i w projekcie swojego budżetu przez-
nacza kolejne miliony na przebudowę lokalnych dróg i infrastrukturę oświatową. Tadeusz Mordasiewicz, Starosta Kętrzyński: 

- Nie boimy się nowych wyzwań

Droga długości 1,5 km w Mołtajnach 
zostanie wyremontowana do końca kwietnia br.

Przebudowa ul. Miejskiej, Harcerskiej i Kołobrzeskiej 
jest zrealizowana w 90%. Zakończenie inwestycji za 3 miesiące

Ulica Reymonta w Kętrzynie czeka na modernizację. 
Dokumentacja na przebudowę będzie gotowa jeszcze w tym roku   


