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Styczeń to czas na podsumowanie minio-
nego roku 2010. Inwestycyjnie był to bardzo
dobry rok. Udało się zrealizować wiele
zadań, które zmieniły wizerunek gminy.
Mowa tu o budowie świetlic wiejskich, 
powstaniu zespołu boisk ze sztuczną 
nawierzchnią, placów zabaw czy też remon-
tach dróg. Miniony rok to także 
wybory samorządowe, których wynik dał
szansę na kontynuację realizowania  rozpo-
czętych zadań.    
Zrealizowane inwestycje można długo wy-
mieniać. Największym i najbardziej warto-
ściowym sukcesem było pozyskanie przez
gminę znacznych środków finansowych z

Unii Europejskiej. W ostatnich dwóch latach
udało się pozyskać około 7,5 miliona złotych
na inwestycje w gminie Kętrzyn, w tym na
kanalizację sanitarną, oświetlenie gminy i
rozwój bazy sportowej. Ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich   na
rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizację
gmina pozyskała 4 miliony złotych, maksy-
malną możliwą do pozyskania kwotę. Udało
się też pozyskać środki finansowe na bu-
dowę i modernizację 3 świetlic wiejskich.
2010 – to był dobry rok. Pokazał, że miesz-
kańcy gminy Kętrzyn  są zaangażowani  w
sprawy swojej miejscowości i gminy. Cieszy
nas bardzo rosnący udział mieszkańców w
wydarzeniach kulturalnych.  Co więcej, częs-
tokroć spotykamy się ze społecznymi inicja-
tywami lub kreatywnymi pomysłami.
Doskonałym tego przykładem jest np. dzia-
łalność naszych organizacji pozarządowych
i szkół, które aktywnie korzystały  ze środ-
ków finansowych  w ramach  Programu
Wsparcia Obszarów Wiejskich. Z pozyska-
nych środków finansowych realizowały  róż-
nego rodzaju projekty na rzecz swoich
środowisk.

Ważniejsze projekty unijne realizowane w
gminie Kętrzyn w 2010 r:

1. Na początku stycznia 2010 r. Zarząd Wo-
jewództwa zatwierdził wniosek, a 18 stycz-
nia Wójt Gminy Kętrzyn oraz Marszałek
Województwa podpisali umowę na dofi-

nansowanie inwestycji z programu PROW
2007-2013. W ramach projektu zrealizo-
wane zostaną następujące inwestycje: 

*  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wajsznory
- Jurki - Kruszewiec - Cegielnia - Karolewo. 

*  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Stachowizna - Łaz-
doje - Wilkowo - Pręgowo - Muławki 

* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Sławkowo - Windy-
kajmy - Mała Nowa Wieś - Nowa Wieś 
Kętrzyńska 

* Budowa oczyszczalni w miejscowościach:
Stachowizna, Łazdoje, Muławki. Inwesty-
cja realizowana będzie w dwóch etapach.
Jej zakończenie przewiduje się w paź-
dzierniku 2012 roku. 

2. Oddanie do użytku 3 świetlic wiejskich w
miejscowości: Koczarki, Muławki
i Pręgowo na przełomie  IX-X 2010 r.

3. W październiku 2010 roku przedstawiciele
Gminy Kętrzyn podpisali kolejne dwie
umowy na przyznanie pomocy w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego
PROW na lata 2007-2013. Gmina Kętrzyn
otrzyma dofinansowanie do kolejnych in-
westycji: 

*  Wykonanie zespołu boisk sportowych
„Moje Boisko Orlik 2010” w miejscowości
Karolewo.  Inwestycja została zakończona

i w grudniu 2010 r. w Karolewie odbyło się
uroczyste otwarcie  zespołu boisk sporto-
wych  „Moje Boisko ORLIK 2012”.

*  Remont i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej w miejscowości Nakomiady wraz
z wyposażeniem. Prace remontowe  roz-
poczną się w okresie  wiosenno-letnim
w 2011 r. Uroczyste otwarcie obiektu na-
stąpi w październiku 2011 r.

4. Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem li-
tewskim (Rejon Prienai) przygotowała
i złożyła projekt pt. „Ochrona środowiska
w gminie Kętrzyn i rejonie Prienai" do Eu-
roregionu Niemen. Celem projektu jest
zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia
środowiska. Projekt dofinansowany jest z
Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych

Projektów i przewiduje m.in. budowę lo-
kalnych oczyszczalni ścieków w miejsco-
wościach Salpik i Bałowo, wydanie
broszur o tematyce ekologicznej, a także
konkursy szkolne dotyczące ekologii.

Wraz z Powiatem Kętrzyńskim Gmina Kęt-
rzyn realizowała przebudowę drogi powiato-
wej nr 1735N Nowa Wieś – Sławkowo.

Gmina Kętrzyn inwestuje też w działania eko-
logiczne. Zachęca mieszkańców do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków w gos-
podarstwach, które oddalone są od  centrów
i miejsc, gdzie  nie opłaci się doprowadzać
kanalizacji zbiorczej. Z utworzonego fundu-

szu na ten cel w 2010 roku dofinansowanie
otrzymało 40 gospodarstw  domowych. 

Najważniejsze  inwestycje do zrealizowa-
nia w gminie Kętrzyn w  2011 roku:

1. Kontynuacja  rozpoczętych inwestycji w
2010 roku: 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach: Wajsznory –
Jurki – Kruszewiec – Cegielnia – Karolewo. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejs-
cowościach: Stachowizna - Łazdoje -  Wil-
kowo - Pręgowo - Muławki. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejs-
cowościach:  Sławkowo - Windykajmy - Mała
Nowa Wieś – Nowa Wieś Kętrzyńska. 
Budowa oczyszczalni w miejscowościach:
Stachowizna, Łazdoje, Muławki.

2. Wykonanie remontu i rozbudowa bu-
dynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Nakomiady. 

3. Budowa wodociągu Czerniki - Rybniki -
Gierłoż.

4. Budowa hali sportowej i kotłowni przy
szkole oraz termomodernizacja szkoły
podstawowej w Nakomiadach.

5. Budowa  świetlic wiejskich w miejscowo-
ściach: Gałwuny, Nowa Różanka i Salpik.

6. Budowa stadionu w miejscowości Łaz-
doje.

7. Przystosowanie pomieszczeń na gabinety
medyczne z wyposażeniem.

8. Modernizacja budynku po byłej szkole
podstawowej w miejscowości Karolewo.

W projekcie budżetu ujęto szereg mniej-
szych zadań, które przyczynią się do 
poprawy warunków życia mieszkańców
gminy Kętrzyn, m.in.: budowa przystanków 
(Muławki, Biedaszki Małe), budowa 
nawierzchni dróg (Gałwuny, Kaskajmy), 
budowa chodnika w miejscowości Czerniki,
budowa boisk wiejskich (Filipówka, 
Biedaszki Małe, Nowa Różanka, Nowa
Wieś), ogrodzenie boisk wiejskich 
w miejscowości Koczarki  i Czerniki.

Gmina Kętrzyn dba o swój rozwój - Ważni są ludzie i środowisko!

Urząd Gminy Kętrzyn
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
tel. 89 751 24 74, 89 751 36 66, fax  89 751 27 46
e-mail: ketrzyn@zgwrp.org.pl,  www.gminaketrzyn.pl

Otwarcie zespołu boisk ze sztuczną nawierzchnią 
-  Moje Boisko Orlik 2012

Plac zabaw w miejscowości Pręgowo

Świetlica w Pręgowie powstała ze środków 
PROW 2007-2013

Świetlica wiejska w Muławkach

Świetlica wiejska w Koczarkach

Przedstawiciele Gminy Kętrzyn podpisują umowę 
na dofinansowanie projektów ze środków 
PROW 207-2013


