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Spełniamy oczekiwania mieszkańców
w Kętrzynie oraz budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie. Obie dokumentacje będą
kosztowały 180 tys. zł. Mieszkańcy
ulic już od lat czekają na ich remont,
natomiast nowy ośrodek zapewni
dzieciom właściwą rehabilitację i godne warunki życia. Z końcem maja będziemy już dysponować także projektem budowlanym na przystosowanie byłego budynku Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Spożywczych przy ul.
Pocztowej w Kętrzynie na potrzeby
jednostek organizacyjnych powiatu –
mówi starosta.

kwoty na to zadanie powiat pozyskał
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pozostałą
część po połowie sﬁnanansuje powiat
i Gmina Korsze. Kolejne projekty
będą przygotowane na remont drogi Jankowice – Srokowo na odcinku
długości 5 km i budowę parkingu
przy kętrzyńskim szpitalu.
Samorząd powiatowy nie zapomina o inwestycjach służących poprawie kondycji sportowej młodego
pokolenia. – Wkrótce będziemy znali zwycięzcę przetargu na budowę
kompleksu sportowego w ramach
programu „Moje boisko Orlik 2012”

Uroczyste otwarcie drogowej inwestycji w Mołtajnach

Wiosna sprzyja Powiatowi Kętrzyńskiemu w realizacji inwestycji
drogowych. Niedawno przekazaliśmy
do użytku wyremontowane ulice
w stolicy powiatu, a już mieszkańcy
gmin Srokowo i Barciany mogą się
cieszyć nową nawierzchnią przebudowanych dróg. Powiat nie zamierza
spocząć na laurach.
Przebudowa ulic Kołobrzeskiej,
Harcerskiej i Miejskiej kosztowała
ponad 1,5 mln zł. Głównym inwestorem było kętrzyńskie starostwo, 100
tys. zł dołożyła Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” na wykonanie
parkingu przy ul. Kołobrzeskiej. Starosta Kętrzyński Tadeusz Mordasiewicz nie ma wątpliwości, że zmodernizowane ulice przez długi czas
będą służyć okolicznym przedsiębiorcom i mieszkańcom. – Te drogi
znacznie ułatwią komunikację

Przebudowa ul. Miejskiej, Kołobrzeskiej
i Harcerskiej kosztowała ponad 1,5 mln zł

z osiedla Sikorskiego do centrum
miasta oraz pojazdom służb ratowniczych. Współpraca z ﬁrmą wykonawczą była bardzo udana i dlatego
zadanie zostało zrealizowane szybko
i solidnie. W maju powiat przekazał

Mieszkańcy Mołtajn mają nową drogę

do użytku kolejne kilometry dróg
w gminach Srokowo i Barciany.
Pierwsza inwestycja została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011. Pięciokilometrowy odcinek Srokowo – Wilczyny kosztował
1,74 mln zł. Doﬁnansowanie NPPDL
wyniosło 830 tys. zł, pozostałą kwotę po połowie sﬁnansowały samorządy powiatowy i gminny. – Druga
inwestycja w miejscowości Mołtajny,
wartości ponad 2 mln zł, też została
wykonana przy wsparciu funduszy zewnętrznych i ścisłej współpracy lo-

kalnego samorządu. Pozyskaliśmy
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 –
2013 kwotę 1,41 mln zł, resztę kosztów po 50% poniósł powiat i Gmina
Barciany – wyjaśnia Tadeusz Mordasiewicz. Wyremontowany odcinek ma długość 1,35 km.
Od ponad 4 lat Powiat Kętrzyński
stawia na poprawę warunków drogowych jako jeden z priorytetów
planów inwestycyjnych. Rok 2011,
choć trudny pod względem ﬁnansowym, nie jest wyjątkiem. – Podpisaliśmy umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
ulic Reymonta, Limanowskiego, Orkana, Kasprowicza i Kraszewskiego

Tu na razie jest ściernisko, wkrótce będzie boisko

Otwarcie ul. Kołobrzeskiej w Kętrzynie

Dobry wniosek = sukces
W tracie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej Równina Górna – Korsze długości 6,5 km. Połowę

przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kętrzynie. Współﬁnansowanie tej inwestycji zapewnia
minister sportu, samorząd województwa warmińsko – mazurskiego
oraz budżet powiatu. Warto podkreślić, że Powiat Kętrzyński jest
jednym z liderów budowy Orlików
w naszym województwie. Drogą do
pozyskania środków zewnętrznych są
dobrze przygotowane wnioski. Trudna sytuacja ﬁnansowa naszego państwa i kryzys światowy nie oznacza załamywania rąk i narzekania. Nasi
mieszkańcy oczekują trafnych decyzji
dotyczących poprawy warunków ich
życia. Piąty rok staramy się spełniać
te oczekiwania i sądzę, że nie składamy pustych obietnic – twierdzi
Tadeusz Mordasiewicz.
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