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Wykorzystują szanse na rozwój
Rok 2011 był dla gminy Świętajno niezwykle bogaty w nowe inwestycje,
które znacznie podniosły standard życia mieszkańców. Dzięki środkom
pozyskanym z Unii Europejskiej zrealizowano szereg działań o charakterze strategicznym.
Wśród nich znalazły się rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej oraz modernizacja systemów ciepłowniczych. Jeśli dołożyć do tego
przebudowę gminnej drogi, to łączna kwota tych inwestycji przekracza 16 milionów złotych.
Realizacja projektu „Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury wodno-ściekowej w regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior
Mazurskich” była możliwa dzięki dofinansowaniu
z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007
-2013. - Kwota pomocy wyniosła ok. 3,6 mln zł.
Wartość całej inwestycji to 6,2 mln zł. Realizacja projektu miała zasadnicze znaczenie dla gminy - mówi
wójt, Janusz Pabich. W ramach realizacji projektu poprowadzono wodociąg i kanalizację na odcinku Piasutno-Powałczyn.
Skanalizowano
miejscowość
Kolonia. Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków
w Spychowie oraz wykonano infrastrukturę techniczną
dla amfiteatru w tej miejscowości.
W najbliższym czasie ma ruszyć realizacja drugiej części projektu o podobnym zakresie.

Oszczędne ciepło
- Równie istotnym projektem zrealizowanym w minionym roku, jest inwestycja znana pod nazwą „Racjonalizacja wykorzystania energii oraz poprawa jakości
powietrza poprzez modernizację systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem biomasy oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie

Świętajno” - wyjaśnia wójt. Na tę inwestycję gmina
pozyskała środki również z EFRR, w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Otrzymana pomoc
to kwota 6,2 mln zł przy całkowitej wartości zadania
w kwocie 9,2 mln zł.

W ramach projektu wykonano bardzo ważne
dla społeczeństwa zadania, a są nimi:
- modernizacja dwóch kotłowni osiedlowych
z wykorzystaniem biomasy w miejscowościach
Świętajno i Spychowo
- termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Świętajnie
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół
w Spychowie
- termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Świętajnie
Kolejną ważną inwestycją, zrealizowaną w gminie była
„Przebudowa drogi gminnej nr 198012 N od drogi powiatowej nr 1677 N do drogi krajowej nr 53 wraz z
przejściem przez miejscowość Jerominy”. Projekt dofinansowano w kwocie 704 tys. w ramach Programu
Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Całkowita wartość projektu wyniosła 1,4 mln zł, 150 tys. zł
pozyskano ze środków Powiatu Szczycieńskiego,
a 704 tys. zł z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011.

Troska o kulturę
Gmina tętni życiem kulturalnym. - Chcąc poszerzać możliwości dla jego rozwoju, w 2011 roku,
wyremontowaliśmy cztery świetlice wiejskie w
miejscowościach: Spychowo, Długi Borek, Biały
Grunt i Konrady - mówi Janusz Pabich. W Spychowie powstało ogólnodostępne centrum
świetlicowo-biblioteczne. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach PROW na
lata 2007-2013, wszystkie świetlice zostały zmodernizowane i wyposażone w podstawowe

meble i urządzenia. Gmina na ten cel otrzymała
kwotę pomocy w łącznej wysokości ok. 220 tys.
zł, a całkowita wartość projektów wyniosła 369,2
tys. zł. W świetlicach wiejskich toczy się życie
kulturalne wsi.
Odbywają się tu spotkania mieszkańców, realizowane są projekty szkoleniowe oraz aktywizujące. Ponadto GOK w Świętajnie oferuje
najmłodszym zajęcia pozalekcyjne. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się zajęcia teatralne.

W ramach projektu wykonano infrastrukturę techniczną amfiteatru w Spychowie

Jurand, jego miecz i chóry
Gmina Świętajno to osobliwe i urokliwe miejsce, które tętni życiem nie tylko w sezonie letnim. Dorobek kulturalny gminy
wkomponowuje się w jej wyjątkowy charakter. Malownicze położenie przyciąga nie tylko turystów, ale również twórców.

Jedną z takich imprez jest Ogólnopolski Turniej Chórów o
Miecz Juranda, odbywający się w pierwszy weekend wakacji.
Jest to wyjątkowa impreza kulturalna, opierająca się o muzyczny dorobek uczestniczących w niej chórów.

W gminie Świętajno prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury
w ścisłej współpracy z samorządem, Gminną Biblioteką Publiczną oraz organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu co roku
odbywają się tu cykliczne imprezy kulturalno-rozrywkowe, ściągające licznie nie tylko lokalną społeczność, ale także mieszkańców z całego powiatu szczycieńskiego oraz turystów
z różnych części Polski.

Uczestniczą w niej chóry, przybywające z różnych stron Polski,
by rywalizować ze sobą o Miecz Juranda. Impreza odbywa się
w Amfiteatrze nad Jeziorem Spychowskim w Spychowie, co
nadaje wydarzeniu wyjątkowo dobrą atmosferę oraz sprzyja
nawiązywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń między samymi chórzystami, ale także i pozostałymi uczestnikami
i sympatykami tego wydarzenia.

Zapraszamy wszystkich na nasze imprezy:
• „Powrót Juranda do Spychowa” - zawsze w drugą sobotę lipca.
• „Turniej Wsi o Puchar Wójta Gminy Świętajno” - gminna
impreza kulturalno-rozrywkowa odbywająca się w Świętajnie
- pierwsza sobota sierpnia.
• „Turnieje Piłki Plażowej” na plaży w Piasutnie
1.07.2012 i 15.07.2012
• „Cecyliada” - koncert z okazji święta chórów, który ma miejsce
w listopadzie w zabytkowym kościele w Jerutkach.
• Projekcje kina letniego w parku w Świętajnie.
„Turniej Wsi” cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów i turystów

• Gminna Majówka - druga sobota maja
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