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L.p. 
Numer 

wniosku 
Nazwa/tytuł projektu Lokalizacja Pomysłodawca Koszt 

1 1 

Utwardzenie podwórza na zapleczu budynków przy ul. I. 
Daszyńskiego 22 i ul. Mazurska 16 w Kętrzynie                                                                                   

- utwardzenie podwórza ok. 280 m2 kostką betonową lub płytami 
ażurowymi wraz z odprowadzeniem wód deszczowych z działki do 

wpustu kanalizacji deszczowej, który znajduje się na działce                     
nr 6-379/2 

Działka  nr 6-379/2 Edward Milewski  190 000,00 

2 2 

Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy Daszyńskiego 19 a 
Pionierską 1 w Kętrzynie                                                                                                        

- budowa oświetlenia ciągu pieszego  pomiędzy Daszyńskiego 19 a 
Pionierską 1 w Kętrzynie polegająca na wybudowaniu 6 lub 7 latarni 

(słupy parkowe 4m, lampy led) 

Ciąg pieszy zlokalizowany na dz. 
448,450,451/4,457/9,457/10,457/11 

obręb 6 
Teofila Jędrzejczak  80 000,00 

3 3 

 Nowoczesny Plac Zabaw - Marzenie Każdego Dziecka                                              
- urządzenie placu zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym ma 

umożliwić  im podejmowanie aktywności fizycznej w sposób 
pozwalający rozładować napięcia emocjonalne i fizyczne oraz rozwijać 

sprawność sensoryczną. Ze względu na powyższe plac zabaw 
przygotowuje się do prowadzenia z dziećmi różnych form zajęć 

ruchowych: pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, 
przeskoków, przeplotów czy zwisów. Urządzenia zapewniają dzieciom 

wysoki komfort zabawy i ochronę przed urazami 

Kętrzyn, ul. Bydgoska 1 Marzena Sperska 299 924,96 



4 7 

Wybieg dla psów nad jeziorkiem                                                                                   
- projekt zakłada postawienie ogrodzenia wraz z dwoma podwójnymi 
wejściami powierzchnia ok. 5 - 7 arów w zależności od ograniczenia 
istniejącego chodnika, zamontowanie czterech ławek dla właścicieli 
psów i dwóch koszy na psie odchody. Ponadto zastosowane zostaną 
akcesoria dla psów: tunej, slalom, równia pochyła, mostek, drążęk. 

Kętrzyn, ul. Deihla działka 34/3 obręb 3 Krzysztof Paluch 30 000,00 

5 8 

Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. M. Konopnickiej                 
w Kętrzynie                                                                                                                       

- celem niniejszego projektu, jest stworzenie placu zabaw, który byłby 
przyjazny dla małych i większych dzieci, a także ich opiekunów, który 

zapewni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy na 
świeżym powietrzu. Projekt ma na celu podniesienie jakości życia 

najmłodszych, poprzez modernizację i rozbudowę istniejącego placu 
zabaw. Modernizacja już istniejących urządzeń oraz doposażenie placu 

zabaw w nowe urządzenia zapewni najmłodszym, właściwy rozwój 
psychofizyczny, psychomotoryczny i warunki do aktywności ruchowej. 

Celem projektu będzie ponadto integracja lokalnej społeczności i 
zachęcanie rodziców i dzieci, rodzeństwa do wspólnego korzystania z 

placu zabaw. 

Kętrzyn, ul. M. Konopnickiej, działka  nr 
197 obręb 0007 

Piotr Kawczyński 70 000,00 



6 9 

"TRANSFORMATOR" SPOŁECZNO - KULTURALNY                                                     
- udostępnienie dotychczas niewykorzystanego obiektu na potrzeby 
działań społecznych i kulturalnych zainteresowanym mieszkańcom 

miasta, młodzieży i grupom nieformalnym, w tym również osobom ze 
szczególnymi potrzebami: niepełnosprawnym, bezdomnym, 

nieprzystosowanym społecznie itp. Przystosowanie i wyposażenie 
obiektu wpisanego w historyczny krajobraz miasta do realizacji 

obywatelskich inicjatyw społecznych i kulturalnych. Poszerzenie oferty 
kulturalnej i usług społecznych w mieście poprzez zwiększenie 

możliwości realizacji oddolnych inicjatyw obywatelskich z zapleczem 
gospodarczym w samodzielnym obiekcie w przyjaznej przestrzeni 

miejskiej. Obiekt mógłby stanowić również dodatkowe zaplecze do 
działań miejskich instytucji organizujących wydarzenia cykliczne w 

okolicy. 

Kętrzyn, ul. Pocztowa obiekt dawnej 
trafostacji, działka nr 581/5 obręb 6 

Daria Zecer 126 000,00 

7 10 

Budowa tężni solankowych nad jezorkiem                                                                     
- projekt zakłada budowę Tężni Solankowej o przykładowych 

wymiarach około 3,5 m, szerokość 1,4 m, długość 5m. Tężnia będzie 
wykonana z drewna. Wyposażona będzie w zbiornik na solankę, 

oświetlenie i urządzenie do pompowania solanki. Projekt obejmuje 
również położenie płytek chodnikowych wokół tężni oraz montaż 4 

sztuk ławek. 

Kętrzyn, ul. L. Deihla działka 34/3 obręb 
3 

Barbara Dzikiewicz 200 000,00 

8 11 

Ławki dla mam karmiących wraz z przewijakiem                                                         
- teren przy ul. Kajki oraz ul. Poznańskiej w Kętrzynie to popularne 

miejsca spacerów matek z małymi dziećmi. Często młode mamy chcąc 
nakarmić swoje dziecko nie mają warunków sprzyjających zachowaniu 
dyskrecji i swobody podczas karmienia. W trakcie spacerów nierzadko 
muszą długotrwale szukać wolnej ławki, aby móc dyskretnie nakarmić 
swoją pociechę, nie zakłócając przy tym spokoju zarówno dziecku, jak i 

pozostałym użytkownikom placów zabaw. Ławki są odpowiednio 
osłonięte, zadaszone i odseparowane od innych osób 

Plac zabaw przy ul. Kajki i plac zabaw 
przy ul. Poznańskiej w Kętrzynie 

Mateusz Lachowski 30 200,00 



9 12 

Drzewa zamiast betonu                                                                                                            
- celem projektu jest zwiększenie pokrycia koronami drzew wysokich 

(tj. lipa, dąb, klon, platan itp.) obszarów miasta obecnie pozbawionych 
drzew jako skutecznego, trwałego i efektywnego ekonomicznie 

sposobu adaptacji do postępujących zmian klimatu (objawiających się 
zwiększeniem częstotliwości i natężenia ekstremalnych upałów oraz 
ekstremalnych deszczy nawalnych), redukcji efektu miejskiej wyspy 

ciepła, poprawy miejscowego mikroklimatu oraz atrakcyjności 
wizualnej wspólnych przestrzeni miejskich 

Przestrzenie publiczne miasta Kętrzyn Grzegorz Bereda 300 000,00 

10 13 

"Wspólnie dla Kętrzyńskiej piłki nożnej"                                                          
- celem projektu jest stworzenie właściwie urządzonej przestrzeni 

publicznej, poprawa infrastruktury sportowej na Stadionie Miejskim, 
mająca wpływ na komfort i bezpieczeństwo oglądania meczów i innych 
imprez sportowych, oraz poprawa walorów wizualnych. Nowoczesne 

ławki dla zawodników rezerwowych, sędziego technicznego oraz służb 
medycznych, wyposażone w wygodne fotele oraz osłonę profilu 

czołowego zadaszenia kabiny. Ponadto elektroniczna tablica do zmian 
zawodników oraz siatki poprawią walory estetyczne, zwiększając 

zawodnikom komfort gry, a kibicom i spikerowi jej śledzenie 

Kętrzyn, ul. Bydgoska 20 Stadion Miejski Adrian Kaliniczenko 93 008,20 

11 14 

Rozbudowa miejsc parkingowych                                                                                      
- projekt przewiduje budowę ok. 12 miejsc parkingowych na zapleczu 
istniejącego zespołu garażowego przy ul. Westerplatte od strony ul. 

Pileckiego. Parking łączyłby się z istniejącym parkingiem a wjazd i 
wyjazd odbywałby się istniejącym wjazdem z ul. Westerplatte. Parking 
miałby wymiary 36m x 9m. Zwiększenie miejsc parkingowych rozwiąże 

istniejący od lat problem parkowania pojazdów i zapewni 
bezpieczeństwo i porządek 

Kętrzyn, ul. Westerplatte, działka Nr I-
94/11, obr. Nr 1 

Zbigniew Nowak 210 000,00 

      

      

Sporządziła:     

Katarzyna Kopeć     
 


