
 

UCHWAŁA NR 114/XIV/VI/2012 

RADY GMINY LINIA 

z dnia 23 marca 2012 roku 

 
w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Kętrzyno 

zatwierdzonego uchwałą 313/XXXVI/V/2010 Rady Gminy Linia  

z dnia 31 marca 2010 roku 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), w związku              
z § 10 ust. 2, pkt. 2 lit. b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 
2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej                  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 220 z późn. zm.) RADA GMINY 
LINIA uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Dokonuje się zmian w Planie Odnowy Miejscowości Kętrzyno zatwierdzonego 

uchwałą Nr 313/XXXVI/V/2010Rady Gminy Linia z dnia 31 marca 2011 r. 
 

 

 

§ 2 

Zmian dokonano: 

1) Zaktualizowano dane odnośnie struktury ludności, działalności gospodarczej, ilości 

dzieci w SP w Kętrzynie oraz dodano zapis i fotografię dotyczącą szlaku 

turystyczno-przyrodniczego „Poczuj Kaszubskiego Ducha” 

2) w pkt 4 zaktualizowano opis planowanych zadań w tabeli w zakresie nazwa 

projektu, celu projektu, przeznaczenie, harmonogram realizacji oraz kwota 

końcowa i źródło finansowania. 
 

 

 

§ 3 

Zmiany wymienione w § 2 zostały zaakceptowane przez mieszkańców na zebraniu 

wiejskim w dniu 9 marca 2012 roku. 



 

§ 4 

Jednolity tekst Planu Odnowy Miejscowości Kętrzyno z uwzględnieniem zmian 

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.  

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do uchwały Rady Gminy Linia  
Nr 114/XIV/VI/2012 z dnia 23.03.2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWO ŚCI 

KĘTRZYNO 
 

GMINA LINIA 

 

     

 
 
 

Kętrzyno, marzec 2012 rok 
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���� Wstęp  
 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich stanowi kluczowe wyzwanie dla Polski w okresie 

integracji z Unią Europejską. Zasadniczym celem jest wzmocnienie działań słuŜących 

zmniejszaniu dysproporcji i róŜnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do 

terenów miejskich.  

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najwaŜniejszych elementów odnowy wsi, 

jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie 

takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki finansowe                       

w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013” działanie „Odnowa                           

i rozwój wsi”. 

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości Ŝycia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz 

promowanie obszarów wiejskich. Działanie umoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności 

wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie 

na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej. 

Jednym z warunków uzyskania wsparcia ze środków unijnych jest stworzenie Planu 

Odnowy Miejscowości, który jest zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy oraz innymi 

dokumentami strategicznymi o charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Dlatego teŜ 

Plan Odnowy Miejscowości Kętrzyno wpisuje się w „Strategię rozwoju Gminy Linia do 2015 

roku”, Strategię Rozwoju Województwa Pomorskiego, Strategię Rozwoju Kraju, Narodowe 

Strategiczne Ramy Odniesienia, Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 2007-

2013. 

Plan Odnowy Miejscowości Kętrzyno ma lokalny charakter, obejmuje ograniczony 

teren jednej miejscowości i przygotowywany jest (przy udziale przedstawicieli gminy)                      

z inicjatywy i przez mieszkańców miejscowości. Specyfika planu polega na tym, Ŝe jest on 

ukierunkowany na zagadnienia cywilizacyjno - kulturowe, koncentruje się na prostych, 

lokalnych przedsięwzięciach, które prowadzić mają do poprawy standardu i jakości Ŝycia 

mieszkańców przy wykorzystaniu lokalnych zasobów. Dzięki temu moŜe stanowić doskonałe 

uzupełnienie strategii rozwoju całej gminy, która zazwyczaj koncentruje się na zagadnieniach 

infrastrukturalnych i gospodarczych. 
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Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Kętrzyno jest sformułowanie 

strategii rozwoju wsi poprzez: 

- analizę zasobów miejscowości, 

- analizę korzystnych i niekorzystnych cech wewnętrznych miejscowości, oraz 

potencjalnych szans i zagroŜeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ 

na przyszłość miejscowości  i mieszkańców, 

- wizję rozwoju wsi, 

- priorytety rozwojowe, cele i projekty. 

 
 
1. Charakterystyka miejscowości 
 
���� PołoŜenie i powierzchnia. 
 

Kętrzyno połoŜone jest w środkowej części województwa pomorskiego, w powiecie 

wejherowskim, w gminie Linia. Kętrzyno jest jedną z wsi sołeckich, leŜącą w północno-

wschodniej części Gminy Linia, przy przedwojennej granicy polsko-niemieckiej.   Graniczy                 

z gminą Łęczyce od strony Nawcza. Powierzchnia obrębu geodezyjnego, do którego naleŜy 

Kętrzyno to 1029 ha, w tym uŜytki rolne stanowią 484,22 ha, lasy 428 ha, w tym lasy 

niepaństwowe 398,83 ha, pozostałe grunty 116,78 ha  na których funkcjonuje 54 gospodarstw 

rolnych..  

Przez miejscowość przebiega nieczynna linia kolejowa Kartuzy – Lębork. Drogi 

gminne prowadzą do drogi powiatowej Tłuczewo - Godętowo. Z uwagi na usytuowanie 

transport autobusowy realizuje firma prywatna – Przewozy Autokarowe – Jan Balcerak                       

z Rozłazina. Firma ta oferuje połączenia z Lęborkiem, Łęczycami, Rozłazinem i Dzięcielcem.  

Wieś ma charakter typowo rolniczy i przez turystów jest rzadko odwiedzana. 
 
 

���� Historia miejscowości. 
 
Pierwsza wzmianka o Kętrzynie pochodzi z roku 1360. Kętrzyno było wówczas osadą 

istniejącą na prawie polskim. W dokumencie nieco późniejszym występuje niejaki Sulislaff 

von Kantrsin, będący zapewne protoplastą szlacheckiej rodziny Kętrzyńskich, pieczętującej 

się herbem Cietrzew.  

           Kętrzyńscy, prócz własnego nazwiska, dla rozróŜnienia się między sobą uŜywali takŜe 

przydomków: Baumgart, Birkhan, Gabit, Litze, Mach, Malotke, 
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Ciekawostką moŜe być fakt, iŜ Kętrzyńscy obok Paraskich, Gowińskich, Chmieleńskich 

i Malotków naleŜeli do kaszubskiej szlachty ewangelickiej.  

W drugiej połowie XVI wieku właścicielami wsi byli trzej Kętrzyńscy i szlachetny 

śelazko. Przedstawicielem Kętrzyna w Radzie Powiatowej w Wejherowie w roku 1834 był 

von Poblotzki, szanowany ziemianin umiejący pisać. Jego następcą został szlachcic von 

Drigalski. Wykaz z 13 grudnia 1847 roku wymienia dobra rycerskie Kętrzyna z 12 działami, 

których właścicielami byli: von Studzierski, von Drigalski, von Poblocki, von Sychowski, 

von Bychowski, von Dombrowski, Natczke oraz Thiede.  

W roku 1872 Kętrzyno zamieszkiwało 322 mieszkańców, w większości uboga szlachta 

zaściankowa. Katolików było 209, a ewangelików 33. Wieś naleŜała do parafii w Rozłazinie, 

dzieci zaś chodziły do szkoły w pobliskim Dzięcielcu. Pod koniec XIX wieku Kętrzyno stało 

się siedzibą władz gromadzkich. Naczelnikiem w latach 1890-1905 był von Dziczelski (Dzię-

cielski). Kętrzyno znalazło się w słynnym poemacie Hieronima Jarosza Derdowskiego „O 

panu Czorlinscim co do Pucka po sece jachoł". Tu właśnie główny bohater przebywał w 

gościnie u ,,szlacficeca Dąbrowsciego ", u którego zbierała się okoliczna szlachta, by radzić 

nad wyborem swojego posła do pruskiego sejmu.  

Przewodnik Orłowicza z roku 1924 określa KĘTRZYNO  jako „zaścianek szlachecki w 

ubogiej, piaszczystej okolicy". Miejscowość ta jedynie dzięki zdecydowanej postawie 

mieszkańców została w roku 1920 przyłączona do Polski. Nowa granica oddzieliła wieś od 

kościoła parafialnego w Rozłazinie. Rozłaziński proboszcz początkowo występował do 

lokalnych władz niemieckich o pozwolenie na przekraczanie granicy i odprawianie 

naboŜeństw w Polsce. Nie zgodzono się na to, zezwalając jednak mieszkańcom Kętrzyna na 

niedzielne wyprawy do Rozłazina. Granica międzypaństwowa otwierana była na kilka godzin, 

potrzebnych na dotarcie do kościoła, uczestnictwo we mszy i powrót. Dodatkowo 

umoŜliwiano kętrzynianom przekraczanie granicy w czasie Świąt BoŜego Narodzenia. Po 

powołaniu nowej parafii w Lini Kętrzyno zostało do niej włączone i niedzielne wędrówki 

"religijno-handlowe"ustały.  

 

2.  Inwentaryzacja zasobów słuŜących odnowie miejscowości. 
 
���� Zasoby przyrodnicze. 
 

Kętrzyno usytuowane jest na pograniczu dwóch jednostek morfologicznych: PobrzeŜa 

Bałtyckiego i Pojezierza Kaszubskiego.  
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Walorami Kętrzyna są lasy i malownicze krajobrazy. PrzewaŜa drzewostan sosnowy                                   

z bogatym runem leśnym. Urozmaicona rzeźba terenu, zalesienia śródpolne i obsadzenia 

alejowe biegnące wzdłuŜ dróg w połączeniu z dobrze zachowanym tradycyjnym 

budownictwem stwarzają wyjątkowo cenne walory krajobrazowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panorama Kętrzyna 

� Dziedzictwo kulturowe 
          We wsi znajduje się obelisk upamiętniający "Marsz Śmierci". Kętrzyno znajduje 

się w pobliŜu (0,5 km) od cmentarza w Nawczu, gdzie spoczywa 650 więźniów z obozu 

Stutthof 

 

� Infrastruktura techniczna  
We wsi funkcjonują dwa sklepy, Bar,  Szkoła Podstawowa ,kaplica filialna kościoła w 

Lini – „Pater Noster” budowana w latach 1982-1984 oraz mały budynek Ochotniczej StraŜy 

PoŜarnej 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa w Kętrzynie 
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Do szkoły uczęszcza 35 uczniów, a zatrudnionych jest 8 nauczycieli. Przy szkole 

znajduje się boisko sportowe. Wieś ma własny poniemiecki wodociąg, którym zarządza 

Stowarzyszenie „Kętrzynianka”. Ze składek członków stowarzyszenia wykonuje się 

modernizację tego wodociągu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacja Kaszubskiego Ducha w Kętrzynie 

 
� Gospodarka 
 
Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Kętrzyno  
 

MIEJSCOWOŚĆ 
KĘTRZYNO Produkcja 

Usługi 
budowlane 

Usługi Handel Gastronomia Transport RAZEM 

Stan na  31.12.2007r 0 2 3 2 1 2 10 
Stan na  1.03.2010r. 0 2 1 4 1 0 8 
Stan na 01.03.2012r. 0 2 2 4 0 0 8 

 

Dane z ewidencji działalności gospodarczej UG Linia 

 
W Kętrzynie działalność gospodarcza jest prowadzona przez przedsiębiorców szczególnie w 
zakresie działalności usługowej. 

 
� Kapitał społeczny i ludzki 
 

Mieszkańcy Kętrzyna są aktywnie działającą i zorganizowaną społecznością. 

Mieszkańcy Kętrzyna  zorganizowani są w następujących grupach:  

- Rada Sołecka,  
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- Ochotnicza StraŜ PoŜarna 

- Stowarzyszenie Utrzymania Ujęcia  i Wodociągu „Kętrzynianka”  w Kętrzynie 

- Grupa Odnowy Miejscowości Kętrzyno 

- Koło Gospodyń Wiejskich, 

W Kętrzynie zameldowanych jest 299 mieszkańców na pobyt stały (stan na dzień 01.03.2012 

r.), w tym 143 kobiety.  

Kształtowanie się liczby ludności we wsi Kętrzyno w roku 2000 i na przełomie lat 2004 – 

2011. 

KĘTRZYNO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane z ewidencji ludności UG Linia 

 
 

STRUKTURA LUDNO ŚCI W K ĘTRZYNIE  
 

na dzień 1.03.2012 r. NA POBYT STAŁY 
 

Grupa wiekowa Liczba ludności 
 Kobiety MęŜczyźni 

Udział % Udział % 

Wiek przedprodukcyjny  
0-6 lat 

14 11 9,65 

Wiek przedprodukcyjny 
7-15 lat 

11 11 7,39 
17.04 

Wiek produkcyjny 
16-19 kobiety 

10 12 10,93 

Wiek produkcyjny 
20-60 kob.20-65  męŜcz. 

78 109 58,20 
69,13 

Wiek poprodukcyjny 
ponad 61 lat kobiety 
ponad 65 lat męŜczyźni 

30 
------ 

------ 
13 13,83 13,83 

Ogółem 143 156 100 100 
 

Dane z ewidencji ludności UG Linia 

ROK LICZBA LUDNOŚCI 
31.12.2000 382 
31.12.2004 350 
31.12.2005 341 
31.12.2006 332 
31.12.2007 321 
31.12.2008 316 
31.12.2009 310 
31.12.2010 308 
31.12.2011 303 
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3. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 

 
 

 

 
Na podstawie analizy zasobów, opracowano korzystne i niekorzystne cechy 

wewnętrzne miejscowości, jak i potencjalne szanse i zagroŜenia występujące w otoczeniu, 

które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców. 

Zapewnienie rozwoju miejscowości oraz stworzenie jak najlepszych warunków Ŝycia 

mieszkańcom wsi Kętrzyno stanowi priorytet w wyznaczaniu kierunków rozwoju sołectwa. 

Zgodnie z priorytetem oraz mając na uwadze wnioski z analizy SWOT planuje się 

następujące kierunki rozwoju wsi Kętrzyno: 

• modernizacja i budowa infrastruktury technicznej i kulturalnej, podnoszącej atrakcyjność 

wsi, 

• stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu mieszkańców, 

• stworzenie warunków dla zagospodarowania wolnego czasu dzieci, 

• poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców, 

���� SILNE STRONY  
 
����  rozwój mieszkalnictwa indywidualnego, 
���� wodociąg wiejski, 
���� miejscowość otoczona lasami, 
���� zabytki: kapliczki i przydroŜne krzyŜe, 
���� zintegrowani mieszkańcy. 

 

���� SŁABE STRONY  
 
���� niedoinwestowanie zaplecza rekreacyjno-

kulturalnego, 
���� brak bazy noclegowej 
���� słaba estetyzacja, 
���� brak małej architektury zieleni, 
���� zaśmiecenie lasów, 
���� zły stan nawierzchni dróg 
���� niekorzystne połoŜenie logistyczne (drogi 

gminne prowadzą do drogi powiatowej ) 

���� SZANSE 
 
���� moŜliwość pozyskania środków 

finansowych ( RPO WP, PROW), 
���� zwiększenie atrakcyjności wsi, 
���� wykorzystanie walorów przyrodniczych i 

dziedzictwa kulturowego wsi, 
���� promocja wsi przez byłych mieszkańców, 
���� Program Odnowy Wsi. 

���� ZAGROśENIA  
 
���� wyludnienie wsi, 
���� ograniczenia budŜetowe, 
���� izolowanie się społeczeństwa. 
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• zagospodarowanie terenów wyznaczonych pod turystykę aktywną – rekreację, 

• skuteczna promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych wsi, 

• realizacja prac modernizacyjno – inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu 

technicznego i podniesienia bezpieczeństwa na drogach w obrębie miejscowości, 

• rozwój działalności kulturalnej i rekreacyjno – sportowej, 

• podniesienie estetyki miejscowości, 

• podejmowanie działań promujących miejscowość wśród turystów i inwestorów 

• dąŜenie do poprawienia warunków Ŝycia na wsi aby zatrzymać lub przyciągnąć młode 

pokolenie 

 

Wymienione kierunki rozwoju miejscowości Kętrzyno wpisują się w cele zapisane                   

w Strategii Rozwoju Gminy Linia, a przede wszystkim w cele związane z efektywnym 

wykorzystaniem zasobów środowiska naturalnego i bogactwa zasobów kulturowych oraz 

wyposaŜenie miejscowości w nowoczesną infrastrukturę . 

 

4. Opis planowanych zadań  
 
 

Biorąc pod uwagę fakt, iŜ mieszkańcy Kętrzyna chcą dbać o wizerunek swojej wsi,                

a proponowane zewnętrzne programy pomocowe są niepowtarzalną szansą dla skutecznego 

podjęcia działań, mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego zdecydowali większością głosów o 

głównych zadaniach  inwestycyjnych najbliŜszych lat. 

Największe potrzeby mieszkańców wsi Kętrzyna to: 

 

Lp. NAZWA PROJEKTU CEL PROJEKTU PRZEZNACZENIE HARMONOGRAM  
REALIZACJI 

KWOTA KOŃCOWA I 
ŹRÓDŁO 
FINANSOWANIA 

1. Budowa ścieŜki 
rowerowej 

Wzrost liczby 
turystów 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2012-2014 Ok.230.000zł 
- środki własne 
gminy , 
- PROW 2007-2013, 

2 Budowa dróg, 
chodników                   
i parkingów 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 
 

 

Zagospodaro-
wanie 
terenów dla 
uŜyteczności 
publicznej 

2008-2020 Ok. 1.000.000 zł 
- środki własne 
gminy , 
- PROW 2007-2013, 

3 Oświetlenie 
placów 
uŜyteczności 
publicznej 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2009-2017 Ok. 30.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
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4 Stworzenie 
świetlicy wiejskiej 
(na bazie budynku 
szkoły lub kaplicy) 

Podniesienie 
standardu 
świadczonych usług 
kulturalnych , 
poprawa integracji 
społecznej 

Świetlica 
wiejska 

2009-2017 Ok.50.000,- zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013 

5 Budowa 
elementów małej 
infrastruktury 
turystycznej 

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
miejscowości 

Szlaki 
turystyczne 

2010-2017 Ok. 80.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
RPO WP 2007-2013 

6. Organizacja 
imprez kulturalno-
rekreacyjnych 
(corocznie) 

Zaspokojenie 
potrzeb społecznych            
i kulturalnych 
mieszkańców wsi 

Promocja 
obszarów 
wiejskich 

2008-2017 Ok. 80.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-2013   

7. Porządkowanie 
przestrzeni 
publicznej (rondo, 
boisko, usunięcie 
skarp) 

Poprawa jakości 
Ŝycia na obszarach 
wiejskich 

Miejsca 
uŜyteczności 
publicznej 

2008-2017 Ok.50.000 zł 
- środki własne 
Gminy 
- praca mieszkańców 
 

8 Wykonanie ścieŜki 
edukacyjnej 
związanej z 
„Marszem 
Śmierci”  

Wzrost atrakcyjności 
turystycznej 
miejscowości 
 

 

ŚcieŜka 
edukacyjna  

2009-2017 Ok. 40.000 zł 
- środki własne 
gminy, 
- PROW 2007-
2013, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


