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ZAPRASZAMY
NA DNI GMINY KURZĘTNIK
I EXPOM S.A.

Już w sobotę 20 lipca rozpocznie się święto naszej gminy. W planie koncerty, Kogucia Dycha, zabawy dla dzieci i koncert w amfiteatrze.
Spotkajmy się na Górze Zamkowej!

KURZĘTNICKI RYNEK PRZESZEDŁ WIELKĄ METAMORFOZĘ

Historyczna chwila nadeszła dla mieszkańców Kurzętnika i turystów odwiedzających miejsce pamiętające początki wsi. Zmodernizowano rynek w celu
zwiększenia wygody i zapewnienia atrakcji dla najmłodszych.
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INWESTYCJE

SŁOWO OD WÓJTA
Szkoły mają przerwę, rozpoczął się sezon
wakacyjny – mamy wakacje. To moment
odpoczynku od obowiązków zawodowych i szkolnych, czas wyjazdów i urlopów. W gminie Kurzętnik z roku na rok
odnotowujemy znaczący wzrost liczby turystów, którzy korzystają z różnorodności naszej okolicy. Prym wiedzie ośrodek
narciarski Kurza Góra, ale przyciągają także małe agroturystyki, domki nad jeziorami i ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem
Wielkie Partęczyny. Wielu mieszkańców
gminy również spędza czas na miejscu.
Stąd ważnym zadaniem samorządu jest
zwiększanie atrakcyjności naszej gminy i poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej. Sztandarowym projektem jest
łącząca sąsiednie samorządy ścieżka rowerowa po śladzie dawnej linii kolejowej.
W tym roku zbudowaliśmy już odcinek
z Kurzętnika do dawnego przejazdu kolejowego w Lipowcu. Mamy projekt i czekamy na możliwość pozyskania środków
na kolejny etap aż do granicy województwa w Kałudze. Wielu mieszkańców korzysta z dużej strefy aktywności i pumptrucku w Kurzętniku, a do tego właśnie

w lipcu budujemy Otwarte Strefy Aktywności w każdej wsi sołeckiej. W połączeniu z aktywnością naszych stowarzyszeń
lokalnych, które organizują coraz więcej
wycieczek możemy doceniać uroki naszej
pięknej małej ojczyzny.
Wakacje to również moment, w którym
intensywnie pracują drogowcy. Najważniejsza budowa to nowa droga z Sugajenka do granicy województwa w Sugajnie. Do tego modernizację przechodzi
droga powiatowa z Cichego do Tereszewa – gmina Kurzętnik dokłada do tego remontu ponad milion złotych. Trwają także
mniejsze budowy dróg gminnych współfinansowane uchwalanym przez mieszkańców funduszem sołeckim.
Urzędnicy gminni nie przerywają pracy
na wakacje. Przygotowaliśmy dla mieszkańców i gości wiele atrakcji, w tym najważniejszą imprezę roku: Dni Gminy Kurzętnik i Expom SA. Szykuje się moc
atrakcji sportowych, dal małych i dużych.
Gorąco zapraszam na Górę Zamkową
20 lipca. Zachęcam także do wakacyjnego
poznawania ciekawych miejsc naszej gminy: bądźmy dumni z naszego otoczenia.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO
ŻŁOBKA „PISKLANDIA” W KURZĘTNIKU
Żłobek „Pisklandia” w Kurzętniku jest placówką rozpoznawalną w środowisku lokalnym, jak i w całej Polsce. Jest miejscem
bezpiecznym i przyjaznym dla dzieci
o bardzo wysokim standardzie.
Od września rusza nabór na wolne miejsca w żłobku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy

56 649 87 23; kontakt@zlobek-kurzetnik.
pl
Chętnych Rodziców wraz z dziećmi zapraszamy na
Dzień Otwartych Drzwi 27.08.2019 r.
o godz. 15.00.

AŻ TRZY MAŁE GRANTY
TRAFIŁY DO NASZEJ GMINY!
Co roku Urząd Marszałkowski przyznaje “Małe Granty” dla sołectw w całym
województwie warmińsko – mazurskim.
Na terenie gminy Kurzętnik w tym roku
zrealizowane zostaną aż trzy zadania. Nad
stawem wiejskim Karaśnik w Otrębie odbędzie się “Zakończenie wakacji z wędkarstwem”. Sołectwo w Kurzętniku pozyskało
aż 12 tys. zł na “Zagospodarowanie przestrzeni – stworzenie miejsca do odpoczynku i spotkań towarzyskich przy placu
zabaw ul. Parkowa w Kurzętniku”. Niemal

taka sama kwota pozwoli na zmodernizowanie placu zabaw w Tomaszewie. Równolegle trwa duży projekt Otwartych Stref
Aktywności, w ramach których gmina Kurzętnik buduje i modernizuje wszystkie
place zabaw w gminie oraz stawia dodatkowe elementy siłowni plenerowej. Dzięki
temu będziemy pierwszą gminą w powiecie nowomiejskim z nowocześnie wyposażonymi i zadbanymi placami zabaw we
wszystkich miejscowościach sołeckich
gminy.

KONFERENCJA
O ZAMÓWIENIACH
PUBLICZNYCH
Gmina Kurzętnik jest doceniana za sprawne i transparentne przeprowadzanie zamówień publicznych. Z tego powodu Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik został zaproszony do Łukty na konferencję pt. “Zamówienia publiczne i ich wpływ na rozwój
społeczno – gospodarczy województwa
warmińsko – mazurskiego”. Organizatorem
spotkania była Wojewódzka Rada Dialogu

Społecznego. Gośćmi debaty byli m.in. Artur Chojecki, wojewoda warmińsko – mazurski i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. Wojciech Dereszewski brał udział
w panelu dyskusyjnym “Samorządowcy
i Pracodawcy – dwie strony zamówień publicznych. Jak sobie z nimi radzić? Wnioski
i postulaty stron”, gdzie prezentował dobre
praktyki kurzętnickiego samorządu.

POCZTÓWKA Z ARCHIWUM
KRZYSZTOFA KLINIEWSKIEGO
PRZEDSTAWIA KURZĘTNICKI
RYNEK Z POCZĄTKÓW
POWSTAJE DROGA
XX WIEKU. W TYM CZASIE,
SUGAJENKO – SUGAJNO
Wójt Wojciech Dereszewski wraz z Skarbnikiem Gminy Bożeną Zaborowską ROKU 1905, KURZĘTNIK
dokonali uroczystego podpisana umowy na zadanie inwestycyjne pn. „PrzeUTRACIŁ PRAWA MIEJSKIE.
budowa drogi gminnej nr 182033N Sugajenko – gr. wojew. (Sugajno)”.

Głównym wykonawcą robót jest konsorcjum firm Lider – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Partner:
ALTOR Sp. z o. o. ul. Kolejowa 28, 05300 Mińsk Mazowiecki. Inwestycja za
kwotę 1.666.989,16 zł zostanie wykonana
do 31 lipca 2019 r.
Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej
z nawierzchni gruntowe na nawierzchnię
z asfaltobetonu. Inwestycja zlokalizowana
jest na terenie gminy Kurzętnik w powiecie nowomiejskim, w woj. warmińsko-mazurskim. Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie
1 151,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnię gruntową, która jest w złym
stanie technicznym. Szerokość budowa-

Więcej informacji: facebook w zakładce
„Żłobek w Kurzętniku”

Umowa podpisana, a prace trwają
nej drogi 5,00 m. Planowana inwestycja
przebiega częściowo przez teren zabudowy, częściowo poza terenem zabudowy.
Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Grzegorz Drzycimski.
Zadanie dofinansowane jest w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.
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KUP DZIAŁKĘ REKREACYJNĄ W WAWROWICACH
Działki położone są w spokojnej i cichej
okolicy nad Jeziorem Skarlińskim, które jest najdłuższym akwenem Pojezierza Brodnickiego. Jezioro Skarlińskie jest
otoczone polami uprawnymi i łąkami,
a w oddali znajdują się duże kompleksy
leśne, brzegi jeziora na ogół są płaskie.
Panują tu świetne warunki do windsurfingu oraz wędkarstwa. Jezioro Skarlińskie to jedno z najpiękniejszych jezior

Pojezierza Brodnickiego. Do jeziora istnieje dojazd drogą wojewódzką nr 538.
Jest to akwen o długości ok. 7 km, średniej głębokości wynoszącej 8 m, najgłębsze miejsca dochodzą do 20 m natomiast
szerokość jest zmienna, jego powierzchnia wynosi 299 ha. Trzeba również wspomnieć o walorach wędkarskich, gdyż jest
to zbiornik zaliczany do kategorii,,Wędkarskie Eldorado”, a to za przyczyną bar-

dzo dużej ilości ryb. W jeziorze dominującym gatunkiem jest szczupak, okoń,
sandacz, sieja, a z ryb spokojnego żeru
leszcz, płoć, lin. Jezioro poddawane jest
w ostatnich latach częstym zarybieniom,
czego efekty widać w wędkarskich siatkach oraz rejestrach. Należy również dodać, że gospodarz wody PZW Toruń już
od sześciu lat nie prowadzi odłowów gospodarczych.

OTWARCIE PUNKTU POŻYCZKOWEGO RYNEK W KURZĘTNIKU
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
ZMODERNIZOWANY

Z ciekawą inicjatywą wyszły władze gminy Kurzętnik. Udało się stworzyć Punkt
Obsługi Klienta. Przedsiębiorcy mogą poznać szczegóły bardzo korzystnych
pożyczek inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich firm.

Punkt otworzył m.in. Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik
Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju
Regionalnego w Olsztynie prowadzi działalność mającą na celu wzmocnienie potencjału gospodarczego na terenie naszego województwa. Jednym z narzędzi
budowania pozycji lokalnych firm jest system nisko oprocentowanych pożyczek inwestycyjnych. W celu ułatwienia dostępu do tego źródła pieniędzy, W-MARR we
współpracy z Urzędem Gminy Kurzętnik
otworzyło Punkt Obsługi Klienta. Placówka mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.
— Serdecznie zapraszamy wszystkich
przedsiębiorców, nie tylko z gminy Kurzętnik, ale z całego regionu. Skorzystanie
z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców to dobra okazja
do rozwoju swojej działalności i wzmacniania lokalnej gospodarki — mówi Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik
i inicjator powstania punktu w Kurzętniku.
Za kontakty z właścicielami małych i śred-

nich firm z regionu odpowiedzialny będzie Sławomir Sawicki, wieloletni praktyk
w branży bankowej.
— Moim zadaniem będzie doradztwo
i wsparcie przedsiębiorców w przygotowaniu wniosku o pożyczkę — mówi Sawicki.
Jak dodaje, oferta adresowana jest dla
firm, które chcą zwiększyć między innymi swoją innowacyjność i konkurencyjność. Można sięgnąć po pożyczkę w maksymalnej wysokości do miliona złotych
ze spłatą do ośmiu lat. Przy uzyskaniu premii za spełnienie wymaganych wskaźników można dodatkowo obniżyć oprocentowanie, które zaczyna się od wartości
0,463 procent w skali roku.
— Liczy się kolejność i kompletność wniosków. Zapraszam na spotkania do kurzętnickiego Punktu Obsługi Klienta— podsumowuje Sławomir Sawicki.
KONTAKT: wmarr@wmarr.olsztyn.pl
POK Kurzętnik, ul. Kościuszki 17
13-306 Kurzętnik

Wraz z wiosną w gminie Kurzętnik rozpoczęło się kilka znaczących projektów modernizacyjnych i budowlanych.
Najważniejsza była przebudowa rynku
w Kurzętniku, który uzyskał nową formę.
Trwają również prace na ścieżce rowerowej do Lipowca.
Historia rynku w Kurzętniku jest tak stara jak cała miejscowość i pamięta jeszcze
XIII wiek. Wtedy Krzyżacy wybudowali
zamek na wzgórzu z widokiem na dolinę
Drwęcy oraz mające nań zarabiać miasteczko. Rynek przez wieki był centrum
życia lokalnej społeczności. To tutaj handlowano, ubijano interesy i spotykano
się w karczmach przy rynku. Współcześnie kurzętnicki rynek stał się miejscem
odpoczynku, spacerów i wizyt turystów
zwiedzających ruiny zamku, którzy postanowili zobaczyć miasteczko.
Decyzją władz gminy Kurzętnik podjęto decyzję o modernizacji terenu. Celem
prac było zwiększenie dostępności rynku
i jakości infrastruktury. Ważnym elementem jest nowa fontanna posadzkowa,
która zastąpiła dawniejszą, pamiętającą
lepsze czasy fontannę.

Rynek podczas budowy z lotu ptaka

Podczas otwarcia zagrałą kurzętnicka
orkiestra dęta
W sobotę 25 maja na kurzętnickim rynku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego terenu. Wstęgę przecięli Wojciech Dereszewski, wójt gminy
Kurzętnik, Jolanta Szulc, radna sejmiku wojewódzkiego, Anna Lewicka, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kurzętnik,
Andrzej Pruszewicz, prezes kurzętnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz
Bartosz Nowak, młody mieszkaniec Kurzętnika.
Jak mówił wójt Wojciech Dereszewski, zmodernizowana forma rynku ma
przynieść miejsce spotkań i relaksu dla
mieszkańców i gości. Główną atrakcją
jest podświetlana fontanna posadzkowa
z systemem uzdatniania wody, w której
ochłodę i zabawę znajdą dzieci. Pojawiło się także więcej ławek, a historyczne
pompy zyskały piękne, kamienne podmurówki. Nasadzono także nowe drzewa
i krzewy. Posadzone lipy będą kształtowane jako drzewa wysokie, więc w przyszłości możemy spodziewać się przyjemnego cienia.
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OŚWIATA

DZIEŃ
DZIECKA
NA GÓRZE
ZAMKOWEJ
W Dzień Dziecka Góra Zamkowa
w Kurzętniku gościła setki rodzin
z całej okolicy.
Słoneczna sobota i mnóstwo atrakcji przyciągnęło na Górę Zamkową w Kurzętniku
bardzo wiele rodzin. Urząd Gminy Kurzętnik i Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku przygotowały wiele atrakcji. Co ważne,
wszystkie były darmowe. Dzieci mogły skorzystać ze zjeżdżalni i dmuchańców, malowania twarzy oraz posmakować waty cukrowej. Ciekawą atrakcją była także strzelanka
na ruinach zamku prowadzona za pomocą
specjalnej aplikacji na telefon. Niespodzianką był także festiwal kolorów, który polegał
na rozrzucaniu przez dzieci kolorowego darmowego proszku holi przy akompaniamencie specjalnie przygotowanej na te okazję
muzyki.Gorącą atmosferę dodatkowo podgrzewała zumba dla dzieci. Zainteresowanie
imprezą i uśmiechy na twarzach dzieci potwierdzały, że dzień dziecka na Górze Zamkowej był bardzo udany.

NIEMAL DWUSTU
STYPENDYSTÓW
NAGRODZONYCH
Dzień przed zakończeniem roku szkolnego Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik wręczył stypendia najzdolniejszym uczniom z terenu swojego samorządu.
Stypendia wójta gminy Kurzętnik wyróżniające najlepszych uczniów z czterech szkół
na terenie gminy przyznawane są co semestr. Tym razem na sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku wyróżniono stu dziewięćdziesięciu czterech uczniów szkół z Brzozia Lubawskiego, Kurzętnika, Marzęcic i Tereszewa. Łączna kwota stypendiów to 97.150 zł, a więc średnio na ucznia przypadło nieco
ponad 500 zł. Od 2012 r. wójt gminy Kurzętnik przyznał łącznie 2.099 stypendiów
na łączną kwotę 1.017.300 zł.
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DWUDZIESTOLECIE ANIBABEK I PRZEGLĄD ZESPOŁÓW LUDOWYCH
W kurzętnickim amfiteatrze odbył się IX
Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych. Do tego dwudzieste urodziny
świętował zespół wokalny „Anibabki”.
Tegoroczny Międzynarodowy Przegląd
Zespołów Ludowych miał wyjątkowy charakter, bo połączony był z kryształowym
jubileuszem lokalnego zespołu „Anibabki” działającego pod kierunkiem Anny Lewickiej. Panie z „Anibabek” otrzymały wiele gratulacji, życzeń, kwiatów, prezentów
i pierwsze wystąpiły na scenie.
Po nich zaprezentowały się kolejne grupy: „Kurczaczki” z Kurzętnika, „Znad Mereczanki” z Jaszun (Litwa), Dybzaki” z Gierzwałdu, „Rakowianki” z Rakowic, „Wrzosy”
z Lubawy, „Józefinki” ze Świecia nad Osą,
„Byle Babki” z Łąkorza, „Sami Swoi” z Tylic i „Gosposie” z Laseczna.Pogoda i publiczność dopisała. Wszyscy występujący otrzymali pamiątkowe statuetki, które
wręczali Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik i Roman Lewicki, dyrektor
Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.

Przed występem Anibabek

Publiczność festiwalu

FESTYN NA DNI RODZINY
W ramach obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny zorganizowano
festyn, który odbył się na kurzętnickim Dębnie.
Organizatorem imprezy był Gminny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy. Z zaproszenia na festyn skorzystało wielu gości.
Przybyli więc rodzice maluszków, babcie
dziadkowie i krewni przedszkolaków. Każdy był ciekawy, jak zaprezentują się ich
pociechy na scenie, a dla niektórych był to
prawdziwy życiowy debiut. Po występach
maluchy obdarowywały swoje mamy specjalnie przygotowanymi upominkami.
Festyn był okazją do uhonorowania par
obchodzących jubileusze małżeńskie.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, Wojciech Dereszewski, wójt kurzętnickiej gminy wręczył państwu Agnieszce
i Józefowi Cybulom, mieszkańcom Wielkich Bałówek. Swoje gratulacje złożyła jubilatom Jolanta Szulc, radna sejmiku województwa.
Podczas festynu na kurzętnickim Dębnie czynna była darmowa strefa animacji i zabaw, działały punkty gastronomiczne, a chętni mogli skorzystać z konsultacji
z psychologiem. Imprezę swoją muzyką
ubogaciła orkiestra dęta działająca przy
GCK w Kurzętniku pod batutą Mariusza
Brzezickiego.

Na scenie

Odznaczenia dla państwa Cybula

Rodzice podczas występów pociech

… i przed publicznością
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VII LETNI TURNIEJ WSI
GMINY KURZĘTNIK

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

W tym roku Sugajenko było gospodarzem pozytywnej rywalizacji sołectw
z terenu naszej gminy.
W Sugajenku odbył się VII Letni Turniej Wsi
Gminy Kurzętnik, w którym wystartowało
10 sołectw. Turniej otworzył Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, który życzył
zawodnikom i drużynom udanych startów,
a mieszkańcom wspaniałej zabawy. Najlepszych zawodników i drużyny dekorowali
Sekretarz Gminy Pani Magdalena Rynkowska i Dyrektor Nowomiejskiego Oddziału
PNB Paribas Pan Piotr Konkolewski. Zwycięskim sołectwem okazało się Bratuszewo,
które wyprzedziło Sugajenko i Lipowiec.
Po sportowych zmaganiach na scenie pojawił się zespół z Ciechocinka „Cygański Tabor”, który zaprosił licznie zgromadzonych
do wspólnej zabawy, po nich na scenie zagościł Zbigniew Musiał, który do późnych
godzin wieczornych przygrywał mieszkańcom i przyjezdnym do tańca.
Wyniki turnieju:
Konkurencja dla sołtysów:
1. Anna Lewicka, Kurzętnik
2. Wiesław Grzywacz, Lipowiec
3. Mariusz Klimek, Krzemieniewo
Rzut wałkiem:
1. Patrycja Konicz, Bratuszewo 23,80 m
2. Agnieszka Szałkoska, Krzemieniewo
23,60 m
3. Teresa Rochewicz, Romanowo 22,20 m
Wyciskanie odważników:
1. Ryszard Wiśniewski, Nielbark 150 powt.
2. Rafał Luliński, Lipowiec 60 powt.
3. Sebastian Wasiewski, Krzemieniewo
46 powt.
Badminton:
1. Mateusz Musiakowski, Małe Bałówki
2. Mateusz Urbański, Romanowo
3. Arkadiusz Kamiński, Nielbark

I do kolejnych zawodów

Wyciskanie odważników na scenie
Szachy kobiet:
1. Katarzyna Świniarska, Brzozie Lub.
2. Klaudia Stumska, Sugajenko
3. Justyna Styborska, Bratuszewo
Szachy mężczyzn:
1. Rafał Żorański, Brzozie Lub.
2. Wojciech Goniszewski, Sugajenko
3. Krzysztof Waruszewski, Mikołajki
Konkurencja drużynowa:
1. Sugajenko
2. Małe Bałówki
3. Kurzętnik
Przeciąganie liny:
1. Bratuszewo
2. Krzemieniewo
3. Romanowo
Klasyfikacja sołectw:
1. Bratuszewo 62 pkt.
2. Sugajenko 54 pkt.
3. Lipowiec 50 pkt.
4. Krzemieniewo 46 pkt.
5. Brzozie Lub. 46 pkt.
6. Małe Bałówki 45 pkt.
7. Romanowo 41 pkt.
8. Kurzętnik 39 pkt.
9. Nielbark 35 pkt.
10. Mikołajki 32 pkt.

W sobotę na orliku w Kurzętniku odbył
się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Kurzętnik.
Do rozgrywek przystąpiło 7 drużyn,
które rozgrywały mecze w dwóch grupach. Dwie najlepsze ekipy z grup wywalczyły sobie miejsce w półfinale. W fina-

le Blue Team zremisował bezbramkowo
z zawodnikami Nore Okołowski, więc pozostały do rozegrania rzuty karne w których górą był zespół Nore wygrywając
4-2. Trzecie miejsce przypadło drużynie
Tajemnica i kolejno dalej: Lubawa Team,
Tartak Nara, Luttgens i FC Tygrysy.

ŁÓDŹ RATUNKOWA DLA OSP NIELBARK
Tegoroczny dzień strażaka w naszej
gminie świętowaliśmy w Nielbarku.
Druhowie z lokalnej Ochotniczej Straży
Pożarnej otrzymali łódź ratunkową.
Na uroczystość do Nielbarka przybyli m.in. bryg. Jacek Auda, komendant
powiatowy PSP, Wojciech Dereszewski, prezes zarz. gminnego ZOSP RP, Leszek Zagórski, kom. oddziału gminnego
ZOSP RP, a także ks. Bernard Zakrzewski,
diecezjalny kapelan strażaków. Wśród
gości był również Zbigniew Lewicki,

przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik.
Zjechali przedstawiciele jednostek OSP
z terenu gminy Kurzętnik oraz sponsorzy.
Najważniejszym momentem było przekazanie łodzi ratowniczej Whaly 435 wykonanej z polietylenu z zamontowanym
silnikiem oraz przyczepką do przewozu
sprzętu. Spora grupa druhów otrzymała
odznaczenia resortowe. Uhonorowano
również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i sponsorów.

To pierwsza taka łódź w gminie Kurzętnik

MŁODZIEŻÓWKI STRAŻACKIE KWITNĄ

Na stadionie w Kurzętniku odbyły się Powiatowo – Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Przy piłce sołtys Mikołajek

Podczas przeciągania liny

Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie nowomiejskim od kilku lat intensywnie rozwijają działalność Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych. Wciąganie dzieci i młodzieży w pasję strażacką jest najlepszym sposobem na zachowanie ciągłości jednostek i zapewnienie obsady zastępów na przyszłość.
Podczas zawodów w Kurzętniku wystartowało trzynaście drużyn chłopięcych
i pięć dziewczęcych.Zawody składały się
z dwóch ćwiczeń: biegu sztafetowego
i zadania bojowego, podczas którego poza
zgraniem, prędkością i dokładnością ćwiczone są także węzły. Klasyfikacja była podwójna: dla całego powiatu oraz dla gmin.
Nie brakowało emocji, protestów i dopingu.
Ostatecznie wyniki wyglądają następująco:
WYNIKI POWIATOWE:
Dziewczęta:
1. Brzozie
2. Gwiździny
Lubawskie
3. Grodziczno

Chłopcy:
1. Brzozie Lub.
2. Krotoszyny
GMINA KURZĘTNIK:
Dziewczęta:
1. Brzozie Lub.
Chłopcy:
1. Brzozie Lub.
2. Krzemieniewo

Walka o sekundy

3. Krzemieniewo

2. Nielbark
3. Mikołajki
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STRAŻACY Z CAŁEGO POWIATU W KURZĘTNIKU
W niedzielę 16 czerwca na stadionie w Kurzętniku odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze.
W walce o wysokie lokaty udział wzięło 12 drużyn kobiecych oraz 13 drużyn męskich. Zawody otworzyli bryg.
Jacek Auda, komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim oraz Andrzej
Ochlak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowym Mieście Lubawskim.
Zawody rozegrane zostały w dwóch
konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz
sztafeta pożarnicza z przeszkodami.
Na zakończenie wręczono puchary
i nagrody. Wyróżnienia dla najlepszych
jednostek z gminy Kurzętnik przekazał
także Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.

Wyniki:

Drużyny kobiece:
1. OSP Mroczno
2. OSP Mroczenko
3. OSP Wonna
4. OSP Lorki
5. OSP Radomno
6. OSP Brzozie Lubawskie
7. OSP Sugajenko
8. OSP Marzęcice
9. OSP Grodziczno
10. OSP Gwiździny
11. OSP Chrośle
dyskwalifikacja: OSP Łąkorz

Publiczność na zawodach

Gratulacje od wójta
Wojciecha Dereszewskiego

Ekipa z Brzozia Lubawskiego

Drużyny męskie:

1. OSP Mroczenko
2. OSP Lorki
3. OSP Mroczno
4. OSP Chrośle
5. OSP Sugajenko
6. OSP Krotoszyny
7. OSP Ostaszewo
8. OSP Marzęcice
9. OSP Piotrowice
10. OSP Wonna
11. OSP Lekarty
12. OSP Skarlin
13. OSP Brzozie Lubawskie

Podczas ćwiczenia bojowego

DRUHOWIE I DRUHNY – OCHOTNICY RYWALIZOWALI
Kurzętnicki stadion tradycyjnie był areną zmagań strażaków – ochotników z naszej gminy.
Dnia 26 maja na stadionie sportowym w Kurzętniku odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Najlepsze drużyny
i zawodników dekorowali z-ca Wójta Gminy Kurzętnik Adam
Zapałowski, Komendant Powiatowy PSP Jacek Auda i Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Leszek Zagórski. Nadmienić należy, że swoje rodzime OSP Krzemieniewo
reprezentował Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski,
którego ekipa zajęła miejsce tuż za podium z niewielką stratą do trzeciego.
Wyniki rywalizacji kobiet:
1. Marzęcice – 123,30 pkt.
2. Brzozie Lub. – 127,80 pkt.
3. Sugajenko – 139,20 pkt.
4. Bratuszewo – 154,60 pkt.
5. Nielbark – 159,90 pkt.

Wyniki rywalizacji mężczyzn:
1. Sugajenko – 103,00 pkt.
2. Marzęcice – 105,30 pkt.
3. Brzozie Lub. – 108,70 pkt.
4. Krzemieniewo – 120,70 pkt.
5. Mikołajki – 126,70 pkt.
6. Nielbark – 129,60 pkt.
7. Bratuszewo – 135,50 pkt.
8. Tereszewo – 144,40 pkt.
9. Wielkie Bałówki – 152,30 pkt.

Podczas ćwiczenia bojowego
Reprezentacja Sugajenka
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WAŻNE NUMERY
Ochrona środowiska – 56 47 48 297
Drogi – 883 646 503
ZGK w Kurzętniku – 56 474 06 92

GSZOZ w Kurzętniku – 56 47 489 70
Dzielnicowy sierż. Łukasz Groszkowski
– 887 876 459

