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„Nowe kompetencje – nowe możliwości”

Numer Projektu RPWM.02.03.01-IZ.00-28-001/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GMINA KURZĘTNIK

prowadzi nabór na bezpłatne
kursy językowe i komputerowe

realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Projekt skierowany jest do osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu nowomiejskiego (w szczególności Gminy
Kurzętnik), które chcą podnieść umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się językiem
angielskim oraz kompetencji cyfrowych,

OFERUJEMY
 120 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem i potwierdzone
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Szkolenia językowe
realizowane będą w 4 dwunastoosobowych grupach
Szkolenia językowe obejmą łącznie 48 uczestników projektu.
Zajęcia realizowane będą w okresie – od października 2019 do sierpnia 2020 roku.
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OFERUJEMY- kobiety powracające na lokalny rynek pracy
 120 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem i potwierdzone


certyfikatem
TOEIC/TOEIC-Bridge
Dodatkowe
informacje można uzyskać i zgłoszenia do udziału w projekcie można składać:

120 godzinne kursy komputerowe
zakończone
i potwierdzone
Sylwia Jarzębowska
– Rekruteregzaminem
Projektu
Pok. Nr 4 -Urzędu
Gminy
Kurzętnik ECCC/ECDL lub
certyfikatem - z 5 obszarów kompetencji
zgodnie
z certyfikacją
w godz. 7.30 – 15.30
równorzędną (zgodną z DIGCOMP)
tel. 56 474 82 80

Szkolenia językowe
realizowane będą w 4 dwunastoosobowych grupach
Szkolenia językowe obejmą łącznie 48 uczestników projektu.
Zajęcia realizowane będą w okresie – od października 2019 do sierpnia 2020 roku.
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UCZNIOWIE MÓWIĄ:
JEST SUPER

SŁOWO OD WÓJTA
Jesteśmy jako obywatele
Rzeczpospolitej Polskiej
w gorącym okresie wyborów parlamentarnych.
Ze wszystkich stron padają obietnice bez pokrycia i brutalne argumenty.
Tymczasem
na dole naszego państwa – w samorządach
gminnych i miejskich
trwa codzienna praca
i walka o zapewnienie
pieniędzy na podstawowe potrzeby mieszkańców: szkolnictwo na wysokim poziomie, lekarzy
w ośrodkach zdrowia
i potrzebne inwestycje.
Jako wójt gminy Kurzętnik staram się być możliwie blisko mieszkańców.
Wiem, że jeśli coś działa
nieprawidłowo lub obywatele czegoś potrzebują to mogą do mnie
przyjść i opowiedzieć
o problemach czy pomysłach. Bliskość pomiędzy
urzędem, a mieszkańcami sprawia, że musimy
brać odpowiedzialność
za swoje słowa i czyny.
Plan gminy na najbliższe miesiące opiera się na kilku filarach.
Najważniejszy z nich to budowanie silnej i poprawiającej swoje wyniki oświaty
w gminie. Pracujemy nad zapewnieniem
dzieciom i ich opiekunom najlepszej edukacji, która ma dać dobre kompetencje
na zmieniający się rynek pracy. Dobrym
przykładem efektów tych starań jest kompleks żłobkowo – przedszkolny na kurzetnickim Dębnie, o którym piszemy na str. 6.
Kolejny filar naszych prac to inwestycje.
Już zbudowaliśmy drogę do granicy województwa w Sugajenku, która ma otworzyć dojazd do naszej strefy przemysłowej
z kierunku Brzozia. Czeka nas także bardzo
poważne wyzwanie – przebudowa mostu

BRZOZIE LUBAWSKIE
Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego
w Brzoziu Lubawskim było wyjątkowe. Uczniowie dostali nowe skrzydło szkoły.
Inauguracja roku szkolnego 2019/20
w Brzoziu Lubawskim zapisze się w historii wsi. Po trwającym półtorej roku rozbudowie, tamtejsza szkoła zyskała nowe
skrzydło z czterema izbami lekcyjnymi,
stołówką, toaletami czy pięknym dwupoziomowym korytarzem. Na oficjalnym otwarciu wystąpili uczniowie szkoły
z zespołu wokalnego „Orlątka” pod przewodnictwem Haliny Rynkowskiej, a gości
przywitała dyrektor Anna Błaszkowska.
Historię szkoły w Brzoziu Lub. przedstawił
Ryszard Krajnik, tamtejszy nauczyciel historii. Budowa obecnego budynku została rozpoczęta w 1992 roku, ponieważ stara
szkoła nie nadawała się do użytku. Teraz
obiekt zyskał nowy blask.
—Szkoła w Brzoziu Lub. wyróżnia się na tle
całego województwa. Wystarczy przypomnieć wyniki egzaminu ósmoklasisty

w Kurzętniku. Jako mieszkańcy będziemy
musieli uzbroić się w cierpliwość, ale efekt
przyniesie olbrzymią zmianę komfortu podróży pieszych, rowerzystów i kierowców.
Trzeci, najważniejszy element naszych
działań to spotkania z mieszkańcami. Jesteśmy po cyklu spotkań sołeckich, gdzie
ustalamy budżety dla wsi. Rozmawiamy
także o przyszłości i pomysłach mieszkańców na Górę Zamkową – największy skarb
i szanse na promowanie naszego terenu.
Bez wsparcia i bliskości z mieszkańcami
samorząd jest jak pusty dzwon. Nie dajmy skłócić się politykom i rozmawiajmy.
Wszystko dla dobra naszej małej ojczyzny.
Wojciech Dereszewski

z matematyki, który wyniósł 165 procent
średniej krajowej. To nasze filary: edukacja i demografia. Dzięki temu przez minione dziesięć lat liczba uczniów w Brzoziu
Lub. wzrosła niemal dwukrotnie — mówił
na otwarciu Wojciech Dereszewski, wójt
gminy Kurzętnik.
Poza wójtem i dyrektor szkoły, wstęgę
uroczyście przecięli przedstawiciele wykonawcy budowy, rady rodziców, kuratorium oświaty i samorządu szkolnego.
Uczniowie zapytani o nowe klasy lekcyjne
jednogłośnie stwierdzają: jest super. Wrażenie robią takie detale jak opisy sal lekcyjnych alfabetem Braille’a czy przeszklony
sufit na korytarzu. Łączny koszt rozbudowy wyniósł ponad półtora miliona złotych.

Oficjalne przecięcie wstęgi

DŁUGO WYCZEKIWANA ŚCIEŻKA I CHODNIK
Po latach próśb mieszkańców i zabiegów władz, udało się doprowadzić
do budowy bezpiecznego łącznika
Marzęcic i Nowego Miasta.
Inwestorem budowy ścieżki rowerowej
z dopuszczeniem ruchu pieszego był zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
przy wsparciu finansowym samorządów
Nowego Miasta i gminy Kurzętnik.
Trakt liczy 1,8 kilometra i ma 2,5 metra
szerokości. Infrastrukturą towarzyszącą jest wykonane oświetlenie uliczne
na odcinku 1,5 kilometra i ponadkilometrowy odcinek kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniósł około 2,8 miliona złotych. W tej
kwocie mieści się 1,55 mln złotych z budżetu państwa, 790 tysięcy z kasy mia-

sta i prawie 84 tysiące z budżetu kurzętnickiej gminy. Kwotę 348 tysięcy
przekazało województwo warmińsko-mazurskie.

W uroczystości oddania ścieżki do użytku wzięło udział wielu gości m.in. samorządowcy, inwestorzy i wykonawcy
robót. Obecny był marszałek wojewódz-

twa, starosta nowomiejski i burmistrz
miasta. Byli także mieszkańcy okolicznych posesji.

INWESTYCJE
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BĘDZIE PRZEBUDOWA MOSTU
W KURZĘTNIKU

LAS NAD JEZ. WIELKIE PARTĘCZYNY
GASIŁ DROMADER

To będzie bardzo ważna przebudowa. Urząd Gminy zbuduje nowy most
na Drwęcy w Kurzętniku. Powstaną także nowe drogi asfaltowe w Marzęcicach.

Wyjątkowy widok mógł spotkać spacerowiczów lasu niedaleko ośrodków nad
jez. Wielkie Partęczyny. Odbyły się duże ćwiczenia w zakresie gaszenia pożaru lasu.

Nadchodzą duże zmiany. Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik podpisał z Arturem Chojeckim,
wojewodą warmińsko – mazurskim
umowę na dofinansowanie przebudowy mostu na Drwęcy w Kurzętniku. Dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorzadowych wynosi ponad dwa miliony osiemset tysięcy
złotych, a szacowany koszt całkowity to około pięciu milionów złotych. Prace nad inwestycją mają
rozpocząć się jeszcze w tym roku.
Konstrukcja będzie mieć 50 metrów
długości i bez problemu będą mieścić się tam dwa mijające się auta. Piesi
będą mogli korzystać z bezpiecznej kładki oddzielonej od jezdni, tak jak rozwiązane jest to na przeprawie na Drwęcy w Nowym Mieście.
Mieszkańcy muszą przygotować się
na znaczne utrudnienia w ruchu.

Gmina otrzymała również dofinansowanie na budowę ulic Szkolnej, Okólnej,
Okrężnej i drogi na działce 9/47 w Marzęcicach. Usprawni to komunikację i pozwoli na dalszy rozwój tzw. osiedla Gdynia,
a także bezpieczne przejazdy autobusów
szkolnych. Koszt tego zadania to około
miliona siedmiuset tysięcy złotych.

Założenie ćwiczeń obejmowało pożar lasu
na dużej powierzchni w kompleksie leśnym leśnictwa Ostrówki. Wspólnie ze służbą leśną zespół przygotowujący ćwiczenia
wykonał pozorację. Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie przygotowania sił
i środków Straży Pożarnej z terenu powiatu nowomiejskiego do działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów tj. dostarczanie wody w systemie mieszanym
z pobliskiego jeziora, poruszanie sie pojazdami pożarniczymi w terenie leśnym,
współpraca i współdziałanie różnych służb,
przygotowanie długotrwałej akcji gaśniczej.
Tak zaplanowane i zorganizowane na dużą
skale ćwiczenia były świetną okazją na zapoznanie się z możliwościami i potencjałem służb ratowniczych z terenu powiatu Nowomiejskiego. Ćwiczenia osobiście

nadzorowali: starosta nowomiejski Andrzej Ochlak, wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski oraz zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym
Mieście st. kpt. Krzysztof Szałkowski.
W ćwiczeniach brały udział siły i środki KP
PSP Nowe Miasto, wszystkie jednostki OSP
z terenu Gminy Kurzętnik oraz jednostki OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu Nowomiejskiego (około 80 strażaków i 15 pojazdów
pożarniczych), służba leśna, powiatowy
zespół zarządzania kryzysowego oraz samolot gaśniczy typu dromader.
Po zakończeniu ćwiczeń trwających około trzy godzin wszyscy uczestnicy ćwiczeń
udali się do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie podsumowano i omówiono przeprowadzone ćwiczenia.

MOŻNA JECHAĆ
DO GRANICY
SUGAJENKO

Nastąpiło otwarcie drogi Sugajenko –
Sugajno. W uroczystości uczestniczyli m.in. wójt gminy Kurzętnik Wojciech
Dereszewski, zastępca wójta Adam Zapałowski, inspektor nadzoru Grzegorz
Drzycimski, Daniel Radzimiński, sołtys
Sugajenka oraz mieszkańcy. W uroczystości uczestniczył ks. Kazimierz Kieł-

Uroczyste przecięcie wstęgi

pin, rezydent parafii w Mrocznie, który poświęcił drogę. Zadanie kosztowało
1.666 tys. zł. Odcinek wcześniej był szutrowy. Długość przebudowywanej
drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi 1 151 m, a szerokość 5 m. Od granicy województwa do asfaltu w Sugajnie
w gminie Brzozie pozostał kilometr drogi gruntowej.

NA KOCIĄ GÓRKĘ
W trakcie nieoficjalnej części dożynek sołeckich w Brzoziu Lubawskim dokonano również otwarcia drogi pod tzw. Kocią Górkę, czyli równoległy do głównej
drogi odcinek w kierunku Drwęcy. Droga z kostki brukowej liczy ponad 300 metrów i pozwala na dogodny dojazd do posesji. Przecięto również wstęgę na nowym
placu zabaw w Brzoziu Lubawskim.—
Mieszkańców Brzozia Lubawskiego przybywa i to cieszy. Naszym zadaniem jest
budować dobrą infrastrukturę przyjazną rodzinie. Wieś w przeciągu ostatnich
10 lat zmieniła się nie do poznania — mó-

wił do zebranych Wojciech Dereszewski,
wójt gminy Kurzętnik.
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DNI GMINY KURZĘTNIK I EXPOM S.A.
W lipcowy weekend Góra Zamkowa
była centrum życia rozrywkowego
w regionie.
Po południu, na Górze Zamkowej, spotkali się miłośnicy muzyki i plenerowych
spotkań. Zebrani wysłuchali koncertu
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Potem
nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów

Dni Gminy Kurzętnik i Expom S.A., a dokonali go i powiatali zebranych Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik oraz
Rafał Domżalski, prezes zarządu Expom
S. A. Wręczono też nagrody wyróżniającym się pracownikom firmy Expom.
Potem już na scenę weszły lokalne zespoły, młodzi artyści i zawodnicy Zamku,
którzy popisywali się swoimi umiejętnościami muzycznymi, tanecznymi i sportowymi. Publiczność brała udział w kon-

kursach z nagrodami. Zebrani korzystali
z piknikowych atrakcji i działających punktów gastronomicznych. Była strefa zabaw
i animacji dla dzieci oraz strefa dla pracowników Expomu i ich rodzin.
Następnie rozpoczęły się koncerty. Zagrały zespoły Bluszcz, Mitra i Defis.
Gwiazdą wieczoru był zaś znany zespół
Blue Cafe, który razem z liczną publicznością śpiewał znane przeboje i kilka razy
bisował. Na koniec zebrani obejrzeli po-

kaz laserowy, a po nim, do północy, trwała zabawa „pod chmurką”.
Dzień wcześniej odbyła się również konferencja pt. „Wędkarstwo, rybactwo – rekreacja” w ramach XXXV obchodów Dni
Drwęcy. Na sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku zebrali się samorzadowcy i aktywiści zaangażowani w rozwój infrastruktury i marki turystycznej
rzeki Drwęcy. Po konferencji odbył się
pokaz tradycyjnego wędzenia ryb.

KULTURA

|5

DOŻYNKI GMINNO-POWIATOWO-PARAFIALNEW KĄCIKACH
W tym roku rolnicy z całego powiatu nowomiejskiego dziękowali za plony w Kącikach.
Starostami w tym roku byli Agnieszka
Stępień i Franciszek Kozłowski, mieszkańcy Kącików. Prowadzą oni rodzinne
gospodarstwa rolne.
Dożynki to przede wszystkim uhonorowanie rolników za ich całoroczny, a właściwie wieloletni trud. Były więc okazją
do wręczenia odznak „Zasłużony dla rolnictwa”. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Ewa Piechocka z Kurzętnika, Henryk Ćwikliński z Tomaszewa, Stanisław
Grabowski z Wielkich Bałówek, Józef Jarzębowski z Tereszewa, Wiesław Kastrau
z Otręby, Wiesław Laskowski z Marzęcic,
Józef Marchlewski z Sugajenka, Paweł Jakub Preus z Gwiździn, Paweł Robaczewski z Lorek, Janusz Robaczewski z Wawrowic i Julian Stasiuk z Kurzętnika.
Podczas uroczystości dożynkowej złożono gratulacje państwu Dorocie i Karolo-

wi Kania ze Szwarcenowa, którzy zdobyli tytuł Mistrza AgroLigii 2019 w ramach
wojewódzkiego etapu konkursu. Tradycyjne Puchary Starosty za wybitne osiągnięcia w rozwoju rolnictwa i na rzecz
rolnictwa otrzymali: Aneta i Marcin Kikul
ze Świniarca, Maria i Mariusz Musiakowscy z Małych Bałówek, Ireneusz Ptaszyński z Gwiździn, Bartosz Wiśniewski z Piotrowic i Marian Zellma z Nowego Miasta.
Wójt gminy Kurzętnik postanowił uhonorować kilka osób statuetkami za aktywną
pracę na rzecz społeczności lokalnej. Wyróżnienia otrzymały panie: Irena Knorps,
Marianna Matuszewska, Teresa Ukomska, Janina Wyrostek i Eryka Ziółkowska
(wszystkie z Kącików) oraz Daniela Zagórska z Tereszewa.
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali na rozstrzygnięcie konkursu wieńców

dożynkowych sołectw z gminy Kurzętnik.
Pierwszą lokatę przyznano Kołu Gospodyń Wiejskich z Nielbarka, drugą otrzymało KGW z Szafarni, a trzecie KGW z Kącików. Tu trzeba zaznaczyć, ze konkurs
powiatowy wieńców wygrało Ostaszewo
przed Wonną i Nawrą. Było też wyróżnienie dla Nielbarka. Podczas uroczystości
dożynkowej stoiska Kół Gospodyń Wiejskich ze smacznymi smakołykami również zostały poddane ocenie konkursowej. Na podium stanęło Koło Gospodyń
Wiejskich z Otręby za nimi KGW Krzemieniewo, zaś trzecia lokata przypadła KGW
Wielkie Bałówki.
Podsumowano też konkurs VI Festiwalu
Klusek i Makaronu. Tu rywalizację wygrało KGW z Nielbarka, przed Wielkimi Bałówkami i Brzoziem Lubawskim.
Przez miasteczko dożynkowe przewinęło

się nawet kilka tysięcy gości. Przy wszystkich stoiskach kół gospodyń ustawiały
się spore kolejki, by skosztować smakołyków przygotowanych przez mistrzynie doskonałej kuchni. Swoje umiejętności w przygotowywaniu swojskiego
makaronu pokazali goście oficjalni imprezy — Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa i Zbigniew Ziejewski,
prezes „Ziemaru” w Szwarcenowie, a ponadto Wojciech Dereszewski wójt kurzętnickiej gminy i Grażyna Deranek, dyrektor GOPS.
Oprawę artystyczną dożynek zapewniła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z GCK w Kurzętniku, zespoły Kurczaczki, Anibabki,
a ponadto Don Vasyl Junior&Cygańskie
Gwiazdy oraz zespół Playboys. Na koniec
do zabawy pod chmurka przygrywał zespół Joker.
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Z ŻYCIA ŻŁOBKA „PISKLANDIA” W KURZĘTNIKU
Żłobek jest placówką do której uczęszczają dzieci do 3 roku życia. Jest to niejako przedsionek do życia przedszkolnego. W sierpniu zakończyliśmy rekrutację
do projektu „Rodzice pracują, w żłobku
dziećmi opiekunki się zajmują”. Głównym
celem edukacji żłobkowej, jest ułatwienie
rodzicom powrotu na rynek pracy poprzez
oddanie dziecka pod opiekę instytucjonalną. Żłobek jest doskonałą forma wieloaspektowego rozwoju dziecka. Edukacja
dziecka do trzeciego roku życia jest edukacją fundamentalną i rozwojową. Wczesna
edukacja, to wspieranie rozwoju dziecka
poprzez tworzenie okoliczności sprzyjających gromadzeniu wiedzy i nabywaniu
umiejętności w sposób naturalny i spontaniczny w różnych sytuacjach, w których
dziecko się znajduje.
W kurzętnickim żłobku poprzez stosowanie szerokich działań wspierających
rozwój małego dziecka (zajęcia z sensoplastyki, bajkoterapii, muzykoterapii, elementy integracji sensorycznej) dzieci mają
zapewniony rozwój wielopłaszczyznowy,
wielozmysłowy.
Dzięki dobrej współpracy z Radą Rodzi-

ców, placówka w najbliższych dniach
wzbogaci się w nowoczesny sprzęt – „Magiczną ścianę”. Jest to multimedialne urządzenie, które nie tylko spełnia funkcje edukacyjne, ale i dostarcza nieograniczonej
rozrywki w każdym wieku.
Na ukończeniu są prace modernizacyjne na placu zabaw. Za środki uzyskane w projekcie został zakupiony kolejny
sprzęt zabawowy, oraz położona zostanie

BADAMY
GÓRĘ ZAMKOWĄ
Gmina Kurzętnik podjęła współpracę nad projektem badań, mającym na celu
zaszczepienie tożsamości regionalnej i rozkochanie społeczności w otaczającym pięknie terenów gminnych.
W zapleczu infrastruktury turystycznej,
na którą składają się także Ruiny Zamku
Biskupów Chełmińskich, drzemie ogromny potencjał, nie do końca jeszcze wykorzystany. Gmina Kurzętnik mimo ciągłego
rozwoju, nadal szuka nowych kierunków
i stref, w których mogłaby uaktywnić nowatorskie pomysły. Prowadzone badania
archeologiczne, mają ścisły związek z historią Wzgórza Zamkowego w Kurzętniku. Przedsięwzięcie prowadzone jest pod
patronatem archeologa- konserwatora dr

hab. Kazimierza Grążawskiego prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, pracownika Wydziału Humanistycznego
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych przy wsparciu studentów historii UWM.
Do współpracy zaproszono również dyrektora Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
w Stębarku – Szymona Dreja oraz Prezesa
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska”- Agnieszkę Stajszczak oraz Ośrodek
Narciarski „Kurza Góra”.

NARODOWE CZYTANIE

bezpieczna nawierzchnia na odległości
prawie 300 m2.
Na kurzętnickim Dębnie na dzień dzisiejszy uczęszcza już ponad 70 dzieci w wieku
żłobkowym oraz 75 przedszkolaków. Jest
to niewątpliwie przyjazne miejsce dla małych dzieci…
Dyrekcja placówki wraz z całym personelem robią wszystko, by na twarzach dzieci
zawsze gościł uśmiech. Motto Janusza Korczaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się
cały świat” jest najlepszym uwieńczeniem
nie zawsze lekkiej, ale bardzo satysfakcjonującej pracy.
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KOGUCIA DYCHA JEDNĄ
Z NAJWIĘKSZYCH IMPREZ
BIEGOWYCH W REGIONIE
Po raz siódmy ulicami Kurzętnika pobiegło i pojechało ponad 200 osób.

Na początek imprezy odbywającej się podczas Dni Gminy Kurzętnik i Expom S.A. wystartował Bieg Przedszkolaka na 400 metrów. Na starcie stanęło 65 maluchów z całej
okolicy. Na każdego czekał medal.
Jednym z dystansów „dychy” był bieg Małego Koguta na 3,5 kilometra. Jako pierwszy zameldował się na mecie Damian Rutkowski z Lidzbarka Warmińskiego. Za nim
przybiegł Bartosz Budnik z Inowrocławia.
Trzecią lokatę wywalczył Alan Grazul z Lidzbarka Warmińskiego. Na trasie walczyły
również dziewczęta. Pierwsza była Otylia
Ulińska, druga Lena Kozłowka, a trzecia Patrycja Jeznach (wszystkie Kurzętnik).
Główny bieg na dystansie 10 kilometrów
(kat. open) wygrał Andrzej Rogiewicz
z Grudziądza, na drugiej pozycji sklasyfiko-

wano Giovani Moretti (Włochy), natomiast
na trzeciej Wojciecha Świderek z Torunia.
Wśród pań triumfowała Mariola Sudzińska
z Olsztyna, przed Kamilą Pawłowską z Kurzętnika i Teresą Kamińską, mieszkanką
Miesiączkowa.
Wyróżniono najlepszych z zawodników
z gminy Kurzętnik. Pierwsze miejsce i puchar firmy Lüttgens zdobył Paweł Moskal.
Drugie miejsce przyznano Mariuszowi
Pawłowskiemu. Wręczono mu puchar firmy Szlifmar. Trzecie miejsce oraz puchar
firmy APRS przypadł Przemysławowi Patalon.W marszu nordic walking na kilkunastu startujących wśród zawodników
z naszego powiatu na pozycji drugiej sklasyfikowany został Krzysztof Niścigorski
z Nowego Miasta.

GÓRA ZAMKOWA
PEŁNA MUZYKI
Po raz szósty w amfiteatrze obok ruin zamku odbyły się Kurzętnickie Impresje Orkiestr Dętych.

Z zaproszenia organizatorów skorzystało pięć orkiestr: Miejska Orkiestra Dęta
w Lubawie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Krzynowłogi Małej, Parafialna Orkiestra
Dęta ze Szczutowa, Augustowska Orkiestra Dęta i Orkiestra Dęta OSP Raczki
i Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście
Lubawskim. Nie zabrakło też gospodarzy
— Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.
Orkiestry przed południem zagrały
podczas mszy świętch w kościołach

w: Kurzętniku, Brzoziu Lubawskim,
Tereszewie i Mikołajkach. Później
korowód przeszedł przez kurzętnicki rynek. Pochód obserwowało wielu mieszkańców. Na nowej płycie
rynku wykonano „Marsz Kurzętnicki” i „Orkiestry Dęte”. Potem, w wypełnionym po brzegi słuchaczami
amfiteatrze, odbył się koncert poszczególnych orkiestr. Na zakończenie imprezy kapelmistrzom wręczono pamiątkowe statuetki. Pogoda
dopisała.
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LETNI TURNIEJ WSI
W Sugajenku odbył się VII Letni Turniej Wsi Gminy Kurzętnik, w turnieju wystartowało 10 sołectw.
Turniej otworzył Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, który życzył zawodnikom i drużynom
udanych startów, a mieszkańcom
wspaniałej zabawy. Najlepszych
zawodników i drużyny dekorowali Sekretarz Gminy Magdalena Rynkowska i dyrektor nowomiejskiego
oddziału PNB Paribas 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
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.

OTRĘBA: ZAKOŃCZENIE WAKACJI
Z WĘDKARSKIEM
Staw Kraśnik w Otrębie tętnił życiem na koniec wakacji. Wszystko z okazji festynu wędkarskiego zorganizowanego
przez mieszkańców wsi.
uczestnicy otrzymali drobny upominek.
Przedsięwzięcie miało za zadanie integrować i zaktywizować społeczność lokalną
we wspólnych przygotowaniach, uczestnictwie i partycypacji w podejmowaniu
decyzji dotyczących realizacji przedmiotowego zadania. Udział w przygotowanych zadaniach pozwolił na znalezienie
każdemu mieszkańcowi interesującego
tematu. Złowione ryby były wpuszczane ponownie do stawu, by pozwolić im
na swobodny dalszy wzrost. Wybór działań został przeanalizowany pod kątem

Urząd Gminy Kurzętnik,

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
tel. 56/47 405 15, fax 56/47 482 84,

www.kurzetnik.pl,

e-mail: poczta@kurzetnik.pl

ISSN 2544-9257

Zakończenie wakacji z wędkarstwem odbyło się 30 sierpnia nad stawem Karaśnik w miejscowości Otręba. Tematem
przewodnim imprezy było wędkarstwo,
wspólne gotowanie, pokaz wędzenia ryb
i promowanie zdrowej żywności wysokiej jakości. Zorganizowano atrakcje dla
najmłodszych, przeprowadzono prelekcję proedukacyjną związaną z tematyką zarybiania oraz omówiono temat najczęściej występujących gatunków ryb
na terenie naszego regionu. Dla dzieci i młodzieży przygotowano konkurs,

Wydawca:

Informatyczny Ekspert Sp. z o. o.
81-388 Gdynia, ul. Świętojańska 92-94C/4
tel. 510 077 078
biuro@informatyczny.expert
www.informatyczny.expert

OTWARTE
STREFY
AKTYWNOŚCI

zainteresowań społeczności lokalnej tutejszej miejscowości. Istotą zadania było
stworzenie szansy rozwijania swoich zainteresowań w różnorakich dziedzinach,
przy stałym temacie ryb i wędkarstwa.
Przedmiotowe przedsięwzięcie stało się
możliwością aktywizacji mieszkańców
i ich włączenia w życie sołectwa. Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu w ramach
konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego” w 2019 roku.

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

