ISSN 2544-9257 nakład: 4000 egz.

BIULETYN INFORMACYJNY
WYDARZENIA KULTURALNE W GMINIE W 2015 ROKU

|1

Urzędu Gminy Kurzętnik

www.kurzetnik.plnr 4/2019

Małe Bałówki | Tomaszewo | Kamionka | Krzemieniewo | Marzęcice | Bratuszewo | Otręba | Mikołajki | Tereszewo | Lipowiec
Szafarnia | Sugajenko | Brzozie Lubawskie | Wielkie Bałówki | Romanowo | Nielbark | Kurzętnik | Kąciki | Wawrowice

BUDUJEMY MOST NA DRWĘCY

Najbliższe miesiące to czas dużego wyzwania dla całej społeczności gminy Kurzętnik. Czekają nas utrudnienia w pokonywaniu rzeki Drwęcy. Efektem podjętych prac będzie nowy most drogowy z kładką.

Z

okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy Kurzętnik, by ten wyjątkowy czas
był pełen radości, rodzinnej atmosfery i ciepła.
Wykorzystajmy świąteczne dni, by cieszyć się bliskimi i dzielić się szczęściem.
To także czas tradycji: oby kolęda i pastorałka rozbrzmiewała pod choinką
w każdym domu. Za to nadchodzący Nowy Rok 2020 niech będzie pełen
spełnionych planów, niespodziewanych okazji i momentów,
w których możemy zatrzymać się i docenić to, co nas otacza. Życzymy, by
w Gminie Kurzętnik żyło się dobrze.
Zbigniew Lewicki
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
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PRZEBUDOWA MOSTU
NA DRWĘCY RUSZYŁA

SŁOWO OD WÓJTA
Zbliżamy się do końca
roku. To jak zwykle czas
podsumowań. Niedawno uchwaliliśmy z Radą
Gminy Kurzętnik budżet na 2019 rok, a tu już
trzeba przygotować się
do kolejnej uchwały budżetowej. Zaplanować
kierunki inwestycyjne,
przemyśleć koszty. Najbliższe lata będą bardzo
trudne dla samorządów
z powodu lawinowo rosnących kosztów, zwłaszcza w oświacie. Zarazem nie rosną wpływy
ze środków centralnych.
Wymaga to olbrzymiej
dyscypliny i umiejętnego zarządzania pracownikami.
Mimo znacznych obciążeń
spowodowanych
oświatą nie przestajemy planować inwestycji. Kluczowe w tej
kwestii jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Już teraz zaczęliśmy bardzo ważne
zadanie: budowę nowego mostu drogowego w Kurzętniku. Harmonogram prac zakłada, że przeprawa
będzie nieprzejezdna tylko przez kilkanaście tygodni wakacji 2020 roku. Prace mają być bardzo intensywne, tak, by
ograniczyć utrudnienia dla mieszkańców. Przejazd przez pewien czas będzie
utrudniony, ale zyskamy wygodną i bezpieczną przeprawę przez nasz przyrodniczy skarb – rzekę Drwęcę. Do tego
już budujemy sieć dróg w Marzęcicach.
W kolejnym roku w planach jest łącznik
z Lipowca do Małych Bałówek i wiele
lokalnych dróg wiejskich. Wielkim wyzwaniem będzie również termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kurzętniku. Planujemy ją, by zmniejszyć koszty

Ruszyła jedna z poważniejszych inwestycji w ostatnim czasie. Gmina Kurzętnik zdobyła dofinansowanie na przebudowę mostu drogowego na Drwęcy. Zniknie widoczne na znaku ograniczenie do 5 ton.
Wójt Wojciech Dereszewski wraz z zastępcą skarbnika gminy Pawłem Kruzą dokonali uroczystego podpisania umowy
na zadanie inwestycyjne umowy pn.
„Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy” głównym wykonawcą robót
jest firma MOST Sp. z o. o. ul. Kujawska
51A, 81-862 Sopot. Inwestycja za kwotę 4.914.336,65 zł zostanie zrealizowana
w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania
umowy. Gmina Kurzętnik na te zadanie
inwestycyjne pozyskała środki w ramach
programu Fundusz Dróg Samorządowych
w kwocie 2.811.563,61 zł. Przedmiot wyżej wymienionego zadania podzielono
na 3 etapy w czasie realizacji inwestycji:
ETAP I – budowa tymczasowej kładki tech-

utrzymania budynku i poprawić jakość
kształcenia dzieci.
To tylko wierzchołek wielu zadań przed
którymi stoi współczesny samorząd. Musimy ciężko pracować, pytać mieszkańców
o zdanie i wzajemnie wspierać się w tworzeniu dobrego środowiska do pracy, wypoczynku i codziennego życia. I to właśnie zrozumienia, chęci współpracy i dużo
zdrowia pozwalającego cieszyć się urokami naszej pięknej gminy – tego życzę
wszystkim mieszkańcom gminy Kurzętnik
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

DO GRANICY WOJEWÓDZTWA
Jesienią 2019 roku
nastąpiło uroczyste otwarcie drogi Sugajenko-Sugajno, w którym
uczestniczyli wójt
gminy Kurzętnik
Wojciech
Dereszewski, zastępca
wójta Adam Zapałowski, inspektor nadzoru Grzegorz Drzycimski,
sołtys
Sugajenka Daniel Radzimiński oraz mieszkańcy. Ksiądz Kazimierz Kiełpin z parafii
w Mrocznie poświęcił drogę. Zadanie
kosztowało 1.666.989,16 zł i obejmowało
roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej z nawierzchni gruntowe na nawierzchnię z asfaltobeto-

nu. Długość przebudowywanej drogi
wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie
1 151,00 m, szerokość budowanej drogi
5,00 m. Do wykonania pozostał leżący
w gminie Brzozie odcinek do wsi Sugajno. Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

nologicznej dla tymczasowego przeprowadzenia istniejącej sieci wodociągowej ø160,
sanitarnej ø160 i telekomunikacyjnej.
ETAP II – budowa stałej kładki pieszo – rowerowej dla przeprowadzenia ruchu pieszo
– rowerowego z możliwością przejazdu pojazdów uprzywilejowanych (karetka pogotowia ratunkowego, radiowozy policji, samochody straży pożarnej) – nośność obiektu
na klasę C obciążenia samochodowego wg
PN – 85/S-10030 wraz z chodnikami.
ETAP III – rozbiórka istniejącego mostu
i budowa nowego mostu drogowego
na klasę A obciążenia samochodowego
wg PN – 85/S-10030 wraz z budową dojazdów w obrębie mostu i przeniesieniem
istniejących sieci wodociągowej ø160, sanitarnej ø160 i telekomunikacyjnej z kładki tymczasowej w przestrzeń pomiędzy
kładką pieszo – rowerową a mostem
i w kładkę oraz oświetlenie mostu.
W najbliższym czasie powstanie kładka technologiczna. Następnie zbudowana zostanie kładka dla pieszych, rowerzystów i aut uprzywilejowanych. Dopiero
po zapewnieniu przeprawy dla pieszych
i służb rozpocznie się rozbiórka obecnego
mostu drogowego. O utrudnieniach, objazdach i szczegółowym harmonogramie
prac będziemy informować na bieżąco.

BUDUJEMY DROGI OSIEDLOWE
W Marzęcicach realizowane jest zadanie
budowy dróg Szkolnej, Okólnej i Okrężnej.
Pozwoli to na dalszy rozwój budownictwa
jednorodzinnego w tej miejscowości i zapewni przejezdność dla mieszkańców. Powstaje także skrzyżowanie z drogą wojewódzką 538. Wartość inwestycji to ponad
2 miliony złotych.

MOSTEK NA SKARLANCE OTWARTY
Nadleśnictwo Jamy i Nadleśnictwo Brodnica uzgodniły budowę nowego mostu na rzece Skarlance
na leśnej drodze z Otręby do Łąkorza. Skarlanka
jest granicą gmin Kurzętnik i Biskupiec. Kosztem
ponad 470 tys. zł powstał
nowy most gwarantujący bezpieczny przejazd turystom i innym podróżnym. Nadleśnictwo Jamy,
główny inwestor, zaprosił na uroczyste otwarcie
przeprawy Wojciecha Dereszewskiego, wójta gminy Kurzętnik.
– Niech służy naszym mieszkańcom
i turystom w rozkoszowaniu się bo-

gatym dziedzictwem przyrodniczym
– komentował po otwarciu Dereszewski.
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KONFERENCJA I CZUJKI CZADU
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych odbyła się konferencja dla
seniorów. Gmina przygotowała także niemal 300 czujek czadu, które przekazano osobom starszym i samotnym.

OGÓLNOPOLSKIE
WYRÓŻNIENIA
ZA POLITYKĘ
SPOŁECZNĄ
I GOSPODARCZĄ

Gmina Kurzętnik została wyróżniona w trzech niezależnych rankingach
podsumowujących statystyki samorządów w całym kraju.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
Starszych w Gminnym Centrum Kultury
w Kurzętniku przygotowano spotkanie dla
seniorów z terenu gminy Kurzętnik.
– Życzę Państwu, żebyście każdego dnia
mieli tak dużo pozytywnej energii jak dzisiaj i oby Państwa życiowa mądrość była
przykładem dla kolejnych pokoleń – życzył zebranym Wojciech Dereszewski,
wójt gminy Kurzętnik.
Na scenie można było zobaczyć przedstawienie przygotowane przez uczestników
Klubu Seniora. Do tego nie zabrakło wykładów i pogadanek dla seniorów. Spotka-

nie stało się także okazją do przekazania
strażakom kart paliwowych, które uprawniają do zniżki w wysokości 10 gr za litr paliwa. Na scenie wystąpił zespół Carmen &
Przyjaciele.
Komendant gminny Leszek Zagórski przybliżył seniorom kwestię zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Zakupione przez samorząd 300 czujek czadu, strażacy z OSP zamontowali w domach
osób starszych i samotnych z terenu Gminy Kurzętnik.
Podczas XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbyło się 2 października w Katowicach
przedstawiono ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014–2018.
Gmina Kurzętnik uplasowała się
na 4 miejscu w kraju i jako jedyna
gmina z województwa warmińsko-mazurskiego znalazła się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych. W rankingu wzięto pod uwagę wysokość
środków pozyskanych na mieszkańca (per capita).
Na Festiwalu Promocji Gospodarczej
w Mrągowie Gmina Kurzetnik otrzymała

nagrodę główną w konkursie „Pro Warmia i Mazury” za projekt „Osiedle Dębno – Zamieszkaj z nami w Kurzetniku”.
– Dziękujemy za uznanie i zapewniamy
że nadal będziemy działać z myślą o ludziach i dla ludzi – skomentował wyróżnienie Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
W „Biznesie Warmii i Mazur” opublikowano ranking dochodów budżetów
gmin na 1 mieszkańca. Wśród 67 gmin
wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Gmina Kurzętnik znalazła
się na 7 miejscu. Partnerem merytorycznym rankingu jest Główny Urząd Statystyczny w Olsztynie.
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KABARETY BAWIĄ JUŻ DWANAŚCIE LAT WIECZORNICA NIEPODLEGŁOŚCIOWA
W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się XII Przegląd Kabaretów W KURZĘTNIKU
HiHi HaHa.

Organizatorem była Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska we współpracy
z Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku oraz Kaczym Bagnem – Miejscem Inicjatyw Pozytywnych. Licznie zgromadzona publiczność potwierdziła, że impreza
na stałe weszła w kalendarz dobrej jakości imprez w regionie. W sobotę na scenie
zaprezentowały się trzy kabarety: Kabaret Rysiek z Konina, Kabaret Zgrana Paka
z Rakowic i Grupa Tumult z Poznania.
Podczas głosowania publiczności najwięcej głosów otrzymał Kabaret Rysiek.
Drugiego dnia na scenie pojawiły się kolejne trzy kabarety: Kabaret PKS z Lublina, Krystian Maciejewski z Konina i Bartek
Sutuła z Białegostoku. Tego dnia nagro-

W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się wieczornica poświęcona 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

dę publiczności otrzymał Kabaret PKS.
Podsumowaniem przeglądu był występ
Gwiazdy Wieczoru – Wojciecha Tremiszewskiego, który rozbawił publiczność
do łez. Jury przyznało pierwsze miejsce
kabaretowi PKS.

NASZA ORKIESTRA
ZAGRAŁA W WARSZAWIE

Podczas obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu zagrała Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Kurzętnika.
— Organizatorzy festiwalu znaleźli nagranie z udziałem kapeli z Kurzętnika w mediach społecznościowych. Najwidoczniej
materiał okazał się interesujący i w rezultacie przedstawiciele organizatora obchodów
przyjechali do Kurzętnika, by na żywo posłuchać orkiestry i zobaczyć zespół w marszu. W rezultacie otrzymaliśmy zaproszenie
na warszawskie obchody 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości — opowiada Mariusz Brzezicki, kapelmistrz Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Kurzętnika.

Orkiestra zagrała kilka razy w różnych miejscach podczas Festiwalu Niepodległa. Młodzi muzycy z Kurzętnika i okolic zagrali pod
Pałacem Prezydenckim i w okolicy kościoła
Wizytek na Krakowskim Przedmieściu. Podczas przemarszów zespołowi towarzyszył
kurzętnicki kurczak, który wywołał olbrzymie zainteresowanie licznych słuchaczy.
— Dziękuję naszemu zespołowi za udział
w całodziennym warszawskim święcie. Myślę, że wszelkie trudy zrekompensowały
owacje publiczności, a satysfakcja z udziału w takim wydarzeniu jest chyba bezcenna — mówił dla „Gazety Nowomiejskiej”
Roman Lewicki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku.

Zebraną w kurzętnickim centrum kultury
publiczność powitał dyrektor Roman Lewicki. Hołd Niepodległej złożono muzyką i słowem. Przed gośćmi wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kurzętnika pod
batutą Mariusza Brzezickiego i „Anibabki”
pod kierunkiem Anny Lewickiej. Montaż
słowno-muzyczny przedstawili uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, przygotowani
przez Lucynę Piechę i Monikę Weisgerber.
Jednym z punktów uroczystości był konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla
uczniów szkół podstawowych gminy Kurzętnik. Do zmagań z niełatwą sztuką recytacji przystąpiło ośmioro uczniów z klas
IV-VIII. Przed jury, którego przewodniczącą
była Grażyna Jonowska, redaktor „Gazety Nowomiejskiej”, stanęło trudne zadanie

wyłonienia zwycięzców, gdyż poziom wykonania utworów był bardzo wysoki.
I miejsce: Klaudia Stumska
II miejsce: Ksawery Wyrostek
III miejsce: Martyna Ostrowska
Wyróżnienia: Nadia Kotewicz, Paweł Stępień, Wiktoria Knorps, Julia Gurzyńska,
Ada Dybowska.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.
Podczas uroczystości wybrzmiały ważne
słowa takie jak dom, matka, przyszłość,
wolność, życie, nadzieja, ojczyzna, miłość
czy tradycja. Odwołują się one zarówno
do naszej historii, jak i do ludzkich emocji
i do codziennej egzystencji. Zawierają uniwersalne treści, akcentowane w rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

SPORT

|5

SAMORZĄDOWCY Z CAŁEGO REGIONU WALCZYLI W KURZĘTNIKU
Stadion sportowy KS Zamek w Kurzętniku
był areną Wojewódzkich Letnich Igrzysk
Samorządowych „O Puchar Marszałka
Województwa”.
W Igrzyskach uczestniczyło 9 reprezentacji gminnych i powiatowych województwa Warmińsko-Mazurskiego z udziałem
około 500 uczestników. Reprezentacje
gminne wyłonione zostały drogą eliminacji wewnętrznych. Pośród zawodników
z gmin z całego regionu, do walki stanęli
samorządowcy z gminy Kurzętnik i Nowe
Miasto Lubawskie. Czterdziestoosobowe reprezentacje startowały w konkurencjach lekkoatletycznych i rekreacyjnych.

ZMAGANIA CIĘŻAROWCÓW
Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA

W Kurzętniku odbyły się X Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia
LZS i IX Drużynowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik w Podnoszeniu
Ciężarów.

Przed oficjalnym rozpoczęciem Mistrzostw odbył się pokaz młodych adeptów sztangi „na technikę” w której udział
wzięło dziesięciu uczestników (Kurzętnik
reprezentował Tomasz Sepetowski). Podczas ceremonii otwarcia Prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgowego Związku Podnoszenia Ciężarów Andrzej Wilk
wręczył podziękowanie dla Wójta Gminy
Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego za
wieloletnie wspieranie podnoszenia ciężarów, przekazał także w imieniu PZPC
dla Kurzętnickiej sekcji podnoszenia ciężarów zestaw treningowy młodzieżowy
o wartości 6 tys. zł. Nominację na sędziego okręgowego otrzymał Mariusz Śli-

wiński z Kurzętnika, natomiast funkcję
sędziego głównego pełnił sędzia klasy
państwowej Mirosław Kowalczyk. W klasyfikacji drużynowej zwyciężyła Nida
Nidzica, a na kolejnych miejscach znalazły się LUKS Meyer Elbląg, LUKS TKKF
Kurzętnik, Siła Bartoszyce i Zjednoczeni
Olsztyn.
Wyniki naszych reprezentantów w Mistrzostwach: Karolina Sepetowska – II w kat.
59 kg, Martyna Stępień – I – w kat. 64 kg,
Paweł Kowalczyk – II w kat. 61 kg, Dawid
Musiakowski – II w kat. 73 kg, Kamil Kłosowski – III w kat. 81 kg, Sebastian Wasiewski – II w kat. 102 kg i Tomasz Luliński –
I w kat. +109 kg

TRASA ROWEROWA
OFICJALNIE OTWARTA

KURZETNIK – LIPOWIEC Nadszedł czas na oficjalne otwarcie pumptrucku
i ścieżki rowerowej łączącej Kurzętnik z Lipowcem.

W dniu otwarcia Kurzętnik był pełen
sportu. Na terenie Otwartej Strefy Aktywności przy stadionie w Kurzętniku zebrali się lokalni samorządowcy,
przedstawiciele środowiska sportowego i dzieci. Wszystko z okazji wojewódzkich zawodów sportowych
Warmińsko – Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Przy okazji
zawodów prowadzonych przez Mirosława Urbanowskiego przygotowano
uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej
z Kurzętnika do Lipowca oraz zbudowanego pumptrucku i rampy dla miłośników jazdy na rowerze, hulajnodze czy deskorolce.
— Będziemy budować ścieżkę rowerową dalej, aż do Kaługi. Prowadzimy także rozmowy z gminą Zbiczno w celu dalszego poprowadzenia ścieżki w kierunku Brodnicy.
Za to cieszący się olbrzymim zainteresowaniem pumptruck i rampa są zaczątkiem
większego skate parku. O tej potrzebie mówi nam młodzież z Kurzętnika i okolic —
mówił do zebranych Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
Następnie oficjalnie przecięto wstęgę, a młodzież ruszyła na zawody. Jedną z konkurencji był wyścig rowerowy z Kurzętnika do Lipowca.
Oddany do użytku odcinek drogi dla rowerów ma ponad 2,5 kilometra długości. Już
w przyszłym roku możemy spodziewać się wydłużenia ścieżki do krzyża przy skrzyżowaniu z drogą do Tereszewa w Lipowcu.
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WALCZYMY Z RAKIEM SZYJKI MACICY
Wzrasta ryzyko zachorowania kobiet
na raka szyjki macicy. Można skutecznie walczyć z chorobą. Najważniejsza
jest wczesna profilaktyka.
W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbył się wykład dla kobiet związany
ze zdrowiem intymnym. Wystąpiła m.in.
Małgorzata Kiełczewska, położna i doradca laktacyjny w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Olsztynie.
— Każda kobieta powinna wykonać badanie cytologiczne raz na 3 lata. Zazwyczaj panie tak nie postępują, a dane są
alarmujące i notuje się wzrost zachorowalności, bowiem ten nowotwór jeszcze
w 2016 roku był na piątym miejscu, teraz
jest już na trzecim — mówiła podczas spotkania w Kurzętniku położna Małgorzata
Kiełczewska.
Rozwój choroby wraz z zaawansowaniem
choroby, rak wnika coraz głębiej w szyjkę
macicy, atakuje okoliczne tkanki. Ciekawym jest, że w trakcie swojego życia
8 na 10 kobiet zostaje zakażonych wirusem HPV. Tu trzeba podkreślić, że problem
HPV dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet.
W Polsce ta groźna choroba wykrywana jest u około 4 tysięcy kobiet rocznie.

Większość zachorowań dotyczy kobiet
poniżej 55. roku życia, a statystyki mówią,
że spośród dziesięciu Polek, u których codziennie wykrywa się raka szyjki macicy,
pięć umiera. Jednak nie wszystkie zmiany
w obrębie szyjki macicy muszą być złośliwe. Mogą one mieć obraz łagodny i wtedy
nie są groźne dla życia.
Co powinno zaniepokoić każdą kobietę? Może to być krwawienie
międzymiesiączkowe, krwawienie po stosunku seksualnym, irygacji lub badaniu gi-

GMINA KURZĘTNIK WOLNA
OD SMOGU
Wielu mieszkańców całego powiatu nowomiejskiego od lat apeluje o monitoring jakości powietrza. Gmina Kurzętnik jako pierwsza wyszła z inicjatywą
i rozpoczęła montaż czujników zanieczyszczenia powietrza.
– „Gmina Kurzętnik wolna od smogu” to
program, który w trosce o zdrowie naszych
mieszkańców od dziś wdrażamy w naszej
gminie – rozpoczyna Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
Urząd Gminy Kurzętnik zakupił siedem
czujników stale monitorujących obecność smogu. Czujniki zostaną zlokalizowane na wszystkich szkołach w gminie,
na żłobku, stadionie i rynku w Kurzętniku.
Urządzenia będą badać stężenie między
innymi takich cząstek jak PM 2,5 oraz PM
10, które to cząsteczki są uznawane przez
Światową Organizację Zdrowia za najbardziej szkodliwe dla zdrowia ludzi.
– Doraźnie będziemy również badać stężenie smogu czujką mobilną z wykorzystaniem
drona. Poza tym, chcąc ułatwić wymianę

pieców naszym mieszkańcom wprowadzamy dofinansowanie do wymiany na ekologiczne źródła ciepła – dodaje Dreszewski.
Pierwsza z czujek została zamontowana
na szkole w Kurzętniku. Jakość powietrza
można sprawdzić pod adresem: www.looko2.com/heatmap.php.

nekologicznym, kiedy miesiączki trwają
dłużej i są bardziej obfite niż dotychczas,
a ponadto krwawienia po menopauzie,
zwiększona ilość wydzieliny z pochwy,
a także ból w okolicy miednicy lub podczas aktu seksualnego.
Jeżeli występują którekolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie udać
się do lekarza. Niepokojące objawy wymagają zdiagnozowania, dlatego lekarz może
zlecić wykonanie odpowiednich badań.
Kilkadziesiąt kobiet po prelekcji poddało

się badaniu cytologicznemu w dyżurującym ambulansie.
Na spotkaniu z położną Małgorzatą Kiełczewską obecny był Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, który zaznaczył,
że samorząd od wielu lat wprowadza w życie hasło „Kurzętnik zdrowa gmina”. Programami prozdrowotnymi objęci są najmłodsi mieszkańcy oraz dorośli obywatele
kurzętnickiej gminy.
— Już w 2014 roku sprowadziliśmy szczepionki przeciw pneumokokom. Zaszczepionych zostało 360 dzieci. Potem zakupiliśmy sto urządzeń służących naszym
mieszkankom do badań piersi. Powstały sale sensoryczne w Gminnym Zespole
Opiekuńczo – Wychowawczym na Dębnie, w Zespole Szkół w Kurzętniku i Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Tereszewie. Jest
też ostatni nasz program profilaktyki chorób jamy ustnej, a konkretnie próchnicy
zębów u dzieci. Akcją zostało objętych niespełna sto trzydzieści dzieci. Wciąż staramy
się dostosować nasze działania do potrzeb
lokalnej rzeczywistości — mówił wójt Wojciech Dereszewski.
— Cieszy mnie świadomość pań z gminy
Kurzętnik, bowiem na spotkanie przybyła znaczna grupa kobiet. Powiem, że była
to największa ilość pań jaką odnotowałam
jeżdżąc po naszym województwie — dodała Małgorzata Kiełczewska.
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KALENDARIUM

KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2020
GMINNE CENTRUM KULTURY W KURZĘTNIKU

DATA

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE IMPREZY

06.01.2020 r.

Koncert kolęd

Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

12.01.2020 r.

WOŚP

Hala sportowa przy ZS w Kurzętniku

15.01.2020 r.

XI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

26.01.2020 r.

Koncert Noworoczny

Hala sportowa przy ZS w Kurzętniku

05.04.2020 r.

Misterium Męki Pańskiej (widowisko plenerowe)

Plac przy Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

31.05.2019 r.

Międzynarodowy Przegląd Zespołów Ludowych

Amfiteatr – góra zamkowa w Kurzętniku

18-19.07.2020 r.

Dni Gminy Kurzętnik i EXPOM S.A.

Góra zamkowa w Kurzętniku

30.08.2020 r.

Dożynki Gminne

Otręba

20.09.2020 r.

VI Kurzętnickie Impresje Orkiestr Dętych

Amfiteatr – góra zamkowa w Kurzętniku

06.11.2020 r.

Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej

Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH
GMINY KURZĘTNIK W ROKU 2020
DATA

NAZWA IMPREZY

MIEJSCE IMPREZY

21.02.2020 r.

Gala Sportu Gminy Kurzętnik

GCK Kurzętnik

15.03.2020 r.

Cross Liga XC Wyścig Rowerowy MTB

Amfiteatr

21.04.2020 r.

Wiosenny Test Coopera

Stadion Kurzętnik

25.04.2020 r.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik

Orlik Kurzętnik

02.05.2020 r.

XXVIII Turniej w Trójboju Siłowym o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik

Stadion Kurzętnik

29-31.05.2020 r.

Mistrzostwa Polski w Kickboxingu

Hala MOSiR

06.06.2020 r.

Turniej Tenisa Ziemnego

Orlik Marzęcice

27.06.2020 r.

Letni Turniej Wsi

Krzemieniewo

18.07.2020 r.

VIII Bieg Ogólnopolski „Kogucia Dycha”

ulice Kurzętnika

26.07.2020 r.

Turniej Piłki Siatkowej

Orlik Kurzętnik

29.08.2020 r.

V Nocny Turniej Piłki Nożnej

Orlik Marzęcice

29.09.2020 r.

Stadion Kurzętnik

11.11.2020 r.

Jesienny Test Coopera
XI Mistrzostwa W-M Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów
i X Drużynowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik
V Nocny Bieg „Kurzętnik Nocą”

ulice Kurzętnika

11.11.2020 r.

Turniej Piłki Nożnej dla dzieci

Orlik Kurzętnik

07.11.2020 r.

hala sportowa w Kurzętniku

MIESZKAŃCY ROZMAWIAJĄ O POMYSŁACH NA GÓRĘ ZAMKOWĄ
Władze gminy Kurzętnik rozpoczęły przygotowania do wprowadzenia
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu ruin
zamku kapituły chełmińskiej.
Fundamentem dobrze przygotowanego
planu zagospodarowania są konsultacje
społeczne. Na terenie stadionu w Kurzętniku odbyły się konsultacje dotyczące
pomysłów na jedno z najważniejszych
miejsc na mapie gminy Kurzętnik, czyli ruin zamku krzyżackiego górującego
nad Kurzętnikiem.

Można było dyskutować o pomysłach
na zagospodarowanie blisko dwóch i pół
hektara gruntów, na których znajdują się
średniowieczne ruiny zamku.
– Celem konsultacji było znalezienie ukrytego potencjału miejsca oraz jego wy-

korzystanie w przyszłości. Ruiny Zamku
Biskupów Chełmińskich są kluczowym elementem rozwoju Gminy Kurzętnik, w tym
lokalną atrakcją turystyczną regionu. Dlatego też Wzgórze Zamkowe wraz z okoliczną przestrzenią powinno być racjonalnie

zagospodarowane – komentuje Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
Podczas konsultacji pracował animator, który zajmował się dziećmi. Wnioski z konsultacji będą ujęte w wstępnych
propozycjach MPZP.
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FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2020
Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa

Lp.

4.

Postawienie wiaty przystankowej z utwardzeniem pod Lipowy Dwór

3 800,00 zł

5.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

2 000,00 zł

19 818,16 zł

6.

Zakup koszy na śieci na ul. Południową, Okrężną i Starowiejską

1 200,00 zł

318,16 zł

7.

Organizacja festynu wiejskiego i Dnia Dziecka

2 500,00 zł

8.

Doposażenie placu zabaw

Plan

Nazwa zadania

Sołectwo Bratuszewo
1.

Utrzymanie terenów zielonych

2.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej
Wsi

3.

Utwardzenie pobocza przy cmentarzu w Brzoziu ubawskim

1 500,00 zł

4.

Doposażenie w sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bratuszewie

2 000,00 zł

1.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej
Wsi

5.

Przebudowa drogi gminnej w msc Bratuszewo (inwestycja na działkach nr 229, 182 obręb Bratuszewo)

13 000,00 zł

2.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Wsi

6.

Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Bratuszewie wraz z doposażeniem

2 000,00 zł

3.

Piknik rodzinny

40 207,99 zł

4.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową zadaszonego tarasu

Sołectwo Brzozie Lubawskie

1 000,00 zł

5 139,80 zł

Sołectwo Mikołajki

28 488,60 zł
1 000,00 zł
600,00 zł
1 000,00 zł
25 888,60 zł

1.

Naprawa kładek między stawem

3 000,00 zł

Sołectwo Nielbark

2.

Utrzymanie terenów zielonych – zakup paliwa do kosiarki

1 500,00 zł

1.

Utrzymanie terenów zielonych

1 000,00 zł

3.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn., „Letni Turniej
Wsi w Krzemieniewie”

1 000,00 zł

2.

4.

Przebudowa drogi gminnej w Brzoziu Lubawskim dz. nr 473/2 i 50/1

10 000,00 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw -Letni turniej wsi
w Wawrowicach

1 000,00 zł

5.

Zakup dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej

10 000,00 zł

3.

Utwardzenie pobocza przy cmentarzu w Brzoziu ubawskim

1 000,00 zł

6.

Parking

4.

Zakup elementów na plac zabaw dla małych dzieci

7.

Utwardzenie pobocza przy cmentarzu w Brzoziu Lubawskim

1 500,00 zł

5.

Rozbudowa świetlicy

8.

Zakup kuchenki

2 300,00 zł

6.

Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej w spotkaniu z okazji
Dnia Dziecka, Dnia Matki we wsi Kąciki

9.

Zakup akumulatorów do lamp

1 500,00 zł

Sołectwo Otręba

9 407,99 zł

Sołectwo Kamionka

30 727,67 zł

2 000,00 zł
23 727,67 zł

16 578,65 zł

1.

Zniwelowanie terenu przy stawie wiejskim,,Karaśnik’’

1.

Wykonanie grilla murowanego

5 000,00 zł

2.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

2.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Wsi

1 000,00 zł

3.

Wymiana licznika wody

2 000,00 zł

3.

Przebudowa drogi gminnej Otręba działka nr 163

4.

Doposażenie kuchni

2 500,00 zł

4.

Zakup materiałów na bieżący remont świetlicy wiejskiej

5.

Doposażenie placu zabaw

6 078,65 zł

5.

Zakup narybku

6.

Wykonanie mapy informacyjnej z numerami domów wsi Otręba

7.

Organizacja Dnia Kobiet w ramach upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej

8.

Utrzymanie terenów zielonych

Sołectwo Kąciki

14 863,62 zł

1.

Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz nr 78

2.

Utrzymanie terenów zielonych

3.

Pobudzenie aktywności mieszkańców oraz upowszechnienie idei samorządowej w spotkaniu z okazji
Dnia Dziecka, Dnia Matki we wsi Kąciki

1 000,00 zł

Doposażenie istniejącego placu zabaw

2 000,00 zł

4.

11 000,00 zł
863,62 zł

Sołectwo Krzemieniewo
1.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej
Wsi w Wawrowicach”

2.

Opracowanie dokumentacji projektowejdrogi relacji Krzemieniewo –,,Jarzębowo’’ – Mroczno

3.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

Budowa chodnika

2.

Zakup narzędzi ogrodniczych

22 676,54 zł

3.

Zakup roślinności i dekoracji ogrodniczych

4.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi

1 000,00 zł

5.

Turniej Wsi

15 000,00 zł

Doposażenie kuchni w świetlicy

6.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie wsi poprzez zakup znaków i urządzeń drogowych

7.

Zakup myjki wysokociśnieniowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej

8.

Zakup materiałów do renowacji tablicy ogłoszeń

Sołectwo Kurzętnik I

769,21 zł
10 000,00 zł
500,00 zł
2 500,00 zł
434,86 zł
1 000,00 zł
22 390,71 zł

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej
Wsi

1 000,00 zł

3.

Zakup ławek

1 600,00 zł

1 400,00 zł

4.

Utrzymanie terenów zielonych

900,00 zł

5.

Budowa oświetlenia

1 006,54 zł

6.

Remont drogi gminnej- odcinek Parowa

800,00 zł

Sołectwo Szafarnia

11 700,00 zł

890,71 zł
5 000,00 zł
2 200,00 zł
24 820,34 zł

570,00 zł

1.

Utrzymanie terenów zielonych

4 000,00 zł

47 639,80 zł

2.

Doposażenie świetlicy wiejskiej

2 200,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej

10 000,00 zł

3.

Zakup barier zabezpieczających – drogowych

2.

Kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Parkowej w Kurzętniku

20 000,00 zł

4.

Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia (działka 41/1)

3.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Kurzętnika w kierynku Kaługi

5 000,00 zł

5.

Organizacja pikniku wędkarskiego

4.

Zakup mundurów dla strażaków OSP w Kurzętniku

2 300,00 zł

Sołectwo Tereszewo

5.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. „Letni Turniej
Wsi w Wawrowicach”

1 000,00 zł

6.

Budowa wodociągu na ulicy Polnej w Kurzętniku

9 339,80 zł
47 639,80 zł

1.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej- wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej Wsi
w Wawrowicach

1 000,00 zł

2.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – spotkanie integracyjne „trzech pokoleń”

1 000,00 zł

3.

Zakup umundurowania dla strażaków OSP Kurzętnik

2 300,00 zł

4.

Utworzenie ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi wraz z infrastrukturą towarzyszącą

5 000,00 zł

5

Przebudowa ulicy Storczykowej

6.

Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Dworcowa (dz. 1067/16)

15 000,00 zł
23 339,80 zł

Sołectwo Lipowiec

500,00 zł
14 434,86 zł

Sołectwo Sugajenko

1.

Sołectwo Kurzętnik II

500,00 zł
1 000,00 zł

2.

- usługa animacji dla dzieci: 600 zł

5.

1 000,00 zł

Remont świetlicy wiejskiej

- najem dmuchanej zjeżdżalni: 400 zł
- zakup upominków: 400 zł

1 500,00 zł
10 000,00 zł

1.

2 000,00 zł

Organizacja festynu dla dzieci:
4.

1 500,00 zł

Sołectwo Romanowo
1.

2 000,00 zł
16 769,21 zł

26 725,93 zł

700,00 zł
17 420,34 zł
500,00 zł
37 635,44 zł

1.

Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego i świetlicy

2.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Tereszewo

3 500,00 zł

500,00 zł

3.

Integracja „Spotkanie trzech pokoleń”

1 000,00 zł

4.

Ogrodzenie placu zabaw

5.

Dokończenie budowy drogi gminnej na działce 469/2 i 468/2

7 500,00 zł
25 135,44 zł

Sołectwo Tomaszewo

18 817,72 zł

1.

Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie dz nr 178/2

16 500,00 zł

2.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

3.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – Festyn Rodzinny

4.

Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej

500,00 zł
1 000,00 zł
817,72 zł

Sołectwo Wawrowice

22 438,35 zł

1.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – wspólne przedsięwzięcie sołectw pn. Letni Turniej
Wsi w Wawrowicach

1.

Przebudowa dróg w miejscowości Wawrowice

1 000,00 zł

2.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

3 000,00 zł

2.

Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Lipowcu

4 000,00 zł

3.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Wsi Wawrowice

3 000,00 zł

3.

Przebudowa drogi osiedlowej na działce nr 208/33 Etap II

16 225,93 zł

4.

Organizacja Dnia Kobiet

4.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kurzętnika do Kaługi kolejny etap przez miejscowość Lipowiec

5.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie Wsi Lipowiec

Sołectwo Małe Bałówki

5 000,00 zł

15 438,35 zł

1 000,00 zł

Sołectwo Wielkie Bałówki

25 439,65 zł

500,00 zł

1.

Zakup oraz montaż wiaty przystankowej

4 500,00 zł

19 722,88 zł

2.

Zakup oraz montaż drzwi do świetlicy wiejskiej

6 000,00 zł

1.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

1 650,00 zł

3.

Zakup oraz montaż drzwi bocznych do remizy strażackiej

2 500,00 zł

2.

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – festyn dla mieszkańców wsi Małe Bałówki

1 000,00 zł

4.

Remont chłodni w świetlicy wiejskiej (w tym zakup części)

5 500,00 zł

3.

Zakup obrusów dla Koła Gospodyń Wiejskich

1 000,00 zł

4.

Przebudowa świetlicy wiejskiej

5.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi Wielkie Bałówki (zakup usługi koszenia trawy
i utrzymania porządku)

1 000,00 zł

47 639,80 zł

6.

Organizacja Dnia dziecka (w tym zakup nagród dla dzieci)

2 000,00 zł
2 000,00 zł

16 072,88 zł

Sołectwo Marzęcice
1.

Kontynuacja inwestycji drogowej na ul. Pod Kamionkę

15 000,00 zł

7.

Zakup oraz położenie płytek w pomieszczeniu do przebierania w remizie strażackiej

2.

Budowa chodnika od straży do ulicy Okrężnej

15 000,00 zł

8.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i boiska wiejskiego

3.

Postawienie ławek przy świetlicy, na ul. Starowiejskiej i Południowej
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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

