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STO LAT
TEMU
NADESZŁA
BŁĘKITNA
ARMIA
W 2020 roku całe Pomorze świętuje powrót do niepodległej Polski. To właśnie
w styczniu sto lat temu oddziały błękitnej
armii gen. Hallera przejęły od administracji niemieckiej obszar późniejszego województwa pomorskiego. Dnia 19 stycznia
1920 roku wkroczyły do Kurzętnika i powiatu lubawskiego.

Z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych

życzymy Szanownym Mieszkańcom Gminy Kurzętnik
dni wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny.
Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie odrodzenie duchowe,
napełni Was spokojem, wiarą i miłością,
da
da siłę
siłę do
do pokonywania
pokonywania wszelkich trudności
oraz nadzieję,
by z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zbigniew Lewicki
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
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INWESTYCJE

MOST W BUDOWIE, DROGI
W PRZYGOTOWANIU

SŁOWO WÓJTA
Szanowni Mieszkańcy,

dla życia naszej lokalnej
społeczności
nadszedł
trudny czas. Epidemia koronawirusa rzuciła wyzwanie naszemu życiu. Wypchnęła nas z utartych
torów życia rodzinnego
i lokalnego, pracy organizacji, przedsiębiorstw i samorządu. Musimy ograniczyć spotkania, odwołano
wszelkie zgromadzenia,
wydarzenia kulturalne, treningi sportowe czy wyjazdy. Dzieci nie chodzą
do szkoły, firmy ograniczają pracę. Bez wątpienia skutki tej sytuacji będziemy odczuwać przez
wiele miesięcy, jeśli nie
lat. Najważniejsze to kierować się zaleceniami służb:
ograniczyć kontakty towarzyskie, stosować higienę osobistą i unikać zatłoczonych miejsc. Apeluję
także o specjalną troskę
o osoby starsze, samotne i pozbawione wsparcia.
Pomóżmy im zrobić zakupy, załatwmy za nich sprawę w urzędzie, porozmawiajmy w bezpiecznej odległości. Żyjemy
w małej społeczności: dzięki wspólnej odpowiedzialności i wsparciu możemy walczyć z epidemią. Także jednostki urzędu
gminy zmieniły zasady swojej działalności. Zapewniam, że każda sprawa zostanie
rozpatrzona telefonicznie lub mailowo.
Sytuacja epidemiologiczna wpływa niekorzystnie na rozwój gminy we wszystkich
zakresach. Nie pracują szkoły, współpraca
z innymi urzędami jest opóźniona, zmniej-

Od kilkunastu tygodni możemy obserwować postępujące prace na moście
drogowym w Kurzętniku. Trwają również przygotowania projektowe i przetargi na budowę odcinków asfaltowych.

szają się wpływy podatkowe. Mimo to będziemy ze wszystkich sił wałczyć o jak najłagodniejsze przejście przez stan epidemii
i dobre przygotowanie się do nadchodzących miesięcy. By to się udało musimy
działać razem i razem być odpowiedzialni. Jeśli możemy: zostańmy w domu i bezpiecznie spędzajmy święta Wielkiej Nocy.
Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik

Bez wątpienia budowa nowego mostu
na Drwęcy w Kurzętniku jest jedną z najpoważniejszych inwestycji ostatnich lat.
Wybudowano już kładkę techniczną,
na którą przełożono media. Trwają również intensywne prace nad budową kładki pieszo – rowerowej. Dopiero po jej
wybudowaniu rozpocznie się rozbiórka starego mostu. Wtedy przejazd ruchu
samochodowego, z wykluczeniem pojazdów służb ratowniczych, zostanie zamknięty.
Władze gminy Kurzętnik otworzyły oferty w przetargu na przebudowę drogi z Lipowca do Małych Bałówek. Najniższą cenę
za odcinek o długości około 1.700 metrów
zaproponowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane w Brodnicy – nieco ponad 2.400 tys. zł. Władze gminy czekają
z podpisaniem umowy do momentu po-

twierdzenia środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina opracowuje również dokumentację na odcinku Wielkie
Bałówki – Tomaszewo (przez. tzw. Cherchacz), Wielkie Bałówki – Otręba i w Wawrowicach w kierunku dawnej leśniczówki.
Gmina prowadzi również negocjacje
ze starostwem powiatowym w Nowym
Mieście. Rozmowy dotyczą remontu dróg
powiatowych z Tereszewa do Nielbarka
oraz z Kurzętnika do Kaługi. Urząd Gminy
Kurzętnik deklaruje wsparcie 50 procent
kosztów inwestycji. Nacisk na władze powiatowe prowadzą również mieszkańcy
wsi Lipowiec i Kąciki.
Trwają przygotowania do budowy kolejnego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej.
Kolejne 520 metrów ma powstać w Lipowcu i pozwoli na bezpieczne dojechanie
do skrzyżowania z drogą do Tereszewa.
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OŚWIATA

WSPÓLNIE PLANUJEMY
ROZWÓJ OŚWIATY
Dzięki wsparciu specjalistów, zorganizowano cykl otwartych debat dotyczących szkolnictwa gminnego.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH
UCZNIÓW
Co pół roku grupa uczniów z czterech szkół w gminie Kurzętnik otrzymuje stypendia wójta.

Jednym z etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Oświaty jest analiza wyników i wypracowanie celów edukacyjnych,
które pomogą podnieść poziom jakości
kształcenia w szkołach Gminy Kurzętnik.
Z tego powodu gmina Kurzętnik zorganizowała cykl otwartych dla mieszkańców
debat.

– Dziękujemy wszystkim osobom, które
uczestniczyły w debatach: uczniom, rodzicom, nauczycielom, samorządowcom,
przedsiębiorcom i pozostałym mieszkańcom Gminy Kurzętnik.Wierzę, że czas poświęcony przez Państwa będzie owocował
pozytywnymi zmianami – mówi Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.

PO FERIACH ZIMOWYCH
Tegoroczna zima nie rozpieszczała najmłodszych pod względem ilości śniegu. Mimo to można było dobrze się bawić.
Ferie dla najmłodszych mieszkańców gminy Kurzętnik zorganizowało Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku. Nie zabrakło zajęć plastycznych
i ruchowych. Ciekawą ofertę tradycyjnie przygotowało również Stowarzyszenie Moja Wieś Wawrowice. W tym
trudnym okresie epidemii życzymy
dzieciom, by ferie letnie były pełne
radości i swobody.

W tym roku wyjątkowo stypendia były
wręczone nie podczas wspólnego apelu w szkole w Kurzętniku, ale w każdej z placówek. W gminie Kurzętnik,
łącznie przyznano 123 stypendia dla
114 uczniów na kwotę 58 700,00 złotych,
w tym 93 za wyniki w nauce, 28 za osiągnięcia sportowe, 2 za osiągnięcia artystyczne. Wszyscy stypendyści dodatkowo wybrali się na wycieczkę do Młyna
Wiedzy w Toruniu.
— Mamy dzisiaj ważny dzień, bo doceniamy najlepszych, najzdolniejszych
uczniów. Kwoty w tym przypadku nie
są najważniejsze. Chodzimy do szkoły po wiedzę i by czuć się swobodnie
na rynku pracy, aby być aktywnym,
odpowiedzialnym i uspołecznionym uczniem. Chcemy tego nauczać
w szkołach. Nie jesteśmy tego w stanie zrobić sami. W tej triadzie edu-

kacyjnej najważniejszy jest rodzic —
mówił Wojciech Dereszewski, wójt
gminy Kurzętnik do uczniów, rodziców i kadry nauczycielskiej w Szkole
Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Kurzętniku.

Ranking szkół:

– SP Tereszewo: za wyniki w nauce – 17,
za osiągnięcia sportowe – 1
kwota stypendiów: 9 900,00 zł
– SP Kurzętnik: za wyniki w nauce – 36,
za osiągnięcia sportowe – 23, za osiągnięcia artystyczne – 2
kwota stypendiów: 27 000,00 zł
– SP Marzęcice: za wyniki w nauce – 24,
za osiągnięcia sportowe – 2
kwota stypendiów: 14 200,00 zł
– SP Brzozie Lubawskie: za wyniki w nauce: 16, za osiągnięcia sportowe – 2
kwota stypendiów: 7 600,00 zł
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KULA KOPERNIKA I ŚWIĘTO NAUKI
POLSKIEJ
Młodzieżowa Rada Gminy Kurzętnik zorganizowała ciekawą uroczystość przy
jednej z nieco zapomnianych atrakcji Kurzętnika.
Kurzętnicka młodzież złożyła kwiaty pod
kulą Kopernika. Wszystko z okazji urodzin
wielkiego astronoma, które przypadały
na dzień 19 lutego. Kula położona na zboczu Góry Zamkowej i doskonale widoczna
z drogi krajowej nr 15 jest elementem Szlaku Kopernikowskiego, który biegnie przez
Toruń, Olsztyn i Frombork. Kula podkreśla fakt, że Kopernik bywał w naszych
stronach, a rezydujący w Lubawie biskup
Tiedman Giese był jego przyjacielem. Ten

W Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyły się Eliminacje Gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” edycja
2020.

Grupa wiekowa I (szkoły
podstawowe klasy I – VI)

1. Filip Bukowski kl. VI, SP Tereszewo –
24 pkt
2. Adrian Domżalski kl. VI SP Brzozie Lubawskie – 19 pkt w czasie regulaminowym, 10 pkt po I dogrywce i 16 pkt po
II dogrywce
3. Lena Stempka kl. VI SP Marzęcice – 19
pkt w czasie regulaminowym, 10 pkt po
I dogrywce, 9 pkt po II dogrywce

W Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły odbyło się patriotyczne spotkanie
„100 – lecie wolnego Kurzętnika”. Uczczono setną rocznicę powrotu Kurzętnika do Ojczyzny.

dzień od niedawna jest obchodzony jako
Święto Nauki Polskiej i jest doskonałą okazja do przypomnienia związków wybitnego naukowca z naszym regionem.
– Dziękuję, ze chcieliście być z nami w tym
dniu, i w tym miejscu. To bardzo ważne.
Wierzę, że za rok, podczas kolejnych urodzin Mikołaja Kopernika, będzie nas jeszcze więcej – mówiła na miejscu Magdalena Rynkowska, sekretarz gminy Kurzętnik.

MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA
POŻAROM

Turniej otworzyła Magdalena Rynkowska, sekretarz gminy Kurzętnik, witając
zgromadzoną młodzież i życząc wysokich wyników. Jury w składzie Gminny
Komendant ds. ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej Leszek Zagórski, st. kpt Krzysztof Szałkowski, kpt
Mateusz Jaguszewski i Teresa Sadowska
z Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Kurzętnik dokonali oceny testów. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.

STO LAT OD POWROTU DO MACIERZY

Grupa wiekowa II (szkoły
podstawowe klasy VII – VIII)

1. Klaudia Stumska kl. VIII SP Brzozie Lubawskie – 19pkt
2. Adrian Wrzosek kl. VIII SP Tereszewo –
16 pkt
3. Dorota Otremska kl. VIII SP Tereszewo –
14 pkt

Grupa wiekowa III (szkoły
ponadpodstawowe)

1. Patrycja Gawryszewska kl. I ZSZ Kurzętnik – 17 pkt
2. Zofia Kremska kl. II ZSZ Kurzętnik –
15 pkt, oraz 7 po dogrywce
3. Mateusz Krajnik kl. I ZSZ Kurzętnik –
15 pkt, oraz 6 po dogrywce

Spotkanie prowadzili Jolanta Paplińska,
dyrektorka szkoły oraz Roman Lewicki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się
m.in.: senator Bogusława Orzechowska,
starosta Andrzej Ochlak, Paweł Warota
– naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, Rafał Tesmer
— prezes Stowarzyszenia Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej, Adam Kopiczyński – prezes Towarzystwa Miłośników
Ziemi Lubawskiej, Joanna Kowalska — wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Toruń czy Stanisława
Bartycha — członkini Koła Związku Sybiraków w Brodnicy.
Najważniejszym gościem była jednak major Maria Biedermann – Kowalewska ps.
„Myszka”, uczestniczka powstania warszawskiego, która podzieliła się swoimi wspomnieniami z czasów okupacji.
Na początku przemówił Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik. Potem
głos zabierali znawcy lokalnej historii, którzy przybliżyli zebranym wydarzenia roku

1920 w Kurzętniku i na Ziemi Lubawskiej
do czasów okupacji i mówili o podziemiu
niepodległościowym.
Umundurowanie polskiego żołnierza
w różnych okresach historii zaprezentowała Grupa Rekonstrukcyjna z Olsztyna.Ogłoszone zostały wyniki konkursu plastycznego „Moja Niepodległa Mała Ojczyzna” dla
uczniów szkół podstawowych kurzętnickiej gminy. Uczennice miejscowej szkoły zaprezentowały krótki montaż słowno
– muzyczny, kilka utworów niepodległościowych zagrała Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Kurzętnika.
Na koniec wszystkich zaproszono na grochówkę oraz do obejrzenia wystawy numizmatycznej „100 – lecie polskiego złotego”.
Organizatorami spotkania byli: Gmina Kurzętnik, Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku, szkoła im. Władysława Jagiełły
oraz Stowarzyszenie Reduta Tradycji i Historii Ziemi Lubawskiej.
Patronat medialny nad uroczystością sprawowała „Gazeta Nowomiejska”.

WYDARZENIA KULTURALNE
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DZIEŃ
KOBIET

W ELBLĄSKIM
TEATRZE
Gmina Kurzętnik zorganizowała wyjazd z okazji dnia kobiet dla wszystkich aktywnych społecznie pań.
– To był dobry pomysł z wyjazdem do teatru w Elblągu. Spektakl idealnie pasował
do nadchodzącego Dnia Kobiet. Przy tym
wyjazd był dobrą integracją naszych pań
– podsumowała wyjazd jedna z uczestniczek.
Na teatralnej widowni zasiadło około
dwustu pań z gminy Kurzętnik. Obejrzały
spektakl „Wszystko o kobietach, wszystko
o mężczyznach”. Był to prezent samorządu gminy dla najbardziej aktywnych kobiet.

PIĘĆDZIESIĄT LAT KGW
W KĄCIKACH
Okrągły jubileusz świętowały panie z najmniejszej, lecz wcale nie najmniej aktywnej wsi na terenie gminy Kurzętnik.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kącikach zostało założone 17 stycznia 1970 roku i wtedy zrzeszało 32 kobiety. Dokumentuje to
założycielski zeszyt z nazwiskami pierwszych członkiń. Po pół wieku w organizacji
działa 19 osób, które dbają o organizacje
wiejskich wydarzeń. Wielkim osiągnię-

ciem była ubiegłoroczna organizacja dożynek powiatowych w Kącikach. W liczącej 86 mieszkańców wsi pojawiło się kilka
tysięcy gości.
Podczas jubileuszu najlepsze życzenia
od Wojciecha Dereszewskiego, wójta gminy Kurzętnik i Grażyny Deranek, dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kurzętniku trafiły na ręce Magdaleny
Grześkiewicz, obecnej przewodniczącej
koła. Szczere podziękowania powędrowały również do Ireny Knorps, sołtys Kącik i wieloletniej przewodniczącej koła.
Wyjątkowym gościem uroczystości była
pani Janina Wyrostek, mieszkanka wsi
w wieku 97 lat, która od początku aktywnie działała w lokalnym Kole Gospodyń
Wiejskich.

W MUZYCZNYCH
OBJĘCIACH
W niedzielne popołudnie dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku – Roman Lewicki zaprosił na koncert walentynkowy „W muzycznych
objęciach”.

Na scenie kurzętnickiego centrum kultury zaprezentował się Zespół Kameralny „Artis” z solistami – Eweliną Wojciechowską i Kamilem Pękala. Licznie zgromadzona publiczność miała niezwykłą ucztę kulturalną. Zaprezentowany przez zespół repertuar
to między innymi znane i lubiane utwory z lat trzydziestych: „Nasza jest noc”, „Brunetki, blondynki”, „Ada! To nie wypada!”. Były też arie „Usta milczą, dusza śpiewa”
i „Czardasz” z operetki „Księżniczka Czardasza”. Nie zabrakło też znanego przeboju Zbigniewa Wodeckiego „Zacznij od Bacha”. Publiczność urzekły zarówno duety,
jak i wersje instrumentalne popularnych standardów muzycznych o romantycznej
tematyce.
Był to wyjątkowy koncert inspirowany wątkami miłosnymi. Niezapomniana uczta dla
ucha i ducha. Publiczność nagrodziła solistów i instrumentalistów gromkimi brawami. Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik – Zbigniew Lewicki podziękował za piękny występ wręczając paniom z zespołu „Artis” czerwone róże.
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BIZNES / SAMORZĄD

JESTEŚMY PARTNEREM BIZNESU LOKALNEGO
Podczas IV Kurzętnickiej Gali Biznesu,
statuetkami nagrodzono firmy, które
wybrała kapituła powołana przez Wojciecha Dereszewskiego, wójta gminy
Kurzętnik.
— Przedsiębiorcy mają dziś swój wielki
dzień — mówiła na powitanie Magdalena
Rynkowska, sekretarz gminy.
Następnie Zbigniew Lewicki, przewodniczący rady przedstawił główny cel spotkania, którym jest docenienie ciężkiej pracy
i zaangażowania przedsiębiorców w rozwój gospodarczy regionu.

Z tej okazji wójt gminy Kurzętnik powołał kapitułę konkursu, by uhonorować statuetką osoby zaangażowane w rozwój

przedsiębiorczości w regionie w 3 kategoriach: Firma Roku, Rodzinna Firma i Długoletnia Działalność.
Ogłoszono zatem, że firmą roku został zakład Libro S, specjalizujący się w produkcji
mebli tapicerowanych. Zakład funkcjonuje
w strefie ekonomicznej w Nielbarku. Statuetkę odebrał Paweł Liberacki.
Tytuł Firmy Rodzinnej roku odebrała Anna
Cerklańska z Kurzętnika, która wraz z mężem Danielem Cerklańskim od 2013 roku
specjalizuje się w zaopatrzeniem klientów
w suknie ślubne oraz okazjonalne garnitury męskie.
Z kolei statuetkę za długoletnią działalność
wręczono Leszkowi Przyborowskiemu,

który od roku 1975 prowadzi przychodnię
weterynaryjną na terenie Kurzętnika. Statuetki wręczał Wojciech Dereszewski w towarzystwie gości oficjalnych gali.
Wójt Wojciech Dereszewski, zabierając
głos na gali zaznaczył, że przedsiębiorców
z gminy Kurzętnik cechuje współodpowiedzialność za rozwój gminy, determinacja, umiejętność niekiedy podejmowania
ryzykownych decyzji i oczywiście etyka
w biznesie.
Swoją grą galę uświetniła orkiestra dęta
pod batutą Mariusza Brzezickiego z GCK.
Po części oficjalnej rozpoczął się wieczorek integracyjny przy muzyce.

INNOWACYJNY SAMORZĄD MONOGRAFIA WSI
Gmina Kurzętnik w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu na innowacje.
Wojciech Dereszewski, wójt Gminy Kurzętnik odebrał nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Innowacyjny Samorząd”
w kategorii gminy wiejskie. Uroczysta gala
odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie. Kapituła konkursowa
doceniła program wsparcia budownictwa
mieszkaniowego – Dobrze wykorzystaj
500+ – Działki za pół ceny.

MIKOŁAJKI

Innowacyjny Samorząd to nowy projekt
Serwisu Samorządowego PAP wyłaniający i nagradzający najbardziej innowacyjne samorządy. Celem konkursu jest
promocja kreatywnych i innowacyjnych
samorządów oraz inspiracja pozostałych jednostek samorządowych do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Wanda Białkowska, emerytowana bibliotekarka z Nowego Miasta napisała książkę o dziejach wsi Mikołajki.
Premiera liczącej blisko sto stron książki „Mikołajki. Historia wsi i jej mieszkańców”
odbyła się w świetlicy wiejskiej w Mikołajkach. Na spotkanie z autorką przybyło bardzo wielu mieszkańców wsi, a także grono regionalistów zainteresowanych historią
ziemi lubawskiej. Spotkanie otworzyła Magdalena Rynkowska, sekretarz gminy oraz
Zbigniew Krukowski, sołtys Mikołajek. Następnie Wanda Białkowska opowiedziała
o swoich przodkach z rodziny Ewertowskich, którzy od bez mała trzystu lat są związani z Mikołajkami.
Autorka w swojej pracy opisała dzieje wsi, przygotowała biogramy najważniejszych
osób związanych ze wsią, a także lokalnych organizacji społecznych. Publikacja była
rozchwytywana i znalazła miejsce w biblioteczkach wielu mieszkańców Mikołajek.
O zakup egzemplarzy można dopytać autorkę w Bibliotece Parafialnej, która działa
na ul. Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim.

WYDARZENIA KULTURALNE
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WYJĄTKOWY KONCERT NOWOROCZNY W KURZĘTNIKU
Noworoczną tradycją w Kurzętniku stał się koncert, na który zaprosili wójt gminy Kurzętnik- Wojciech Dereszewski i dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku – Roman Lewicki.
W muzyczną podróż zabrał licznie
zgromadzoną publiczność Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska pod kierownictwem artystycznym Elżbiety Kornaszewskiej-Rogackiej. Zespół
z sześćdziesięcioletnią tradycją, występujący w siedemdziesięciooso-

bowym składzie zaprezentował kolędy i pastorałki, piosenki imitujące
brzmienie kapel ulicznych oraz przekrój pieśni polskiego folkloru. Było to
niezwykle barwne widowisko, pełne
radości i ekspresji oraz choreograficznych układów tanecznych. Na scenie

było kolorowo. Tancerze prezentowali piękne ludowe stroje z różnych regionów Polski. Występ został przyjęty
owacjami na stojąco. Widownia włączała się w śpiewanie znanych przyśpiewek. Należy podkreślić, że wstęp
na koncert był bezpłatny.

Koncer t noworoc zny podsumował
przewodnic ząc y rady gminy Kurzętnik – Zbigniew Lewicki, k tór y
podziękował za niesamowite wrażenia ar t yst yc zne i złoż ył mieszkańcom gminy Kurzętnik ż yc zenia
na 2020 rok .

AKCJA CZERWONYCH SERDUSZEK W KURZĘTNIKU
Wiatr w żagle zawiał w Kurzętniku
28. finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia
i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji z zakresu chirurgii ogólnej, kardiochirurgii i neurochirurgii.
Orkiestra pod batutą Jurka Owsiaka rozpoczęła swoją grę w godzinach porannych. Lokalnym dyrygentem serduszkowej akcji był dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Kurzętniku – Roman Lewicki.
Wolontariusze ze szkół gminy Kurzętnik
kwestowali rozdając czerwone serduszka. Przy Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku odbył się także pokaz prawidłowego rozpalania pieca
od góry zorganizowany przez społeczników z Górzna. Następnie odbył się bieg,
który ruszył z kurzętnickiego centrum
kultury. Po południu orkiestrowe granie
rozbrzmiało w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku. Wystąpiły
dzieci ze szkół gminy Kurzętnik, zespoły taneczne i wokalne działające w GCK.
Odbył się także pokaz kickboxerów Zamku Kurzętnik. O 19 zagrały na Kurzej Górze dwa zespoły „CI-HO” i „THE GOOD
TIMES”. Przeprowadzono także licytacje, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. O godz. 20 błysnęło światełko
do nieba.
Podczas 28. Finału WOŚP zebraliśmy
19.385,24. Dziękujemy za gorące serca
i ofiarność Wszystkim, którzy wsparli orkiestrowe granie. Siema!
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SPORT

DZIĘKUJEMY ZA PROMOCJĘ SPORTU
W GMINIE KURZĘTNIK
Sportowcy, trenerzy, animatorzy i pasjonaci – wszyscy, którzy sprawiają, że nasza gmina sportem stoi – zostali wyróżnieni za swoją pasję podczas gminnej Gali Sportu.
Gala Sportu odbyła się w kurzętnickim
Gminnym Centrum Kultury. Wydarzenie poprowadził Andrzej Kowalczyk, koordynator
sportu w gminie oraz promotor ciężkiej atletyki. Za swoją codzienną pracę budującą dobre zdrowie i kondycję, a do tego promującą
samorząd na zewnątrz podziękował Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
Trenerzy poszczególnych sekcji sportowych, m.in. piłki nożnej, kickboxingu czy
podnoszenia ciężarów podsumowali dokonania zawodników w 2019 roku. Następnie 58 zawodników wyróżniających się
w swoich dyscyplinach otrzymało statuetki, a 31 dostało jednorazowe stypendia.
W szczególny sposób nagrodzono kickboxerów — Krystiana Rzepkę i Pawła Kędziorskiego, którzy zostali medalistami Mistrzostw Europy. Andrzej Ochlak, starosta
powiatu wręczył obu zawodnikom specjalne puchary. Podobne wyróżnienia sportowcy ci otrzymali również z rąk dyrektora
Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego — Ryszarda Cecota. Dla gości przygotowano niespodziankę – pokaz tańca.
Impreza była także sposobnością do wręczenia nagród „Gazety Nowomiejskiej”:
w plebiscycie na najpopularniejszego
sportowca powiatu nowomiejskiego. Poniżej przedstawiamy sylwetki sportowców
wybranych głosami czytelników.
II miejce – Amelia Rzepecka — kickboxing,
zawodniczka Zamku Expom Kurzętnik
• Mistrzyni Polski kick light Mysiadło – kadetka młodsza *Mistrzyni województwa
Warmińsko – Mazurskiego kick light
• 2 miejsce Puchar Polski w Bałowie kick light

IV miejsce – Łukasz Gumiński – kickboxing, zawodnik Zamku Expom Kurzętnik
• Mistrz Polski Kick Light Mysiadło i Light
contact Węgrów – kadet młodszy
• Mistrz województwa Warmińsko – Mazurskiego kick light
• 1 miejsce Polish Open w Szczecinie kick
light
VII miejsce – Kamil Kłosowski – sporty siłowe, zawodnik Zamku Expom Kurzętnik
• V-ce Mistrz Polski Juniorów do lat 16 w
Trójboju Siłowym
• czwarty zawodnik Mistrzostw Polski do
lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów
• srebrny medalista Mistrzostw Polski do
lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów
• brązowy medalista Mistrzostw Warm.- Maz.
Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów
VIII miejsce – Wojciech Kamiński – piłka
nożna, zawodnik Zamku Expom Kurzętnik
obrońca junior.
IX miejsce – Mieszko Siemiątkowski – kickboxing, zawodnik Zamku Expom Kurzętnik
• Mistrz Polski Kick Light Mysiadło i Light
contact Węgrów – kadet starszy
• 1 miejsce Polish Open w Szczecinie kick
light
• 1 miejsce Puchar Polski w Bałtowie kick light
X miejsce – Ewa Renkel- Bucha, lekkoatletyka, Stowarzyszenie Kurzętnik Biega
• Ogólnopolska Przełajowa Sztafeta Walentynkowy Leśny Cross w Łukta II miejsce z
Mariusz Bartkowski
• Maraton Wigry Stary Folwark VII miejsce
w kategorii kobiet
• III ORiSTO Bieg Stolarski o Złoty Hebel w
Grodzicznie na 10km II miejsce w kat K30

Jak co roku w szkole podstawowej
w Brzoziu Lubawskim odbyły się zawody ciężkoatletyczne.
Zawody dla uczniów organizuje Ryszard
Wiśniewski, przedsiębiorca i animator
sportu z Nielbarka. Przedstawiamy wyniki.

Igrzyska Dzieci – rocznik 2007
i młodsi

TURNIEJ NARCIARSKO-SNOWBOARDOWY
NA KURZEJ GÓRZE

Ośrodek Narciarski Kurza Góra gościł
uczniów szkół z terenu gminy Kurzętnik. Młodzi sportowcy walczyli z czasem na stoku.

Magdalena Rynkowska – sekretarz Gminy i Luiza Chełstowska – manager ośrodka Kurza Góra.

Wyniki turnieju:

ku z elektronicznym pomiarem czasu
i przy sprzyjającej pogodzie uczniowie
zmierzyli się w kategorii nart chłopców
i dziewcząt i snowboard chłopców. O wyniku poszczególnych uczestników decydowała suma trzech przejazdów. Najlepszych uczestników turnieju dekorowały

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

25.02.2020 r. w Ośrodku Narciarskim „Kurza Góra” odbył się Turniej Narciarsko-Snowboardowy z okazji rocznicy urodzin
Mikołaja Kopernika. Turniej początkowo zaplanowany na 19 lutego z przyczyn
niezależnych od organizatorów nie mógł
odbyć się w tym dniu (rocznica urodzin
astronoma). Organizatorami były Urząd
Gminy w Kurzętniku i Ośrodek Narciarski
„Kurza Góra” Kurzętnik. W turnieju udział
wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych
z Brzozia Lubawskiego, Kurzętnika i Marzęcic. Na świetnie przygotowanym sto-

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

XXVII ZAWODY
W DWUBOJU
SIŁOWYM
O PUCHAR
RYSZARDA
WIŚNIEWSKIEGO

Narty chłopców:
1. Piotr Błaszkowski 34,41
2.Kamil Kroplewski 36,89
3. Konrad Szczawiński 41,10
4. Gracjan Stalęga 42,87
5. Szymon Laskowski 44,09
6. Michał Rzepniewski 47,76
7. Jan Wanat 48,37
Narty dziewcząt:
1. Kornelia Andrzejewska 42,92
2. Zuzanna Gortatowska 45,48
Snowboard chłopców:
1. Nikodem Kowalczyk 48,89
2. Michał Piotrowicz 63,05

– podciąganie na drążku: 1. Cezary Rosankiewicz (SP Marzęcice), 2. Oskar Otremski (ZS Kurzętnik), 3. Błażej Karbowski (SP
Brzozie Lub.)
– wyciskanie sztangi leżąc: 1. Paweł Stępień
(SP Tereszewo), 2. Cezary Kowalkowski
(ZS Kurzętnik), 3.Rafał Kowalski (SP Brzozie Lub.)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej –
rocznik 2005 – 2006

– podciąganie na drążku: 1. Oskar Grzonkowski (SP Marzęcice), 2. Łukasz Stępień
(SP Tereszewo), 3. Nikodem Kowalczyk
(ZS Kurzętnik)
– wyciskanie sztangi leżąc: 1. Tomasz Pokojski (SP Tereszewo), 2. Piotr Ziółkowski
(SP Marzęcice), 3. Nikodem Kowalczyk (ZS
Kurzętnik)

klasyfikacja drużynowa

– Igrzyska Dzieci – rocznik 2007 i młodsi: 1.
Szkoła Podstawowa w Kurzętniku, Szkoła Podstawowa w Brzoziu Lub., 3. Szkoła
Podstawowa w Tereszewie, Szkoła Podstawowa w Marzęcicach
– Igrzyska Młodzieży Szkolnej – roczniki 2005 – 2006: 1.Szkoła Podstawowa w
Tereszewie, 2. Szkoła Podstawowa w Kurzętniku, 3. Szkoła Podstawowa w Marzęcicach, 4. Szkoła Podstawowa w Brzoziu
Lub.

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

