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POWIEDZIELIŚMY STOP
KORONAWIRUSOWI

W marcu tego roku obudziliśmy się w innej
rzeczywistości. Koronawirus zamknął nas
w domach, osłabił gospodarkę i zachwiał
życiem społecznym. Mieszkańcy i władze
gminy Kurzętnik podjęły szereg działań
mających załagodzić skutki pandemii. Razem szyliśmy maseczki, pomagaliśmy słabszym i dążyliśmy do osłonięcia gospodarki
lokalnej. Wszystko po to, by dalej żyło się
dobrze w naszej małej ojczyźnie.
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INWESTYCJE W GMINIE
KURZĘTNIK

SŁOWO WÓJTA
Szanowni Mieszkańcy,

na wstępie chciałbym gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w akcję zwalczania pandemii
koronawirusa. W społeczną pracę szycia maseczek
i ich dystrybucji, rozwożenia paczek żywnościowych i zabezpieczenia instytucji zaangażowało się
około 250 osób. To pokazuje naszą siłę, gdy jesteśmy razem. Najgorsze jednak przed nami.
Wraz z jesienią może nadejść druga fala choroby.
Do tego eksperci prognozują potężny spadek rozwoju gospodarczego. Dlatego ważne jest, żebyśmy
dbali o siebie i bliskich
oraz starali się wzmacniać swoje gospodarstwa,
przedsiębiorstwa, a także
fundusze rodzinne. Mimo
pandemii pojawiają się
możliwości
pozyskania
środków, w tym pochodzących z rządowej tarczy antykryzysowej. Pracownicy
Urzędu Gminy nieustannie
szukają rozwiązań jak załatać dziury spowodowane spadkiem wpływów z podatków. Mamy zaplanowane kolejne inwestycje, m.in. udało się otrzymać
promesę na finansowanie nowej drogi
z Malych Bałówek do Lipowca. Prowadzone jest także kilkanaście małych inwestycji
sołeckich, które zapewniają pracę mieszkańcom gminy.
W tych trudnych czasach sprawdziliśmy się i pokazaliśmy, że możemy działać razem. Na nadchodzące czasy życzę sobie, moim współpracownikom

Zapraszamy do zapoznania się z relacją o trwających inwestycjach na terenie
gminy Kurzętnik.

i wszystkim osobom zaangażowanym
z życie gminy Kurzętnik, by to kontynuować. Nie budujmy sztucznych podziałów i sporów, a skupmy się w rozwoju naszej gminy. Tylko razem możemy
osiągać cele i budować dalszy dobrobyt mieszkańców.
Na koniec życzę udanych wakacji. Wiele
z nas zostanie w domu i zrezygnuje z dalekich wyjazdów. To dobra okazja, by poznać wspaniałe zakątki naszej gminy.
Wojciech Dereszewski

PROMESA NA DROGĘ MAŁE
BAŁÓWKI – LIPOWIEC
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki odwiedził powiat nowomiejski, aby przekazać promesy w ramach tzw. Tarczy Samorządowej.
Gmina Kurzętnik otrzyma
1 493 870 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Otrzymane środki samorząd
może przeznaczyć na szeroko
rozumiane inwestycje m.in.
na szkoły, przedszkola, drogi,
wodociągi i kanalizacje, a także na wkład własny przy inwestycjach
realizowanych
przy wsparciu z innych środków publicznych. Źródłem
finansowania projektu jest
Fundusz COVID-19. Wsparcie
jest bezzwrotne.
Ponadto Fundusz Dróg Samorządowych dofinansuje 80% kosztów kwalifikowanych zadania „Przebudowa drogi gminnej Małe Bałówki – Lipowiec”. Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi łącznie 1 663 mb. Realizacja zadania nastąpi
w terminie do 14 maja 2021 r.

Trwa drugi etap zadania „Utworzenie
ścieżki rowerowej z Kurzętnika do Kaługi
wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Jest
to kontynuacja ścieżki rowerowej, która
zakończyła się na przecięciu z droga powiatową w miejscowości Lipowiec. Zaprojektowano ścieżkę rowerową z której mogą korzystać piesi, o nawierzchni
z betonu asfaltowego i szerokości 3,5m.
Całkowita długość ścieżki w ramach etapu II wynosi ok. 0,52 km. Wzdłuż trasy ścieżki zaprojektowano miejsce przeznaczone do wypoczynku, wyposażone
w ławeczkę i stojak na rowery. Wykonawcą robót jest konsorcjum firmę „Mi-Le-An”
Anna Moczadło, ul. Kasztanowa 36, 13300 Nowe Miasto Lubawskie. Inwestycja
za kwotę 290.280,00 zł zostanie wykonana do 14 sierpnia 2020 r. Ścieżka rowerowa zostanie również oświetlona 14 lampami LED – wykonawcą robót jest Zakład
Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp.
z o. o.; kwota zadania 69.224,40 zł brutto.
Prowadzone są także prace związane z przebudową drogi gminnej w Otrębie dz. nr 163.
Na całej długości drogi zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego. Projektowana szerokość jezdni to 4,00 m długość
150m. Inwestycja za kwotę 144.599,00 zł zostanie wykonana do 07 sierpnia 2020 r. Zadanie dofinasowane jest z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Na dachu remizy strażackiej w Marzęcicach trwa montaż paneli fotowoltaicznych. Inwestycja ma na celu zmniejszenie
kosztów energii elektrycznej w wyżej wymienionym obiekcie. Całkowity koszt zadania – 44.649,00 zł brutto.
Kontynuowana jest także przebudowa
drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomasze-

ABSOLUTORIUM
DLA WÓJTA
PRZYJĘTE
Rada Gminy Kurzętnik podjęła decyzję
o udzieleniu wotum zaufania oraz absolutorium dla Wojciecha Dereszewskiego, wójta gminy Kurzętnik.

wie na drogę z kostki brukowej w ramach
funduszu sołeckiego. Długość budowanego odcinka ok 100 m bieżących.
Trwa także remont świetlicy wiejskiej
w Małych Bałówkach. Zakupiono i zamontowano kocioł gazowy wraz z kominem.
Wykonano już instalację wewnętrzną gazową z rur miedzianych oraz zamontowano grzejniki. W ramach zadania wykonany ostanie także schowek na butle gazowe
wraz z zadaszeniem. Odświeżono całą
świetlicę wewnątrz i na zewnątrz. Odmalowano małą architekturę oraz ogrodzenie.
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TRWA BUDOWA MOSTU
W KURZĘTNIKU

UHONOROWALIŚMY
MATKI
„Mama na Medal” to inicjatywa kurzętnickiego samorządu, której przesłaniem było uhonorowanie kobiet, które urodziły czworo i więcej dzieci. Okolicznościowy medal i list, z okazji Dnia Matki, otrzymały wyjątkowe
panie z terenu gminy.

Przeprawa przez Drwęcę w Kurzętniku rośnie w oczach.
25 października 2019 roku Pan Wójt
Wojciech Dereszewski wraz z Zastępcą
Skarbnika Gminy Panem Pawłem Kruzą dokonali podpisania umowy na zadanie inwestycyjne umowy pn. „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku,
ul. Hunta – Dworcowa na rzece Drwęcy”.
Inwestycja za kwotę 4.914.336,65 zł zostanie zrealizowana w ciągu 12 miesięcy
od dnia podpisania umowy. Gmina Kurzętnik na te zadanie inwestycyjne po-

zyskała środki w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie
2.811.563,61 zł.
W tym momencie zbudowana została
kładka pieszo – rowerowa, która jest chętnie używana przez mieszkańców. Obiekt
jest oddzielony od powstającego mostu
drogowego. W tym momencie położone
zostały belki ze strunobetonu. Prace budowlane mają potrwać do końca października tego roku.

POMOC PRAWNA

Zachęcamy do korzystania z porad
prawnych szczególnie pracowników
poszkodowanych przez pracodawców
w związku z epidemią COVID19. Przypominamy, iż w każdą środę i piątek

w godzinach 10.00-14.00 w Urzędzie
Gminy w Kurzętniku prowadzone są
bezpłatne porady prawne udzielane przez radców prawnych z kancelarii TOGATUS.

Z niecodzienną inicjatywą uhonorowania mam z gminy Kurzętnik wyszedł
Wojciech Dereszewski, gospodarz kurzętnickiej gminy. W imieniu samorządu
przygotował okazjonalne medale z okazji Dnia Matki. Trafiły one do matek, które urodziły czworo i więcej dzieci. Był
to symboliczny wyraz uznania dla kobiet, które troszczą się o dzieci, rodzinny dom, pokonują przeciwności losu
oraz troszczą się o utrzymanie tradycji

i by była ona przekazywana z pokolenia
na pokolenia.
Do niektórych z domów pań, które zostały wyróżnione, wójt w towarzystwie swojego zastępcy zapukał osobiście. Nie było
jednak możliwości, by gospodarz gminy odwiedził wszystkie matki, bo było ich
w miejscowościach całej gminy ponad 470.
Z pomocą przyszli więc niezawodni druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy wspomogli niecodzienną akcję.
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CO SŁYCHAĆ U DZIECI NA DĘBNIE?
Gmina Kurzętnik realizuje projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020; nr Priorytetu Inwestycyjnego: 8iv – Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym
dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery,
godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę.
Wartość projektu opiewa na kwotę
1 711 512,00 zł, wysokość dofinansowania wynosi 1 625 936,40 zł.
Celem projektu jest wsparcie zatrudnienia 36 osób pełniących funkcje opiekuńcze poprzez zwiększenie o 36 miejsc
dostępności miejsc świadczenia usług
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci nowych miejsc żłobkowych.
W Gminny Zespole Opiekuńczo- Wychowawczym, w skład którego wchodzi Żłobek
„Pisklandia” i Przedszkole „Kogucik” w Kurzętniku wydarzyło się wiele ciekawych inicjatyw.
Budząca się do życia wiosna zainicjowała
nowe i ciekawe pomysły, które pomimo
panującej pandemii miały możliwość realizacji. Placówka stara się utrzymywać jak
najwyższy poziom, a personel zapewnia
dzieciom wszechstronny rozwój. Opiekunowie własnoręcznie utworzyli ścieżkę
sensoryczną prowadzącą do placu zabaw,
stworzoną z różnych i ciekawych faktur.
Pozwala ona na rozwijanie wszelkich zmysłów, potrzebnych do prawidłowego poznawania świata. Innowacyjny ogrodowy „łapacz snów”, który własnoręcznie
utworzyła psycholog placówki działa pozytywnie na zmysł wzroku i dotyku. Jest
świetnym narzędziem do integracji sensorycznej. Rozbudza dziecięcą ciekawość

i eksplorację świata. Dzięki dobrej współpracy z Radą Rodziców plac zabaw został
wzbogacony o huśtawkę „Bocianie gniazdo”, która prawidłowo wpływa na rozwój
ośrodkowego układu nerwowego dziecka. W ogrodzie dzieci mają możliwość poznawania i budowania bliskości z naturą wśród zasadzonych kwiatów, warzyw
i krzewów owocowych. Ponadto opiekunowie zagospodarowali teren przy placówce zakładając różnorodny ogród botaniczny kwiatowo-owocowy
Nowe pomysły wciąż rodzą się w głowie
zarządzających i kadry placówki. Oprócz
realizacji projektu „Rodzice pracują,
w żłobku dziećmi opiekunki się zajmują”
niedługo zrealizuje się kolejne kiełkujące
marzenie, jakim jest utworzenie oddziału
specjalistycznego.
Specjaliści: psycholog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta SI, rehabilitant,
terapeuta ręki, artterapeuta, muzykoterapeuta pomogą holistycznie podejść
do diagnozy i terapii małego dziecka.
Wkrótce rozpocznie się cały proces rekrutacyjny, o którym będziemy informować na bieżąco na stronie placówki
www.zlobek-kurzetnik.pl.

DYŻURY PRZEDSZKOLI

Od 29 czerwca do 31 sierpnia ustala się dyżury szkół i przedszkoli. W okresie
wakacji dzieci podlegające edukacji przedszkolnej, dla których pracujący rodzice nie mają opieki, będą mogły przebywać w oddziałach przedszkolnych
w placówkach oświatowych wg poniższego harmonogramu:
29.06.2020 – 10.07.2020 – Przedszkole,,Kogucik” w Kurzętniku
13.07. 2020 – 17.07.2020 – SP Tereszewo
20.07.2020 – 24.07.2020 – SP Brzozie Lubawskie
27.07.2020 – 31.07.2020 – SP Marzęcice
03.08.2020 – 14.08.2020 – ZS w Kurzętniku
17.08.2020 – 31.08.2020 – Przedszkole,,Kogucik”
W ww. terminach wskazane placówki będą pracowały w godz. 6:30-15:30.
Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły.

PANDEMIA
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GMINA WALCZY Z KORONAWIRUSEM
Władze gminy Kurzętnik zainicjowały
wiele działań skierowanych na ochronę zdrowia i gospodarki na terenie naszego samorządu.
Gmina Kurzętnik wprowadziła Kurzętnicki
Pakiet Pomocowy w celu ochrony mieszkańców przed skutkami pandemii. Dzięki wsparciu ośrodka narciarskiego Kurza
Góra przekazano 100 przyłbic ochronnych, które trafiły do pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Samodzielnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kurzętniku oraz szpitala
powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. Do końca czerwca zmniejszone były
opłaty za żłobek w Kurzętniku. Przeprowadzono także dezynfekcję miejsc publicznych.

W akcję szycia maseczek zaangażowały
się Panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz
administracja i obsługa Żłobka w Ku-

rzętniku, Zespołu Szkół im. Władysława
Jagiełły w Kurzętniku, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół
Ziemi w Marzęcicach i Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
w Tereszewie. Sprawna akcja dystrybucji
maseczek była możliwa dzięki zaangażowaniu jednostek OSP z gminy Kurzętnik.
Wasza postawa to doskonały przykład
troski o innych i chęci niesienia pomocy.

Dziękujemy w imieniu wszystkich mieszkańców – komentuje Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.Gmina Kurzętnik przygotowała także plan wsparcia dla
biznesu. Na indywidualny wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą można otrzymać zwolnienie
z opłat za dzierżawę lub za użytkowanie
wieczyste czy odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości lub rozłożenie go na raty.

PACZKA WIELKANOCNA
DLA SENIORÓW
I RODZIN
Dzięki staraniom Gminy Kurzętnik 189 rodzin otrzymało przed świętami
Wielkiej Nocy paczkę żywnościową. Pomoc dostarczyły do domów seniorów i rodzin jednostki OSP z terenu gminy Kurzętnik. Celem akcji było, by
osoby potrzebujące nie odczuły ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.
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WYRÓŻNIENIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH W GMINIE KURZĘTNIK

GMINA KURZĘTNIK
REALIZUJE
PROJEKT,,ZDALNA
SZKOŁA – WSPARCIE
OGÓLNOPOLSKIEJ
SIECI EDUKACYJNEJ
W SYSTEMIE
KSZTAŁCENIA
ZDALNEGO”

Gmina Kurzętnik złożyła wniosek o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu
grantowego,,Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
W drugim półroczu roku szkolnego 2019/2020 Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski za wysokie
wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie nagrodził 148 uczniów – z czego 14 również
odnosiło sukcesy sportowe, zaś za osiągnięcia sportowe 18 uczniów.
Uczniowie, w zależności od uzyskanej średniej, otrzymali karnety z bogatym pakietem atrakcji do wykorzystania
na obiektach kompleksu na Kurzej Górze.
Wyróżnieni uczniowie poszczególnych szkół:

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu
Lubawskim:

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi
w Marzęcicach:

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Tereszewie:

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły
w Kurzętniku:

– wyniki w nauce: 22 (z czego 5 również sportowe)
– osiągnięcia sportowe: 5

– wyniki w nauce: 24 (z czego 6 również sportowe)
– osiągnięcia sportowe: 6

– wyniki w nauce: 39
– osiągnięcia sportowe: brak

– wyniki w nauce: 63 (z czego 3 również sportowe)
– osiągnięcia sportowe: 7

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa,
związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie
zamiast w szkolnych ławach zasiedli przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało
sprzętu, na którym mogliby realizować podstawy programowe.
Złożony przez Gminę Kurzętnik wniosek o przyznanie grantu przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 70 000,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 70 000,00 zł brutto.
Dofinansowanie: 70 000,00 zł brutto.
Finansowanie projektu:
Projekt sfinansowany został na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1277/2020 zawartej
22.04.2020 r. pomiędzy Centrum Projektów Polska
Cyfrowa a Gminą Kurzętnik, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej I „Powszechny dostęp
do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
Realizacja projektu trwa od 22 kwietnia do 22 października 2020 roku. Efektem jest zakup 32 laptopów,
które zostały przekazane do 4 szkół:
• Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim – 5 laptopów
• Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie – 8 laptopów
• Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach – 7 laptopów
Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku –
12 laptopów.
Przekazany do jednostek oświatowych sprzęt komputerowy otrzymali zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

WYDARZENIA KULTURALNE
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ZAANGAŻOWALIŚMY SIĘ W POMOC CHORYM
DZIECIOM
Przez media społecznościowe w całym kraju przetoczyła się fala akcji charytatywnych dla chorych dzieci. W akcję robienia pompek i przysiadów oraz nominowania kolejnych firm, instytucji i organizacji zaangażowali się przedstawiciele gminy Kurzętnik.
Udział w zbiórce wzięli między innymi pracownicy Urzędu Gminy Kurzętnik, radni gminni, Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Kurzętniku, pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, a także członkowie wielu Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kurzętnik.

LUNCH
BIZNESOWY
W Siedlisku Nielbark odbyło się spotkanie dla
przedsiębiorców z terenu gminy Kurzętnik.
Na zaproszenie Wojciecha Dereszewskiego, wójta gminy Kurzętnik w Nielbarku odbyło się spotkanie dla przedstawicieli firm zarejestrowanych
i płacących podatki w gminie Kurzętnik. Podczas
spotkania przygotowano szkolenie z zakresu nowych przepisów podatkowych, a także obostrzeń
i mechanizmów pomocowych związanych z tak
zwaną „tarczą antykryzysową”. Jak mówili obecni na sali przedsiębiorcy, spotkanie było wartościowe i wyjaśniło wiele niejasności związanych
z dynamicznie zmieniającym się prawem w czasie
pandemii COVID-19.
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DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Urząd Gminy Kurzętnik zaprasza do zapoznania się z ofertą zakupu działek rekreacyjno – budowlanych w miejscowościach Kurzętnik, Szafarnia i Mikołajki. Po szczegóły
i terminy przetargów zapraszamy na stronę www.bipkurzetnik.warmia.mazury.pl
lub do kontaktu pod numerem 533 646 234.

WYŚCIGI ROWEROWE NA GÓRZE ZAMKOWEJ
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Na kurzętnickiej Górze Zamkowej odbył się wyścig rowerów górskich XC. Startujący zawodnicy mieli do pokonania bardzo wymagającą trasę. W zawodach
wzięło udział około 50 uczestników z całej Polski północnej. Nagrody wręczył uczestnikom Roman Lewicki, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo, a kibicom za gorący doping.
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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

