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ROLNICY
ŚWIĘTOWALI
W OTRĘBIE
Dożynki gminno-parafialne Gminy Kurzętnik były w tym roku jedynymi, które odbyły się w powiecie nowomiejskim. Mimo konieczności zachowania
reżimu sanitarnego, dochowano w ten sposób tradycji, która nakazuje podziękować za trud, ciężką pracę, ale i dary ziemi.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
MAŁE BAŁÓWKI – LIPOWIEC
16 lipca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kurzętnik Pan Wójt Wojciech Dereszewski
wraz z Skarbnikiem Gminy Panią Bożeną
Zaborowską dokonali uroczystego podpisania umowy na zadanie inwestycyjne pn.
„Przebudowa drogi gminnej Małe Bałówki-Lipowiec”, głównym wykonawcą robót
jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o. o. ul. Długa 27, 87-300 Brodnica.

Inwestycja za kwotę 2.406.711,96 zł zostanie wykonana do 14 maja 2021 r.
Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na budowie drogi gminnej
z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię
z asfaltobetonu. Długość przebudowywanej drogi wraz ze skrzyżowaniami wynosi
łącznie 1 663,00 m. Obecnie droga posiada
nawierzchnię gruntową, która jest w złym

stanie technicznym. Szerokość budowanej
drogi 5,00 m. W skład zadania wchodzi:
– przebudowa jezdni nowa nawierzchnia
z betonu asfaltowego
– przebudowa zjazdów na posesje nowa
nawierzchnia z betonu asfaltowego

– przebudowa chodnika/peronu nowa nawierzchnia z kostki betonowej
– odwodnienie zadania poprzez rowy drogowe
– przebudowa sieci teletechnicznej
– oznakowanie drogi
Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji będzie pełnił Pan Grzegorz
Drzycimski z firmy Pracownia Drogowa
Grzegorz Drzycimski ul. Wł. Sikorskiego 38,
14-200 Iława.
Zadanie dofinansowane jest w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych, w którym Gmina Kurzętnik uzyskała aż 80% dofinansowania do inwestycji.
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SŁOWO WÓJTA

ODDANO ŚCIEŻKĘ
ROWEROWĄ

W Lipowcu oficjalnie oddano do użytku liczący ponad pół kilometra odcinek
ścieżki rowerowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Szanowni Mieszkańcy,

rozpoczął się wrzesień, a wraz z nim
uczniowie wrócili do szkół. Zajęcia odbywają się w tradycyjnej formie, a my dokładamy wszelkich starań, aby zachowywać
wytyczne sanitarne. Wyraźnie mówimy
o tym, że do placówki oświatowej przychodzą tylko zdrowi uczniowie, którzy
nie mają objawów infekcji dróg oddechowych. To samo dotyczy pracowników
szkoły. Te zasady obowiązują wszędzie
i będą również obowiązywać w szkołach
na terenie Gminy Kurzętnik.
Minęło sześć miesięcy, odkąd koronawirus pojawił się w Polsce. Pandemia zmusiła do zmiany planów i wprowadzenia nowych zasad w życiu każdego, bez
względu na wiek, pracę i status społeczny.
Z na dzień pojawiło się bardzo dużo zmian
w naszym społeczeństwie, ale też w życiu
codziennym. Te zmiany były wielorakie,
było ich bardzo dużo i były bardzo szybkie. Mieliśmy niewiele czasu na to, żeby

MAŁY
GRANT
DLA LIPOWCA
Sołectwo Lipowiec znalazło się w gronie
beneficjentów Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dofinansowanie w kwocie
15 tys. zł umożliwi budowę wiaty z grillem.
Uroczyste podpisanie umowy odbyło się
w Urzędzie Marszałkowskim.

się zaadaptować w tej nowej rzeczywistości. Wzrosły lęki, negatywne emocje, brak
poczucia bezpieczeństwa. Okres izolacji
pokazał jednak, że mieszkańcy potrafią
jednoczyć się w kryzysie. Ta sytuacja związana z pandemią pokazała nam, że przyszłość czasami jest nieodgadniona, a rzeczy potrafią zmienić się z na dzień.
Chociaż nadal trudno przewidzieć, kiedy
i czy w ogóle zakażenia koronawriusem
ustąpią, to powoli zaczynamy organizować czas w kolejnych tygodniach. Realizujemy zaplanowane inwestycje – trwają prace przy budowie nowej przeprawy
na Drwęcy, której otwarcie planujemy
na listopad bieżącego roku. Budujemy
także drogi ze środków funduszu sołeckiego – trwa przebudowa drogi przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie i dróg
gminnych w Wawrowicach, Tereszewie
i Kącikach, utwardzamy drogi w Szafarni,
przygotowujemy też teren pod budowę
altany z grillem w Lipowcu.

Na nasypie po byłej linii kolejowej,
na terenie gminy Kurzętnik, jest obecnie 3,1 kilometra ścieżki rowerowej, wraz
z oddanym oficjalnie do użytku nowym,
liczącym 0,52 kilometra odcinkiem na terenie Lipowca.
W otwarciu i symbolicznym przecięciu
wstęgi uczestniczył Adam Zapałowski, zastępca wójta gminy Kurzętnik, a także Wiesław Grzywacz, sołtys Lipowca i przedstawiciele wykonawcy inwestycji. Byli też
ważni goście — rowerzyści, którzy na co
dzień będą korzystać z wygodnej ścieżki.
Po krótkiej oficjałce spontanicznie
przecięto wstęgę, a na koniec panie

z KGW w Lipowcu wszystkich uczestników zaprosił y na pyszne ciasto
i pajdę chleba ze smalcem i ogórkiem.
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W WAWROWICACH POWSTAJE
CIĄG PIESZO-ROWEROWY

KONSULTACJE
SPOŁECZNE
20 sierpnia 2020 r. na wzgórzu zamkowym odbył się spacer badawczy, a następnie spotkanie otwarte wraz z poczęstunkiem, gdzie toczyła się dyskusja nad przyszłym zagospodarowaniem ruin zamku oraz jego otoczeniem.

Zadanie realizowane jest w ramach środków finansowych zatwierdzonych przez
Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Radę Gminy Kurzętnik. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to październik 2020 r.
Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej
nr 538 w zakresie budowy ciągu pieszo –
rowerowego w Wawrowicach na odcinku
dł. 1,060 km
Zakres prac obejmuje m.in.
– przebudowę sieci telekomunikacyjnych,
kabli, rurociągów;
– roboty ziemne;
– odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa);
– podbudowy (koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, warstwy
mrozoochronne, oczyszczanie warstw
konstrukcyjnych, podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego, ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem, podbu-

dowa z betonu cementowego);
– nawierzchnie (nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnia z betonu asfaltowego
– warstwa ścieralna, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic
oraz placów i chodników);
– roboty wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe skarp, przepusty pod zjazdami);
– oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, słupki prowadzące, urządzenia zabezpieczające ruch
pieszych);
– elementy ulic (ustawienia krawężników
betonowych, betonowe obrzeża chodnikowe, ścieżki z kostki kamiennej);
– zieleń drogową (sadzenie i przesadzenie
drzew i krzewów).
Głównym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.
w Brodnicy
Planowany koszt realizacji inwestycji wynosi brutto 2 226 003 zł; partycypacja
Gminy Kurzętnik w kosztach w wysokości
740 000 zł.

SIEĆ WODOCIĄGOWA
W MIKOŁAJKACH
17 sierpnia 2020 Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kurzętniku Sp. z o.o.
– Andrzej Pruszewicz podpisał umowę
o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Mikołajki wraz z budową lokalnych
przydomowych oczyszczalni ścieków.”
W wyniku realizacji zadania osiągnięty
ma zostać następujący cel poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości
Mikołajki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej (ok 1769,0 mb). W ramach operacji zostaną również łącznie wybudowane
4 oczyszczalnie ścieków po 2 w Mikołajkach i Wawrowicach. Wartość złożonego
wniosku na łączną wartość 507.401,75 zł
w tym uzyskane dofinasowanie w kwocie

262.487,00 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej przygotowuj się do ogłoszenia postepowania przetargowego.

Spacer badawczy oraz spotkanie otwarte były częścią konsultacji społecznych
dotyczących projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
zainicjowanego
Uchwałą
nr IV/47/19 Rady Gminy Kurzętnik z 12 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Kurzętnik, gmina Kurzętnik.
Konsultowany projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy zagospodarowania Wzgórza Zamkowego wraz z zachowanymi
ruinami dawnego zamku. Takie realizacje zakładają udział grupy interesariuszy i możliwość bezpośredniego poznania terenu przygotowywanego planu
miejscowego. Dają też okazję do przetestowania różnych rozwiązań, dyskusji
popartej doświadczeniem, weryfikacji
wyobrażeń dotyczących funkcjonowania terenu.
Trasa spaceru obejmowała Górę Zamkową wraz z przylegającymi terenami.
Przybyli goście również przedstawiali
swoje pomysły i wnioski na uporządkowanie przestrzeni oraz jej zagospodarowanie, np.:
– usunięcie istniejącego masztu radiowego,

– odsłonięcie piwnic,
– uzupełnienie ubytków w murach ruin
zamku, które powstały w niedawnym
czasie,
– usuniecie zakrzaczenia,
– pozostawienie starodrzewu,
– oznakowanie usytuowania/lokalizacji wzgórza zamkowego oraz wejścia
na wzgórze,
– umieszczenie obiektów małej architektury, tj. ławeczki, kosze na śmieci,
– umieszczenie oświetlenia terenu ruin.
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym –
II edycja” (POWR.02.19.00-00-KP07/18)
dofinansowanego ze środków Unik Europejskiej w ramach PO WER działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno – budowlanych i planowania
przestrzennego.
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WAKACJE Z KINEM

Mimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, wielbiciele kina
spotkali się w kurzętnickim amfiteatrze na projekcjach filmów w ramach
kina plenerowego. Na pokazach wyświetlono komedie „Czym chata bogata” i „Teraz albo nigdy”. W czasie seansów serwowano darmowy popcorn
dla wszystkich przybyłych.

Również na zakończenie wakacji centrum
kultury zaproponowało najmłodszym za
darmo nie lada atrakcję – Kino 7D! Długie
kolejki świadczyły o tym, że seanse zrobiły
furorę wśród dzieci. Kino odwiedziło tego
dnia ponad 400 osób. Atrakcja przypadła
do gustu nie tylko młodszemu pokoleniu,
ale również dorosłym.
Kino letnie ruszyło także w trasę – organizatorzy zaprosili dzieci wraz z rodzicami
na projekcję bajek na dobranoc na świeżym powietrzu i dużym ekranie. Seanse
odbyły się w Sugajenku, Wawrowicach,
Brzoziu Lubawskim i Tereszewie. Na dzieciaki czekała nie tylko bajka, ale również
zagadki i darmowy popcorn.

PIEŚNI I ARIE
PRZED ZACHODEM SŁOŃCA
W niedzielne popołudnie w Amfiteatrze rozbrzmiewały przepiękne arie.
Mateusz Stajszczak – baryton, Daria
Sienczyło – fortepian, to dzięki nim
mogliśmy w ten przepiękny słoneczny

dzień wysłuchać cudownego koncertu,
który był ucztą dla naszej duszy. Wykonawcy przenieśli nas do świata muzyki m.in. Fryderyka Chopina i Piotr Czajkowskiego.

FESTYN

NA ZAKOŃCZENIE LATA

W niedzielę 13.09.2020 na plac za
Gminnym Centrum Kultury, odbył się
festyn na zakończenie lata. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla najmłodszych – darmową mega zjeżdżalnię piracką, konkurencje z nagrodami
dla całej rodziny, eksplozję kolorów

i kiełbaskę z grilla dla każdego uczestnika.
Podczas wydarzenia odbywała się zbiórka
środków na walkę z chorobą dla pana Tomasza Witkowskiego. Dzięki pracy wolontariuszy i wsparciu mieszkańców udało się
zebrać 3385,76 zł.

WIECZÓR KASZUBSKI
W pierwszym tygodniu sierpnia
Gminne Centrum Kultury zaprosiło miłośników sielskich klimatów
na „Wieczór Kaszubski’’ połączony
z ogniskiem. Gościem specjalnym
wydarzenia był Łukasz Jung, który
zaśpiewał tradycyjne pieśni kaszubskie, grał na akordeonie i opowiedział o ciekawostkach związanych
z Kaszubami. Nie zabrakło także
atrakcji dla dzieci, które mogły skorzystać z zabawy „Baloniada wodna”
czyli siatkówki z balonami z wodą.
Wszyscy zaproszeni mieli także okazję skosztować kiełbasek z ogniska.
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ROLNICY ŚWIĘTOWALI W OTRĘBIE
Dożynki gminno-parafialne Gminy Kurzętnik były w tym roku jedynymi, które odbyły się w powiecie nowomiejskim. Mimo konieczności zachowania reżimu sanitarnego, dochowano w ten sposób tradycji, która nakazuje podziękować za trud, ciężką pracę, ale i dary ziemi.
Podczas uroczystości dożynkowych najlepszych gospodarzy
z gminy Kurzętnik wyróżniono honorowym odznaczeniem
„Zasłużony dla rolnictwa”, wręczono również statuetki za wybitne osiągnięcia w rozwoju
rolnictwa i na rzecz rolnictwa.
Wieś Otręba, w której odbyły się tegoroczne dożynki, jest
niewielka – liczy zaledwie 150ciu mieszkańców, ale organizacja tak ważnego wydarzenia
zintegrowała całą jej społeczność.
Tradycyjną częścią uroczystości dożynkowych jest konkurs

na najpiękniejszy wieniec – te
tworzone przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Kurzętnik to prawdziwe dzieła
sztuki. Pierwszą nagrodę otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich
w Szafarni, kolejne miejsca zajęły koła z Romanowa i Otręby.
Tworzenie wieńca dożynkowego to nie tylko sztuka, ale i ciężka praca.
Podczas dożynek dużym zainteresowaniem cieszyła się też parada nowoczesnych maszyn rolniczych. Degustowano również
polską wołowinę, serwowaną
przez przedstawicieli Warmiń-

sko-Mazurskiej Izby Rolniczej.
Tradycyjnie nie zabrakło występów artystycznych i dobrej muzyki.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Wójta Gminy
Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego nadał odznaki honorowe
„Zasłużony dla Rolnictwa” następującym osobom:
– Pani Beata Ewa Kasprowicz
z Otręby
– Pan Wiesław Kastrau z Otręby
– Pan Adam Zbigniew Kotewicz
z Mikołajek
– Pan Edmund Stanisław Kwiatkowski z Tereszewa

– Pan Czesław Henryk Pilarski
z Kącików
– Pan Stefan Prokop z Małych Bałówek
– Pan Tadeusz Krzysztof Sochacki z Wawrowic
– Pan Zdzisław Topy z Lipowca
– Pani Zofia Zellma z Nielbarka
Decyzją Wójta Gminy Kurzętnik statuetki za wybitne
osiągnięcia w rozwoju rolnictwa i na rzecz rolnictwa
otrzymali:
– Państwo Barbara i Andrzej Cherkowscy z Tomaszewa
– Państwo Iwona i Piotr Cieszewscy z Tereszewa

– Państwo Anna i Piotr Drzewieccy z Wielkich Bałówek
– Państwo Krystyna i Zygmunt
Golubscy z Tomaszewa
– Pan Tomasz Jaroszewski z Kamionki
– Państwo Barbara i Mateusz Kordalscy z Bratuszewa
– Państwo Katarzyna i Adam Kotewiczowie z Brzozia Lubawskiego
– Pan Tomasz Rzemiński z Marzęcic
– Państwo Beata i Piotr Wardowscy z Lipowca
– Państwo Gabriela i Piotr Wojenkowscy z Otręby
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NARODOWE CZYTANIE „BALLADYNY”
Narodowe Czytanie to znana akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, zapoczątkowana w 2012 r.

Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego romantyzmu. Dramat
został ukończony w grudniu 1834 roku,
a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania
i debat nad wspólną historią i przyszłym
losem narodu.
Na rynku w Kurzętniku odbyła się dziewiąta odsłona Narodowego Czytania. Zaproszeni
goście, wcielili się w postacie
Balladyny Juliusza Słowackiego. Tekst z podziałem na role
przeczytali: Wójt Gminy Kurzętnik – Wojciech Dereszewski, Pan Rafał Jasiński- Prezes Zarządu TBS Kurzętnik,
pan Roman Lewicki- Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
w Kurzętniku, pani Anna Błasz-

kowska- Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim,
pani Wioletta Kozłowska – Dyrektor Szkoły im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie, pani Jolanta Paplińska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły
w Kurzętniku.

UCZNIOWIE KURZĘTNICKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ WRÓCILI DO
ZMODERNIZOWANEJ SZKOŁY

28 sierpnia 2020 r. uroczyście otwarto inwestycję polegającą na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, która polegała
na dociepleniu ścian zewnętrznych, ścian
fundamentowych i dachu, wymianie okien
w budynku, wymianie drzwi zewnętrznych oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Działania przeprowadzono
w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu
Szkół w Kurzętniku”. Zadanie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa 4 „Efektywność energetyczna”, Działanie 4.3. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”,
Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych”.
Głównym wykonawcą robót była firma

ELEKTRO Sławomir Otrembski Cielęta
ul. Bukowa 13.
Łączne
nakłady
brutto
związane
z realizacją projektu, przewidziane
w umowie o dofinansowanie wyniosły
1 631 921,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 320 124,58 zł. Pozostałą część
kwoty stanowił wkład własny Gminy Kurzętnik.

GMINA KURZĘTNIK W RAMACH PROJEKTU
„ZDALNA SZKOŁA+” POZYSKAŁA GRANT
NA ZAKUP SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW
Gmina Kurzętnik podpisała Umowę 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”, dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu
w wysokości 104 999,70 zł, 3 września
2020 roku do szkół podstawowych trafiły laptopy (55 sztuk) z oprogramowa-

niem wyposażone w zestawy słuchawkowe.
Przekazano:
– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Brzoziu Lubawskim: 7 sztuk
– Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tereszewie: 10 sztuk
– Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi
w Marzęcicach: 13 sztuk
– Zespół Szkół im Władysława Jagiełły w Kurzętniku: 25 sztuk
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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OŚWIATA

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA OD NAJMŁODSZYCH LAT 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.
We wrześniu tego roku minął
rok, odkąd w Gminnym Zespole Opiekuńczo – Wychowawczym prowadzone są zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. W ramach tak zwanego
wwr (wczesnego wspomagania
rozwoju) dzieci są rehabilitowane w obszarach motoryki małej
i dużej, integracji sensorycznej,
mowy oraz rozwoju emocjonalnego i poznawczego. Zainteresowane zajęciami wczesnego wspomagania rośnie z roku
na rok, a co za tym idzie – ilość
dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem. Zajęcia wczesnego wspomagania odbywają się w atrakcyjnych dla dzieci warunkach. Świetne zaplecze
lokalowe, z którego znana jest
nasza placówka, umożliwia prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu na nowym atrakcyjnym
placu zabaw, ścieżce sensorycznej zbudowanej z darów natury,
a także w sali integracji sensorycznej wyposażonej w certyfikowany sprzęt do rehabilitacji
i wspomagania rozwoju dziecka zakupionego m.in. ze środków w ramach projektu „Rodzice pracują, w żłobku dziećmi
opiekunki się zajmują”.

Ale sam sprzęt to nie wszystko.
Bez uśmiechniętej i otwartej kadry pedagogicznej, to wszystko
znaczyłoby niewiele. W naszym
zespole specjalistów pracują:
Karolina Krajewska – logopeda, terapeutka ręki. W relacjach
z dziećmi od wielu lat. Ciocia Karolina, pełna pozytywnej energii i zawsze uśmiechnięta. Jest
specjalistką od zaczarowywania
rzeczywistości – trudności z ciocią Karoliną stają się szansami
i możliwościami rozwojowymi
dla każdego dziecka. Moc cioci Karoliny to zadaniowość i rozwój w obszarze mowy nawet
u najbardziej upartych maluchów. Prywatnie ciocia Karolina
uwielbia wycieczki rowerowe
i jazdę konną.
Małgorzata Tomczak – mgr pedagogiki opiekuńczej, oligofrenopedagog, terapeutka integracji sensorycznej, w naszej
placówce od wielu lat. Świetna
ciocia, ciepła, opiekuńcza, ciekawa dzieci i ich potrzeb. Ciocia
Gosia w swojej pracy lubi wyzwania i zawsze potrafi znaleźć
rozwiązanie dla największych
dziecięcych problemów. Prywatnie ciocia Gosia jest mamą
ciekawych świata bliźniaków.
Magdalena Tarchanow – magister fizjoterapii, terapeutka integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, terapeutka ręki,
bajkoterapeutka.
Ciocia Magda jest wierną poszukiwaczką dziecięcej iskierki w oku, chochlików oraz
mocnych temperamentów dziecięcych. Z ciocią każde trudne
zadanie staje się przygodą. Prywatnie ciocia Magda uwielbia
spędzanie czasu w gronie najbliższej rodziny.

Joanna Magajewska – Karczewska – magister psychologii, konsultant psychoterapii pozytywnej, terapeutka
w trakcie specjalizacji. W pracy
z dziećmi od wielu lat, prywatnie mama rozbrykanych bliźniaczek, z pasji psycholog dziecięcy specjalizujący się w pracy
z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz problemami wychowawczymi. Konikiem zawodowym cioci Asi jest wpływ
najbliższego otoczenia na rozwój małego dziecka. Lubi pracę w podejściu holistycznym
– nie da się efektywnie pracować nad rozwojem dziecka bez
bliskiej współpracy z rodziną
dziecka. Zawodowo zafascynowana tematyką spektrum autyzmu oraz pracą z dzieckiem poprzez podążanie.
Nad całokształtem i prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa
dyrektor Gminnego Zespołu
Opiekuńczo- Wychowawczego Paulina Zatorska – oligofrenopedagog, muzykoterapeuta,
absolwentka Wydziału Sztuki
UW-M w Olsztynie. Pionierka
edukacji żłobkowej na najwyższym poziomie, już od najmłodszych lat w Gminie Kurzętnik.
Program wczesnego wspomagania rozwoju dał grunt pod
nową inicjatywę w placówce,
którym jest nowo otwarty oddział specjalistyczny – grupa
Delfinki. Oddział dedykowany
jest dla dzieci z orzeczeniami
o niepełnosprawności, a co za
tym idzie, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Wspomagania rozwoju to
niezwykle ważny element rozwoju każdego dziecka. Wśród

dzieci, których start w życie jest trudniejszy, codzienna praca specjalistów jest
na wagę złota. Dlatego w naszym oddziale Delfinków każdego dnia poznajemy nasze
dzieci i w odpowiedzi na ich
potrzeby, pomagamy im poznawać otaczający ich świat
poprzez zabawę. Uczymy się
rytmu dnia, samodzielności
oraz zabawy w grupie z innymi dziećmi. Nasi specjaliści
są gotowi do pracy z dziećmi
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: spektrum autyzmu, dziecięce porażenie
mózgowe, zaburzenia rozwoju

sfery poznawczej, narządów
ruchu, mowy oraz z zaburzeniami emocjonalnymi. Naszą
pracę opieramy na holistycznym podejściu oraz bliskiej
współpracy w zespole specjalistów. Uważamy, że tylko takie podejście może dać najlepszy grunt pod zdrowy rozwój
dziecka. Lubimy dzieci i ich indywidualizm, jesteśmy poszukiwaczkami dziecięcych potencjałów. W pracy kierujemy
się pasją i dobrem dziecka.
Zapraszamy do odwiedzin naszej placówki, gdyż w grupie
specjalnej mamy ostatnie wolne miejsca.
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WYDARZENIA

POWSZECHNY
SPIS ROLNY
Urząd Gminy w Kurzętniku udostepnia miejsce do samospisu dla rolników w godzinach pracy Urzędu tj.
7:30-15.30.
– samospisu przez telefon,
dzwoniąc na infolinię spisową
(tel. 22 279 99 99)
Przez infolinię spisową można się
spisać od 1 września do 30 listopada 2020r.
– bezpośrednio w najbliższym
urzędzie gminy lub urzędzie
statystycznym
W ramach metod uzupełniających spisu z rolnikami będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi.
Jeżeli z użytkownikiem gospodarstwa skontaktuje się rachmistrz spisowy, rolnik ma obowiązek udzielić rachmistrzowi
odpowiedzi na pytania z formularza spisowego.
Rachmistrzowie będą realizowali
spis rolny dwoma metodami:
– wywiad telefoniczny, od 16 września do 30 listopada 2020 r.
– wywiad bezpośredni, od 1 października do 30 listopada 2020 r.

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

Spis rolny przeprowadzany jets
na terytorium RP w terminie
od 1 września do 30 listopada
2020 r., według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r. Spis obejmie
zasięgiem równocześnie cały
kraj. Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą i według stanu na ten dzień.
Powszechny Spis Rolny będzie
prowadzany metodami:
– samospisu internetowego, poprzez formularz spisowy dostępny na stronie https://spisrolny.
gov.pl
Samospis internetowy jest metodą obowiązkową. Przez Internet
można się spisać od 1 września
do 30 listopada 2020r. Rolnicy,
którzy nie poosiadają dostępu
do Internetu lub maja trudności z wypełnieniem formularza
mogą skorzystać również z metody:

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

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

