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JEŹDZIMY NOWYM MOSTEM

23 października 2020 r. dokonano uroczystego otwarcia zadania inwestycyjnego „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta – Dworcowa
na rzece Drwęcy”. Zyskaliśmy wygodną i bezpieczną przeprawę przez nasz przyrodniczy skarb – rzekę Drwęcę.

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Gminy Kurzętnik
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech ten piękny, rodzinny czas, w blasku świec
i przy dźwiękach staropolskich kolęd, po całym roku ciężkiej pracy,
będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refleksji.
Życzymy, aby nadchodzące dni upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei rodzinnej atmosferze,
a zbliżający się Nowy Rok przyniósł spokój, stabilizację i wiele okazji do realizacji zamierzeń,
tak zawodowych, jak i osobistych.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wójt Gminy Kurzętnik
Wojciech Dereszewski
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INWESTYCJE

SŁOWO WÓJTA

AKCJA SADZENIA DRZEWEK

Szanowni Mieszkańcy,

Zbliżamy się do końca roku. To jak zwykle
czas podsumowań i czas myślenia o przyszłości. Ten rok był dla Nas bardzo pracowity. Wszyscy musieliśmy się wykazać
ogromnym zaangażowaniem w realizację
założonych zadań. Udało się rozwiązać wiele problemów większych i mniejszych, pozamykać niektóre inwestycje, ale i też rozpocząć nowe.
Na sesji Rady Gminy Kurzętnik, która odbyła się 1 grudnia uchwaliliśmy budżet
na 2021 rok, w którym zaplanowaliśmy kierunki rozwoju. Mimo trudności spowodowanych przez epidemię koronawirusa nie
przestajemy planować nowych zadań inwestycyjnych. Kluczowe w tej kwestii jest
pozyskiwanie środków zewnętrznych.
W minionym roku ukończyliśmy bardzo
ważne zadanie: budowę nowego mostu
drogowego Kurzętniku. Zyskaliśmy wygodną i bezpieczną przeprawę przez nasz
przyrodniczy skarb – rzekę Drwęcę. Budżet
jakim dysponujemy, to nie tylko budowa infrastruktury drogowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej, ale także mała infrastruktura w poszczególnych sołectwach.
Zaufanie, potrzeby, współdziałanie – takie
słowa nasuwają mi się, gdy myślę o mieszkańcach gminy, sołtysach i radach sołeckich. To ludzie są dla mnie najważniejsi
i taka forma wsparcia, dysponowania środkami pozwala im realizować wewnętrzne
potrzeby wsi. W ramach tych działań doposażyliśmy i wyremontowaliśmy niektóre
świetlice, cały czas doposażamy te istniejące tak by seniorzy i nasi najmłodsi mieszkańcy mogli aktywnie spędzać czas.
Wyzwaniem na przyszły rok będzie termomodernizacja szkoły w Marzęcicach – planujemy ją, by zmniejszyć koszty utrzymania budynku i poprawić jakość kształcenia
dzieci. Kontynuujemy też budowę drogi
Małe Bałówki-Lipowiec i remont świetlicy
w Nielbarku w ramach programu Aktywna Świetlica. Zabezpieczyliśmy także środki dla mieszkańców na dofinansowanie
do wymiany pieców na ekologiczne.

To tylko wierzchołek wielu zadań przed
którymi stoi współczesny samorząd.
Staram się zwracać szczególną uwagę
na potrzeby mieszkańców nie tylko z zakresu infrastruktury, kultury, sportu i turystyki. Musimy ciężko pracować, pytać mieszkańców o zdanie i wzajemnie wspierać się
w tworzeniu dobrego środowiska do pracy,
wypoczynku i codziennego życia. Cały czas
wsłuchuję się w Państwa głosy i z wielką
starannością reaguję. Działania swoje oraz
moich współpracowników oceniam na wysokim poziomie. Były one dostosowane
do możliwości finansowych budżetu.
Pragnę bardzo podziękować wszystkim
pracownikom za ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów.
Dziękuję instytucjom z którymi współpraca pozwala na poszerzanie oferty kulturalno-rekreacyjnej dla Naszych mieszkańców. Dziękuję Państwu, radnym, sołtysom,
kierownikom jednostek oraz wszystkim
mieszkańcom naszej Gminy za wsparcie.
Życzyłbym sobie, abyśmy wszyscy mieli
więcej powodów do uśmiechu. Niechaj ten
rok będzie lepszy od poprzedniego, pełen
życzliwości, zrozumienia i zdrowia. A zawodowo, chciałbym, aby zadania realizowane
przez gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły mieszkańcom.

ODNAWIAMY KULĘ
NA WZGÓRZU ZAMKOWYM
Gmina Kurzętnik podpisała z Zarządem Warmińsko-Mazurskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Śladami Kopernika – odnowienie pomnika poświęconego
Mikołajowi Kopernikowi wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Kurzętniku” realizowanego w ramach konkursu „Łączy nas turystyka” w 2020 roku.
Gminy mogły się starać o dotację na modernizację czy doposażenie ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej. Do podziału było 185 tys. zł.
Samorządy złożyły 38 wniosków, 12 najlepszych dostało dofinansowanie na realizację
inwestycji, w tym Gmina Kurzętnik w kwocie
15 000 zł. Całkowite koszty zadania wynoszą
38 972,51 zł, z czego 4 450,00 zł to wkład partnera Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku, resztę środków stanowi budżet gminy.

W ramach zadania odnowiony został pomnik poświęcony Mikołajowi Kopernikowi w Kurzętniku i trzy kule towarzyszące,
zakupiono nowe ławki przy pomniku oraz
nowe miejsca wypoczynku w podnóża
góry zamkowej przy parkingu, kosze do segregacji odpadów oraz stojak na rowery.
Ideą przedsięwzięcia jest podniesienie
atrakcyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości architektury turystycznej i przestrzeni publicznej.

W kurzętnickim zespole szkół obchodzono
Dzień Krajobrazu, który nawiązuje do daty
podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w październiku 2000 roku. Była
to okazja do spektakularnej akcji.
Grono uczniów ze Szkoły Podstawowej
im Władysława Jagiełły w Kurzętniku wraz
z Jolantą Paplińską, dyrektorką placówki i opiekunami, spotkali się na ścieżce rowerowej, by posadzić młode drzewka.
Wraz z grupą przybył Wojciech Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik, który przed roz-

poczęciem akcji sadzenia lip oraz gruszy wzdłuż ścieżki rowerowej, gospodarz
gminy rozmawiał z młodzieżą. Zadawał
też pytania, na które uczniowie sprawnie odpowiadali. Opowiedział o tym
jak ważne jest sadzenie drzew i dbanie
o dziedzictwo przyrodnicze, uświadomił,
że posadzenie jednego drzewa to początek wielkiego procesu w ekosystemie. Następnie zostało posadzonych 12 drzewek
w przygotowanym miejscu na poboczu
ścieżki rowerowej.

INWESTYCJE

NOWY MOST NA DRWĘCY
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Mieszkańców starej i nowej części Kurzętnika, oddzielonych rzeką Drwęcą, łączyć teraz będzie nowy most. Poprzednia konstrukcja służyła tu od 1953 roku i wymagała wyburzenia. Most na drodze gminnej w Kurzętniku, spinający obie części miejscowości, pozostawiał wiele do życzenia. Od kilkunastu lat, w związku
ze stanem technicznym, ograniczony betonowymi szykanami był przejazd przez most. Nie pozwalało to mijać się pojazdom o dużym tonażu na samym moście.

Przygotowania do tej inwestycji trwały
pięć lat. W tym czasie sporządzona została dokumentacja, przeprowadzono konsultacje z radą gminy i oszacowano koszty.
Umowę na budowę nowej przeprawy
podpisano w październiku 2019 roku.
Po niespełna roku dokonano uroczystego otwarcia inwestycji „Przebudowa mostu drogowego w Kurzętniku, ul. Hunta –
Dworcowa na rzece Drwęcy”.
– Musieliśmy wykonać przełożenie istniejących mediów, w związu z tym wybudowaliśmy tymczasową kładkę dla pieszych,

następnie wykonaliśmy kładkę pieszo-rowerową a następnie wybudowaliśmy przebudowę zasadniczą mostu – mówił Artur Waszczuk – Dyrektor Zarządzający Firmy „Most”.
Łączna wartość inwestycji to ponad 5 mln
zł. Gmina Kurzętnik na to zadanie inwestycyjne pozyskała środki w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych
w kwocie 2.811.563,61 zł.
Głównym wykonawcą robót była firma
MOST Sp. z o. o. z Sopotu.
Funkcję inspektora nadzoru przy realizacji
inwestycji pełnił Pan Grzegorz Drzycimski.

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY
W MARZĘCICACH
Gmina Kurzętnik pozyskała środki finansowe na realizację projektu pn. „Poprawa
efektywności energetycznej w budynku
Szkoły Podstawowej w Marzęcicach”. 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”. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku szkoły poprzez
docieplenie ścian zewnętrznych i stropo-

dachu oraz docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji
mechanicznej. Dodatkowo nastąpi zmiana
systemu ogrzewania szkoły na paliwo gazowe (propan) poprzez wykonanie nowej
kotłowni w budynku ze zbiornikami podziemnymi.
Łączne nakłady brutto związane z realizacją
projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie wynoszą 2 352318,74 zł, w tym wysokość dofinansowania 1 872 738,84 zł. Pozostałą część kwoty stanowi wkład własny
Gminy Kurzętnik. Inwestycja zostanie wykonana do końca sierpnia 2021 roku.
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OŚWIATA

AKTYWNOŚCI KURZĘTNICKICH ŻŁOBKOWICZÓW
W ostatnim czasie podopieczni Żłobka
„Pisklandia” w Kurzętniku mieli dużo okazji, by wykazać się swoją kreatywnością.
Dzięki udziałowi w projekcie „Owoce
i warzywa dziecko spożywa” organizowanym przez I Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych
Żłobków i Klubów Dziecięcych, jednym
z modułów było przeprowadzenie konkursu „Zdrowy stworek”. Celem konkursu było wykonanie zdrowej postaci,
która zachęcałaby do spożywania warzyw i owoców. Rodzice wraz z dziećmi
wykazali się ogromną pomysłowością
i kreatywnością. Zdrowe postaci zdobiły
korytarz placówki, zachęcały do odwiedzania kącika warzywno-owocowego
oraz podkreśliły rangę spożywania warzyw i owoców w diecie małego dziecka. Koordynatorem akcji były opiekunki:
Magdalena Tarchanow i Agnieszka Grzywacz.
Kolejnym konkursem do którego przystąpiły dzieci, był konkurs plastyczny
„Witaj Pani Jesień”. Każda grupa żłobkowa przygotowała wizerunek Pani Jesieni
a z całej Polski wpłynęło ponad 100 prac.
Maluchy brały aktywny udział w tworzeniu prac, a materiały wykorzystywane w pracy były własnoręcznie zbierane
przez dzieci. Ponadto wykorzystane materiały dostarczyły dzieciom różnorodnych wrażeń dotykowych i wzrokowych
oraz sprawiły dzieciom mnóstwo świetnej zabawy. Dzięki wspólnej pracy dzieci i kadry opiekuńczej, placówka zdobyła
voucher o wartości 500 zł na szkolenia organizowane przez stowarzyszenie.
Następnym wyzwaniem podjętym przez
placówkę było przystąpienie do konkursu
„Mały Patriota”, w którym komisja konkursowa przyznała kurzętnickiemu żłobkowi
I miejsce! Konkurs zorganizowany został
przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Publicznych i Niepublicznych Żłobków i Klubów Dziecięcych. Dzieci w żłobku uczą się
wartości patriotycznych już od najmłodszych lat. Ze względu na sytuację epidemiologiczną projekt częściowo wykonany był w sposób stacjonarny a częściowo
w sposób zdalny. W ramach projektu odbył się „Tydzień patriotyczny”, którego
celem było przeprowadzenie 4 różnorodnych zajęć o tematyce patriotycznej. Do udziału w projekcie zaproszono
Wójta Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego, który swoim słowem wstępnym nawiązał do wydarzeń historycznych
oraz podkreślił, jak ważna jest rola rodzica
w przekazaniu wiedzy i tradycji historycznych. Następnie Pan Wójt przeczytał fragment książki Małgorzaty Strzałkowskiej pt.
„Polska”. Dzieci odwiedziły miejsce pamię-

ci lokalnego żołnierza wyklętego – Augustyna Krajnika oraz zapaliły pamiątkowy
znicz. Kolejnym wyzwaniem było poznanie historii poprzez sztukę i wysłuchanie
absolwentki żłobka Julii Zatorskiej w piosence „To moja Polska”. Dzieci, jak i rodzice z wielkim entuzjazmem przyjęli występ
i nagrodzili swoją starszą koleżankę gromkimi brawami. Koordynatorami akcji były
opiekunki grupy „Biedronki”: Anna Kopaczewska, Katarzyna Kądzielewska i Kamila Podlaszewska.
Mamy świadomość wysokiego standardu opieki i pracy w placówce. Wysokie
wartości, jak i podnoszenie warsztatu
pracy opiekuna jest jednym z priorytetów dyrektora placówki.

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.
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KONCEPCJA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA RUIN

Kurzętnicki samorząd przygotował koncepcję zagospodarowania i renowacji ruin Zamku Biskupów Chełmińskich w Kurzętniku. Założeniem projektu jest
przywrócenie wyjątkowości wzgórzu zamkowemu i odsłonięcie ciekawej i trochę już zapomnianej historii tego miejsca.
Zamek położony jest na szczycie
wzgórza o wysokości ok. 145 m
n.p.m., na terenie tzw. Góry Zamkowej. W południowej części ruin
zamku znajduje się pozostałość
domu głównego. W północnej
części znajduje się pozostałość
baszty tzw. kaplicy, miejsce będące obecnie wydzieloną działką z wieżą teletechniczną. Dawny plac zamkowy znajdujący się
obecnie w centralnej części założenia, ze względu na sporą równicę terenu który opada w kierunku dawnej północnej baszty
stanowi punkt widokowym dla
turystów. Po obwodzie znajdują
się fragmenty pozostałości ścian
zewnętrznych założenia wznoszące się 1-3 m ponad poziom terenu.
Wejście na teren ruin zlokalizowane jest od strony południowej, natomiast do samego założenia prowadzi miękko
prowadzona ścieżka od strony
południowej (dojście obecnie
użytkowane) oraz drewniany
mostek nad dawną suchą fosą.
Całość terenu nie jest obecnie
zagospodarowana i użytkowana w sposób uporządkowany
i zorganizowany.
Główne założenia projektowe
dla terenu wzgórza zamkowego to wprowadzenie bezpiecznej funkcji rekreacyjnej i funkcji
edukacyjnej poprzez:
- utworzenie miejsc ogólnodostępnych spotkań mieszkańców Gminy Kurzętnik i turystów
(zabezpieczenie ruin, uporządkowanie terenu, stworzenie

dodatkowych elementów infrastruktury turystycznej, wyeksponowanie ruin)
- w ye k s p o n ow a n i e z a m k u
od strony miasta (naturalne
otoczenie ruin zamku scala zamek z krajobrazem, tworząc
harmonijną całość; otoczenie
musi znajdować się pod stalą
opieką konserwatorską, aby nie
nastąpiło ponowne zasłonięcie
obiektu; „przestrzeń ekspozycyjna” nie może być zaburzona przez obce elementy: wieża telekomunikacyjna, konkurencyjna architektura schodów
terenowych na wzgórze;
- zachowanie charakteru „trwałej ruiny” zamku i wyeksponowanie jej walorów
- wprowadzenie małej architektury służącej odwiedzającym,
która będzie stanowić widocznie nowy element odróżniający od ruiny
Założeniem projektu jest przywrócenie ruinom ich właściwej roli poprzez wydobycie ich
w krajobrazie, oraz zabezpieczenie, wyeksponowanie i udostępnienie mieszkańcom i turystom.
Koncepcja, w swoich założeniach, ma także na celu zwaloryzowanie i uporządkowanie
wzgórza zamkowego. Dodatkowym elementem jest wprowadzenie podestów w miejscu
„domu” baszt i dawnej kaplicy.
Pozwolą one na lepszą ekspozycję murów i uatrakcyjnienie
ścieżki zwiedzania o dodatkowe perspektywy widokowe. Zapewni to zwiedzającym atrak-

cję i wrażenie podążania za
wysokością murów. Zmniejszy
się przez to ich erozja powodowana przez spontaniczne wspi-

nanie się gości wzgórza po kamiennych murach.
Gmina Kurzętnik w najbliższym
czasie będzie poszukiwała moż-

liwości dofinansowania opracowania dokumentacji technicznej wyżej przedstawionego
projektu.
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KULTURA

PATRIOTYCZNE WOJAŻE NASZYCH WOKALISTÓW

Podopieczni Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku pod czujnym okiem
Pani Moniki Weisgerber prężnie działają
i biorą udział w wielu konkursach wokalnych, które w obecnym czasie odbywają
się w formule online. Większość festiwali ma charakter ogólnopolski, w związku
z tym do organizatorów napływają zgłoszenia z całej Polski, a liczba uczestników

KONKURS
RECYTATORSKI

biorących udział mieści się w zakresie 500-1000 osób. Tym bardziej cieszy
nas, że nasi wokaliści zostali docenieni
wyróżnieniami i miejscami na podium
na wszystkich konkursach w których brali udział.
W ostatnim czasie dziewczynki wzięły udział w następujących festiwalach patriotycznych: XVI Przegląd Po-

JESIEŃ

NIEJEDNO

MA IMIĘ
Gminne Centrum Kultury w ramach
obchodów odzyskania niepodległości
przez Polskę zorganizowało konkurs
recytatorski online dla uczniów szkół
z terenu Gminy Kurzętnik.
Wyniki konkursu:
I miejsce Zuzanna Buko (SP. Marzęcice)
II miejsce Ksawery Wyrostek (SP. Tereszewo)
II miejsce (ex aequo) Lena Stępka Marzęcice
III miejsce Julia Gurzyńska (SP. Kurzętnik)
III miejsce (ex aequo) Anastazja Kłosowska (SP. Brzozie Lubawskie)
Uczniów oceniało jury w składzie: Pani
Magdalena Lemanowska, Pani Grażyna Jonowska, Pani Eurydyka Nowicka.

Milośnicy fotografii mieli możliwość
wzięcia udziału w konkursie fotograficznym zorganizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku. Tematyką konkursu były jesienne krajobrazy.
Jury w składzie: przewodniczący komisji
Pan Stanisław Ryszard Ulatowski – Redaktor Naczelny Gazety Nowomiejskiej oraz
Pan Przemysław Majchrzak – Właściciel,
dziennikarz Brod-press Media oceniło nadesłane fotografie i przyznało nagrody:
1️ Miejsce – Beata Golmanowska
2️ Miejsce – Michalina Cherkowska
3️ Miejsce – Karolina Klein
Prezentujemy Państwu zwycięską fotografię.

ezji i Pieśni Niepodległościowej „Żeby
Polska była Polską” w Puławach, XIII
Międzywojewódzki Festiwal Piosenki
i Pieśni Patriotycznej w Nowym Mieście
Lubawskim, Konkurs Piosenki Patriotycznej „Każdy Polak gra i śpiewa Polsce”
w Krakowie, Konkurs Pieśni Patriotycznej w Myślenicach, Kujawsko-Pomorski
Przegląd Pieśni Patriotycznych w Byd-

goszczy, XII Międzygminny Konkurs Poezji
i Pieśni Patriotycznej w Kamionce, IX Rejonowy Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej
„Dla Ciebie śpiewam, Polsko!” w Lasecznie.
W konkursach wzięły udział: Liwia Rynkowska, Nina Kowalczyk, Zuzanna, Martyna i Honorata Nowińskie, Maria Gruźlewska,
Jagoda Prokop, Zosia Sendzikowska, Oliwia
Płotka i Anastazja Kłosowska.
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SAMORZĄD

POROZUMIENIE PSP

29.09.2020 r. w siedzibie GCK Kurzętnik
prezesi OSP Marzęcice, Krzemieniewo
i Brzozie Lubawskie oraz Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski i Komendant Powiatowy PSP bryg. Jacek Auda
podpisali trójstronne porozumienie dotyczące funkcjonowania jednostek OSP gminy Kurzętnik włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na kolejne 5 lat.

GMINA KURZĘTNIK NA
4 MIEJSCU W WOJEWÓDZTWIE
W rankingu gmin opublikowanym przez Biznes Warmii i Mazur dotyczącym
największej
liczby mieszkań oddanych do użytkowania w 2019 r. nasza gmina uplasowała się wśród
gmin wiejskich na wysokim 4 miejscu! Partnerem
głównym rankingu jest
BGK – wspieramy rozwój
firm, a partnerem merytorycznym Urząd Statystyczny w Olsztynie.
– Dla władz Gminy Kurzętnik
priorytetem
jest rozwój gospodarczy. Równolegle trzeba myśleć o polityce
mieszkaniowej. Te działania są od siebie zależne i nie można bez
tego rozważać wieloletniej, dynamicznej i zrównoważonej gospodarki. Rozwój lokalny jest bardzo
ważny, ale musi się z tym wiązać polityka mieszkaniowa, dlatego postawiliśmy na budownictwo mieszkaniowe –
jedno i wielorodzinne. Stąd nasz pomysł

na Towarzystwo Budownictwa Społecznego i w dalszych planach mieszkania
deweloperskie. Mamy także pół tysiąca uzbrojonych działek pod budownictwo indywidulane – mówi Wojciech Dereszewski, wójt gminy.

KONCERT CHARYTATYWNY DLA TOMKA
61 349,23 zł to kwota, którą udało się zebrać podczas koncertu charytatywnego Gramy dla Tomka, który odbył się 3 października 2020 r. w Ośrodku Narciarskim Kurza Góra w Kurzętniku.
Dzięki zaangażowaniu firmy
Expom S.A. – sponsora tytularnego wydarzenia, Gminy Kurzętnik, placówek oświatowych,
jednostek
organizacyjnych
i przedsiębiorców udało zorganizować się koncert charytatywny w czasie którego wystąpiły zespoły LOKA, Bayer Full
oraz Daj To Głośniej.
W czasie imprezy odbywały się
licytacje, loteria fantowa, prowadzono sprzedaż lokalnych
smakołyków.
W kurzętnickim Urzędzie Gminy
odbyło się przekazanie na ręce
przedstawicieli rodziny Pana
Tomasza symbolicznego czeku na kwotę 61 349, 23 złotych,
które przyniósł koncert charytatywny Gramy dla Tomka.
Czek wręczali: Adrianna Kuhn,
dyrektor d/s. administaracji fir-

my Expom S.A. i z ramienia organizatora imprezy — Wojciech
Dereszewski, wójt gminy Kurzętnik.
37-letni Tomasz Witkowski,
mieszkaniec Lipowca, pracownik firmy EXPOM S.A. cierpiał
na glejaka wielopostaciowego. Jedyną szansa było lecze-

nie immunologiczne w Kolonii
w Niemczech. Niestety, mimo
podjęcia tegoż leczenia Pana
Tomasza nie udało się uratować.
Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w organizację koncertu i wydarzeń charytatywnych.

DYŻURY PRZEDSZKOLI
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ZAPRACOWANY ŚWIĘTY

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

Święty Mikołaj odwiedził w tym roku wszystkie wsie na terenie Gminy Kurzętnik. Sprawił ogromną radość dzieciakom, które witały go pod swoimi domami. Wszyscy zostali obdarowani słodkościami i mieli okazję zrobić sobie pamiątkową fotografię z wyczekiwanym gościem. Na zakończenie Mikołaj pojawił
się na kurzętnickim rynku, gdzie w ramach podziękowania za ciężką pracę otrzymał gromkie brawa od wszystkich zebranych, po czym dokonano uroczystego odpalenia iluminacji świątecznych.

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

