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KURZĘTNIK
TRIATHLON
2021
Kurzętnik, jako dynamicznie rozwijająca się gmina stawia również na sport. Tym razem proponuje zawody triathlonowe na najwyższym krajowym poziomie.
Organizatorzy zapraszają amatorów tej pięknej dyscypliny sportu do Kurzętnika już 26 czerwca 2021 roku.

Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości,
Wypełnionych nadzieją budzącej się wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego,
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych
wszystkim mieszkańcom życzą:
Zbigniew Lewicki
Zbigniew
Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Dereszewski
Wójt Gminy Kurzętnik
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INWESTYCJE

SŁOWO WÓJTA
Szanowni Mieszkańcy,
w tych dalekich od normalności czasach staramy się
realizować konsekwentnie
nasze cele. Jako Urząd praktycznie nie ograniczamy
swojej działalności. Udaje
się utrzymać pełną mobilność wszystkich wydziałów.
Zabezpieczamy działania
pozwalające naszym i nie
tylko naszym mieszkańcom korzystać z usług niezbędnych do funkcjonowania w nowych warunkach.
Wszyscy
zainteresowani mogą w sposób szybki
i bezproblemowy załatwić
potrzebne sprawy.
Pomimo nadal istniejących obostrzeń związanych z epidemią, w 2021 roku będziemy realizować zaplanowane
działania, spełniając oczekiwania naszych mieszkańców. Aktualnie trwa
przebudowa drogi Małe Bałówki –
Lipowiec, remontowana jest świetlica w Nielbarku, powstaje też ścieżka rowerowa z Kurzętnika do Kaługi
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Dużymi zadaniami realizowanymi
w tym roku będą budowa remizy
OSP przy budynku GCK w Kurzętniku
i poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej
w Marzęcicach. Ponadto będziemy
inwestować w poprawę stanu dróg
i chodników w miejscowościach
na terenie gminy – przebudowany
będzie odcinek od drogi powiatowej do boiska w Brzoziu Lubawskim,
powstanie droga przy świetlicy wiejskiej w Tomaszewie i chodnik przy

świetlicy w Małych Bałówkach, wybudowane będzie także oświetlenie
ulicy ogrodowej w Kurzętniku.
Mamy nadzieję, że już w czerwcu odbędzie się Triathlon Kurzętnik 2021,
na który już dziś serdecznie zapraszam.
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.
Przede wszystkim jednak życzę nam
wszystkim, aby każda nasza aktywność i działanie mogło odbywać się
w sposób realny, w szkołach, w salach
wypełnionych publicznością, na boiskach, podczas gminnych świąt i uroczystości.

REMIZA DLA
OSP KURZĘTNIK
Gmina Kurzętnik uzyskała dofinansowanie (100%) z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Gminnego
Centrum Kultury w Kurzętniku o remizę OSP”. W ramach projektu wybudowana zostanie remiza OSP w Kurzętniku
wraz z wyposażeniem. Zaprojektowany
budynek będzie bryłą zwartą na bazie
prostokąta, dobudowaną do budynku
GCK. Ściany budynku zaprojektowano w technologii murowanej. Dach budynku dwuspadowy o kącie nachylenia
25o. Wymiary gabarytowe części rozbudowanej obiektu: długość (wymiary
elewacji frontowej) 10,10 m, szerokość
(wymiary elewacji bocznej) 12,94 m.
Obecnie trwają prace nad wyłonieniem
wykonawcy.
Realizacja projektu wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców. Ponadto
projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych co
przełoży się na zmniejszenie zagrożeń dla
zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

SPORT
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TRIATHLONIŚCI WYSTARTUJĄ W KURZĘTNIKU
Kurzętnik, jako dynamicznie rozwijająca się gmina stawia również na sport. Tym razem proponuje zawody triathlonowe na najwyższym krajowym poziomie.
Organizatorzy zapraszają amatorów tej
pięknej dyscypliny sportu do Kurzętnika 26.06.2021 roku. W ostatnią sobotę czerwca będzie można rywalizować
na dwóch dystansach 1 i 1/8 IM. To będzie okazja do poznania triathlonu również dla osób, które nie radzą sobie jeszcze z każdą z dyscyplin i nie chcą ścigać
się indywidualnie. Tacy zawodnicy mogą
stworzyć sztafety, które także wystartują
w Kurzętniku na obydwu dystansach.
Kurzętnik zaprasza wszystkich chętnych:
zawodowców i amatorów tej pięknej, ale
wymagającej dyscypliny. Pierwsza część
zawodów odbywać się będzie w Wawrowicach. Tam w Jeziorze Skarlińskim startujący przepłyną 475 m, albo 950 m w zależności od wybranego dystansu. Po wyjściu
z wody z plaży gminnej już na rowerach
pojadą z Wawrowic drogą wojewódzką
538 do Marzęcic, skąd już kierować się
będą na Kurzętnik. Wjazd do Kurzętnika
ulicą Grudziądzką i z nawrotką na wysokości skrzyżowania Betoniarskiej i Dworcowej, aby wrócić w stronę Wawrowic
i w sumie przejechać 22,5 km, albo 45 km
na dłuższym dystansie pokonując określoną liczbę pętli rowerowych. Po przejechaniu trasy kolarskiej zawodnicy zjeżdżają na Stadion Sportowy w Kurzętniku,
gdzie zostawiają rowery i rozpoczynają
bieg. Ten poprowadzi ścieżką rowerowo-biegową w kierunku Lipowca. Triathloniści na tej trasie muszą przebiec 5, 250 km
albo 10,5 km. Meta czekać będzie na nich
na Stadionie w Kurzętniku.
To będzie organizacyjny debiut naszej
Gminy, ale od razu na wysokim poziomie,
bo w randze branżowych Mistrzostw Polski. W tej rywalizacji na dystansach 1/8 IM
i 1/4 IM o tytuły triathlonowych Mistrzów
Polski walczyć będą przedstawiciele
Branży Budowalnej i Deweloperskiej.
Wójt Gminy, Wojciech Dereszewski ma
świadomość, jak duże wyzwanie stoi
przed Gminą, aby taką Imprezę współorganizować. „Mam nadzieję, że podołamy.
Dołożymy wszelkich starań, aby atmosfe-

ra była przednia i nikt nie zawiódł w organizacji wydarzenia. Zobowiązuje do tego
ranga rywalizacji– I MISTRZOSTWA POLSKI W TRIATHLONIE Branż Budowlanej
i Deweloperskiej. Z drugiej strony chcemy
pokazać naszym gościom walory turystyczne naszej pięknie położonej Gminy.”
– mówi Wojciech Dereszewski zapraszając triathlonistów z całej Polski do gminy
na granicy Warmii, Mazur i Kujaw.
Twarzą Imprezy i dyrektorem sportowym
Triathlon Kurzętnik 2021 został Kuba Czaja, kiedyś wyczynowy biegacz i Olimpijczyk z Aten, a obecnie trener wielu
utalentowanych i utytułowanych zawodników, jak chociażby aktualny Mistrz Polski w triathlonie, Michał Oliwa.
Przed tym doświadczonym sportowcem
i trenerem kolejne wyzwanie. Współorganizacja poważnych zawodów triathlonowych. Jak mówi: „Uwielbiam wyzwania,
a takim na pewno jest zorganizowanie
zawodów w Kurzętniku na najwyższym

poziomie, zarówno organizacyjnym, jak
i sportowym.”
Organizatorem Imprezy jest Host of
Events Tomasza Galińskiego z Gdańska.
Ten na co dzień jest dziennikarzem radiowym i wielkim miłośnikiem triathlonu. Jak mówi Galiński: „Pasjonuję się tym
sportem od wielu lat, uprawiam triathlon amatorsko i miałem przyjemność
poprowadzić największe imprezy w tej
dyscyplinie w Polsce w ciągu ostatnich
pięciu lat. Obecnie jestem zaangażowany w organizację triathlonu w Gdańsku,
ale Kurzętnik traktuję bardzo sentymentalnie. Stąd pochodzi moja żona, ja też
wychowałem się w tej okolicy i dlatego
wracam do Kurzętnika zawsze z ogromną radością”
Teraz jest okazja, żeby zaprosić do Gminy Kurzętnik miłośników pływania, jazdy na rowerze i biegania z całej Polski już
pod koniec czerwca. Organizatorzy mają
w planach wiele atrakcji dla zawodników,

ich rodzin, a i samych mieszkańców Kurzętnika oraz całej gminy. Plany są bardzo
ambitne. Jak mówi Wójt „Chcemy, aby to
były cykliczne zawody, które wpiszą się
na stałe w triathlonowy kalendarz imprez
w naszym kraju, tym bardziej że pierwszej edycji od razu o tytuł Mistrzów Kraju
powalczą przedstawiciele Branży Budowlanej i Deweloperskiej.”
Tomasz Galiński dodaje: „Liczymy
na mieszkańców, że będą kibicować
na trasie wszystkim zawodnikom. Ogłosimy konkurs na najlepszego kibica. Będzie też wiele atrakcji na Stadionie. Pragniemy, aby to było Wielkie Sportowe
Święto całej Gminy Kurzętnik. Jednocześnie zdając sobie sprawę z kilkugodzinnych utrudnień drogowych na trasie zawodów liczymy na wyrozumiałość
i wsparcie ze strony mieszkańców. To
może być wydarzenie, które pokaże Kurzętnik jako miejsce przyjazne dla ludzi
aktywnych, ambitnych i ceniących piękno przyrody.”
Triathlon rozpocznie się najmłodszych
sportowców w wieku od 10 do 14 lat, ale
tylko w okolicy plaży Wawrowice. Główne
starty o 10.30 (1/4) i 11.30(1/8). Zamknięcie
dróg i konieczność korzystania z wytyczonych objazdów między 10.15, a 13.00.
Zakończenia zawodów z Biegiem Malucha po godz. 14.00. Całość zamknie ceremonia dekoracji na kurzętnickim Stadionie, która rozpocznie się po 14.30. Przed
samą Imprezą Urząd Gminy przypominać
będzie o zawodach za pomocą smsów,
które dotrą do mieszkańców okolicy.
Dla mieszkańców Gminy Kurzętnik obowiązują promocyjne ceny pakietów startowych. Należy się zapisać i nie opłacając
pakietu skontaktować się pod adresem
triathlonkurzetnik@gmail.com z Organizatorem zawodów.
Szczegóły imprezy na www.triathlonkurzetnik.pl
Zapisy na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/g/Triathlon_Kurzetnik_2021.
html
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OŚWIATA

PODSUMOWANIE PROJEKTU
„RODZICE PRACUJĄ,
W ŻŁOBKU DZIEĆMI OPIEKUNKI SIĘ ZAJMUJĄ”
Projekt realizowany był w Żłobku „Pisklandia” w okresie od stycznia 2019 roku
do grudnia 2020 roku, opiewał na kwotę
ponad 1 711 000 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego
na lata 2014-2020. Celem projektu było
wsparcie zatrudnienia osób pełniących
funkcje opiekuńcze. Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom
sprawującym opiekę nad dziećmi do lat
3, pogodzenie życia zawodowego z życiem prywatnym, gdyż z oferty żłobka
skorzystali również rodzice dzieci niepełnosprawnych. W kurzętnickim żłobku aż 71 rodziców skorzystało z udziału
w projekcie. W ramach środków finansowych wyposażono plac zabaw w bezpieczną nawierzchnię na 285 m kw., Zakupiono drewnianą altanę, kolejny
zestaw zabawowy, drewniane ławki. Po-

NOWINKI Z GSZOZ

Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kurzętniku informuje że od 01-02-2021 r. w celu usprawnienia rejestracji do poradni lekarza
rodzinnego ulega zmianie numer telefonu. Od 01.02.2021r. można się rejestrować pod numerem 459-595-602.
Czynny jest również telefon komórkowy 512-755-010.
Przypominamy, że Nasi Pacjenci mają
możliwość zamawiania recept oraz rejestrowanie się drogą internetowa za
pośrednictwem strony internetowej:
www.gszozkurzetnik.pl w zakładce
„rejestracja online”.
Według danych na dzień 12 marca 2021 r. na szczepienie przeciw COViD-19, do Gminnego Samodzielnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej jest zarejestrowanych łącznie 331 osób w tym:
86 osób powyżej 80 r.ż., 208 osób powyżej 70r.ż. oraz 37 osób z rocznika
1952. Zaszczepionych dwiema dawkami jest 120 osób, natomiast pierwszą
dawką 90 osób.

nadto doposażono placówkę w laptopy, projektory, oczyszczacz i nawilżacz
powietrza, zestaw pomocy do sali integracji sensorycznej, pianino elektroniczne, pomoce logopedyczne oraz pomoce dla dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. W projekcie zabezpieczono wynagrodzenie dla opiekunów
oraz personelu żłobka. Projekt dał szansę na rozwój placówki. Wprowadzone
nowatorskie technologie i rozwiązania,
świadczą o wysokiej marce żłobka. Personel pracujący w tak bogato doposażonej placówce ma możliwość samorozwoju, poszerzania i zwiększenia wiedzy
merytorycznej, wzbogacania zajęć o ciekawe doświadczenia. Intensyfikacja starań całego personelu sprawia, że Żłobek
„Pisklandia” w Kurzętniku jest placówką
rozpoznawalną w społeczeństwie. Zarówno do żłobka, jak i przedszkola tworzą się listy rezerwowe, co podsumowuje dobrą pracę całej kadry.

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku
od 6 do 13 lat na warsztaty wielkanocne. Zapraszamy już 27.03.2021 r. od godziny 11:00 do 15:00.
Zapewniamy mały posiłek. W związku z trwająca
pandemią ilość miejsc ograniczona. W przypadku
przedłużenia obostrzeń związanych z organizacją
zajęć grupowych, uczestnicy otrzymają specjalne
Wielkanocne Boxy z materiałami oraz instrukcją jak
wykonać ozdoby samodzielnie w domu. Prosimy
o zapisy przez Messengera Centrum Usług Społecznych lub pod numerem 56 474 44 99 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-18:00.

SAMORZĄD
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GMINA KURZĘTNIK
PIERWSZA
W WOJEWÓDZTWIE

Rozstrzygnięto konkurs prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na gminę
o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu
Gmina Kurzętnik uplasowała się
na I miejscu w województwie warmińsko-mazurskim.

Uczestnikami konkursu mogły być gminy,
na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem
Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonali samospisu internetowego w okresie
od 1 września do 30 listopada 2020 r.
W rywalizacji wzięło udział blisko
1100 gmin. Nagrody zdobyło łącznie
96 gmin.
– Powszechny Spis Rolny 2020 został
przeprowadzony w Gminie Kurzętnik
w sposób sprawny, rzetelny i bezproblemowy. Spisowi podlegało 598 gospodarstw, z czego 190 gospodarstw
(33,51%) spisało się w kanale samospisu,
co dało Gminie Kurzętnik I miejsce w województwie w konkursie ogłoszonym
przez Prezesa GUS. Pozostałe gospodarstwa zostały spisane przez rachmi-

DZIEŃ NAUKI
POLSKIEJ

strzów w terenie i telefonicznie. Gmina Kurzętnik aktywnie promowała ideę
samospisu w trakcie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 i zwiększała świadomości obywateli o obowiązku
spisowym. Do zwycięstwa przyczyniły się niewątpliwie też takie czynniki jak
dostęp do szerokopasmowego Internetu na ternie gminy i umiejętności cyfrowe rolników, które część z nich nabyła na darmowych szkoleniach z zakresu
kompetencji cyfrowych organizowanych przez gminę. Władze samorządo-

we Gminy Kurzętnik wspierają koncepcję uczenia się przez całe życie i poprzez
szereg szkoleń i warsztatów zachęcają mieszkańców do pogłębiania wiedzy
i umiejętności na każdym etapie życia.
Takie działania tworzą klimat społeczny niezbędny do aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim. Kolejny
czynnik mający wpływ na tak dobry wynik to wyszkoleni i przyjaźnie nastawieni do obywatela rachmistrzowie, którzy
na każdym etapie spisu służyli pomocą
i wiedzą. Ponadto, wychodząc naprze-

DZIEŃ SOŁTYSA
19 lutego obchodziliśmy święto urodzin Mikołaja Kopernika połączone
z obchodami Dnia Nauki Polskiej, które
uczcili uczniowie oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół im. Władysława
Jagiełły w Kurzętniku wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy Kurzętnik.
Jako datę wspomnianego święta wyznaczono dzień urodzin Mikołaja Kopernika w uznaniu jego wybitnych zasług na polu astronomii. W tym roku
minęło dokładnie 548 lat od urodzin
uczonego – jednego z najbardziej znanych naukowców.
Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady polskich
badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Uroczyste obchody Dnia Sołtysa w Gminie Kurzętnik, które odbyły się 11 marca,
rozpoczęła Opiekun Sołtysów i Radnych
Rady Gminy Pani Sylwia Jarzębowska witając przybyłych gości i składając życzenia
z okazji ich święta. Następnie Wójt Gminy Kurzętnik podziękował Sołtysom za ich
trud i pracę na rzecz lokalnej społeczności.
Pan Wojciech Dereszewski w asyście Zastępcy Wójta – Pana Adama Zapałowskiego oraz Skarbnika Gminy – Pani Bożeny
Zaborowskiej uhonorował Sołtysa Roku
2020, którym został Pan Wiesław Grzywacz – Sołtys wsi Lipowiec.
Z okazji święta Włodarz Gminy wręczył zebranym upominki oraz podziękowania.
Z sołtysami w sposób zdalny połączył się
również Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego dołączając się
do życzeń z okazji Samorządowego Dnia
Sołtysa. Pan Gustaw Marek Brzezin przyznał również Sołtysowi wsi Lipowiec oficjalne wyróżnienie.

ciw potrzebom rolników, którzy nie mieli możliwości technicznych w domu lub
nie korzystali z pomocy rachmistrzów
terenowych, w Urzędzie Gminy stworzone zostało stanowisko do przeprowadzenia samospisu. Pierwsze miejsce
w konkursie jest nobilitacją i wyróżnieniem, które daje poczucie satysfakcji i dobrze wykonywanej pracy. W tym
miejscu chciałbym podziękować zarówno rolnikom, jak i osobom pracującym
przy tym przedsięwzięciu – mówi Wojciech Dereszewski, wójt gminy.
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29 FINAŁ

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ
POMOCY W GMINIE KURZĘTNIK

To był jedyny taki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chociaż
w tym roku organizacja była nie lada
wyzwaniem. Centrum Usług Społecznych po raz kolejny pokazało, że jeśli się chce, to można zorganizować
wydarzenie, nawet w czasach szalejącej pandemii.
Dzięki wspaniałym ludziom ich zaangażowaniu, kreatywności mogliśmy wspólnie zorganizować kilka akcji, które przyczyniły się do zebrania tak dużej kwoty
– 19 416,12 zł.
W tym dniu mieszkańcy Gminy Kurzętnik, ale również turyści mogli zasmakować domowych wypieków oraz napić
się gorącej kawy czy herbaty. Szczególne
podziękowania należą się wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Kurzętnik oraz Sołtysowi z Radą Sołecką z Mikołajek. Kawiarenka okazała się trafnym
pomysłem, ponieważ wszystkie smakołyki zniknęły z finałowego stosika.
Tego dnia w Centrum Usług Społecznych
odbyła się loteria, którą mogliśmy zorganizować dzięki ogromnemu wsparciu
rzeczowemu oraz finansowemu lokalnych firm. W tym roku dziękujemy szczególnie za wkład i pomoc. Wiemy, jak ciężki jest ten rok dla przedsiębiorców. Ilość
osób, która wzięła udział w loterii, przewyższyła nasze oczekiwania.
Podczas Finału oczywiście nie zapomnieliśmy o miłośnikach sportu. Zaprosiliśmy, wraz z grupą Kurzętnik Biega
na Finałowy Trening połączony ze zbiórką pieniędzy. Oprócz treningu biegowego nasi mieszkańcy mogli skorzystać z ekstremalnego sportu zimowego.
Wraz z Skarlińskimi Morsami zaprosiliśmy na wspólne morsowanie i hartowanie swojego organizmu na plażę
w Wawrowicach. Pogoda dopisała oraz
humor dopisywał naszym morsom podczas zimnych kąpieli.
Niestety przez panujące ograniczenia nie
mogliśmy skupić wszystkich osób w budynku Centrum Usług Społecznych, dlatego przenieśliśmy się również na rynek
w Kurzętniku. Podczas niedzielnego spaceru mieszkańcy mogli posilić się gorącą swojską grochówką z prawdziwego
polowego kotła. Dzięki Panu Krzysztofowi Grzonkowskiemu oraz Wiesławowi,
Gabieli Dembek mogliśmy wspólnie porozmawiać i umilić sobie czas spędzony
na świeżym powietrzu.
Przygotowaliśmy również specjalną
ściankę 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy której, dzieciaki
mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Jedną z propozycji była również METAMOFROZA W CUS, która okazała się
strzałem w dziesiątkę podczas licytacji
internetowych, które również zorganizowaliśmy w tegorocznym finale.
Podczas Metamorfozy trzy Panie, zmieniły się nie do poznania. Nowy make-

-up, fryzura a na koniec sesja zdjęciowa!
Nasz budynek zmienił się w pracownię…
I w tym dniu tętnił życiem. To dzięki profesjonalnemu zespołowi Pracownia kosmetyczna Magdalena Domeracka Studio, Wizażu MakeUp Edyta Raszkowska,
Aleksandra Danielewska Photography.

Dzięki zaangażowaniu i chęci mogliśmy
pomóc oraz zrobić wspólnie coś pięknego! Bardzo dziękujemy za poświęcony
czas i bardzo dobrą współpracę z Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom
sztabu #2678 za poświęcenie, za każdą
przyniesioną puszkę.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
szkołom, dyrektorom i nauczycielom
z Gminy Kurzętnik.
Dziękujemy Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Kurzętnika za włączenie się w akcje
#orkiestrydlawosp
Dziękujemy Wszystkim Paniom, które liczyły do późnych godzin pieniądze.
Przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom Gminy Kurzętnik i nie tylko…
Gdyby nie wasza obecność, pomoc, złotówka nie byłoby tej kwoty. Dziękujemy
za tą jedność i wiarę, że razem mogliśmy
więcej.
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FERIE W CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
Podczas tegorocznych ferii Centrum Usług
Społecznych w Kurzętniku zorganizowało jako jedne z nielicznych w Polsce „Program zajęć kreatywnych”, który odbył się
stacjonarnie w siedzibie w Centrum Usług
Społecznych w Kurzętniku.
Tegoroczny wachlarz zajęć skupiał się
na animacjach ruchowych dzieci, ponieważ przez obecną sytuację, dzieci spędzają większość czasu przed komputerem,
a ich sprawność fizyczna maleje. Centrum
Usług Społecznych w Kurzętniku skupiło
się również na rozwoju zainteresowań artystycznych dzieci. Chcieliśmy, aby oferta
była dla każdego, a dzieci mogły wybrać
takie zajęcia, które ich interesują.
W zajęciach brała udział ograniczona liczba osób (15) ze względu na obostrzenia
związane z pandemią. W CUS funkcjonowała Pracownia Pani Mikołajowej, w której dzieciaki robiły swoje własne zimowe
kubeczki, zorganizowano zjazd na byle
czym i zabawy na śniegu, tańczono w rytmach zimowej Zumba Kids, odbył się także Konkurs na Najlepszego Śniegowego
Bałwana. Dzieci śpiewały zimowe piosenki

na wesoło i wzięły udział w świątecznych
warsztatach instrumentalnych. W czasie
balu karnawałowego dzieciaki odwiedził
Święty Mikołaj oraz Elf. Dzieciaki otrzymały ciepły popcorn ze specjalnie zakupionej
profesjonalnej maszyny.
Zajęcia prowadzili Instruktorzy Centrum
Usług Społecznych w Kurzętniku Mariusz
Brzezicki oraz Patrycja Karczewska.
Dzieci każdego dnia otrzymywały ciepłą owocową herbatę oraz poczęstunek
w formie słodkości lub posiłku na ciepło.
Poczęstunek był sfinansowany przez Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.
Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń
od rodziców, którzy chcieli zapisać swoje dzieci, jednak nasza lista zapełniła się
w kilka godzin. Niestety przez obecną
sytuację musieliśmy ograniczyć zapisy
do 15 osób. Mamy nadzieję, że już niebawem podczas wakacyjnych zajęć będziemy mogli zapisać już wszystkich chętnych.
Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i niespodzianki, które
wręczył Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku Roman Lewicki.

UEFA PLAYMAKERS
W KLUBIE SPORTOWYM SMS KURZĘTNIK
4 grudnia 2020 roku to ważny moment w historii Klubu Sportowego SMS Kurzętnik, najmłodszego klubu w województwie warmińsko-mazurskim, specjalizującego się w piłce nożnej dziewcząt., ponieważ odbyła się konferencja prasowa, podpisanie umowy oraz zajęcia sportowe w ramach UEFA PlayMakers.
Dzięki podpisanemu porozumieniu Klubu Sportowego SMS
Kurzętnik,
reprezentowanego przez prezesa klubu Jarosława Roszkowskiego z Akademią
Sportu Stomil Olsztyn, reprezentowaną przez prezesa klubu Andrzeja Królikowskiego
oraz partnerów: Gminę Kurzętnik, reprezetowaną przez Wójta
Gminy Kurzętnik Wojciecha Dereszewskiego i Zespół Szkół im.
Władysława Jagiełły w Kurzętniku, reprezentowany przez dyrektor Jolantę Paplińską, małe
zawodniczki mają okazje trenować w ramach programu sportowego UEFA PlayMakers.

UEFA PlayMakers to jedyny
w swoim rodzaju program sportowy UEFA i Polskiego Związku Piłki Nożnej, prowadzony we
współpracy z wytwórnią Disney,
który bezpiecznie i przyjemnie
wprowadza dziewczęta w wieku
od 5 do 8 lat w tajniki piłki nożnej poprzez ruch, zabawę i magię
opowiadania historii firmy Disney.
– Cieszymy się bardzo, że wraz
z Akademią Sportu Stomil Olsztyn mamy ten zaszczyt być jedynymi klubami sportowymi
w naszym województwie realizującymi ten niezwykły program sportowy jakim jest UEFA
PlayMakers.
Zainteresowanie

ze strony tych małych dziewczynek i ich rodziców było ogromne, o czym świadczyć może
liczba 32 zawodniczek na pierwszych zajęciach. Dzięki tym zajęciom docieramy do wielu dziewczynek, które jeszcze nie grają
w piłkę, pokazując im, jak fajnie
i miło można spędzić wolny czas
poznając bliżej najpopoularniejszą dyscypilnę sportu na świecie oraz opowiadania bajek Disney’a. Realizację tego projektu
rozłożyliśmy na trzy miesiące
i mam nadzieję, że będziemy ją
kontynuować jeszcze dużo dłużej – mówi prezes klubu SMS Kurzętnik Jarosław Roszkowski.

DYŻURY PRZEDSZKOLI
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SAMORZĄD

FUNDUSZ SOŁECKI NA ROK 2021
Lp.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa

Plan

Nazwa zadania

Sołectwo Bratuszewo

21 499,53 zł

1.

Utrzymanie terenów zielonych

499,53 zł

2.

Doposażenie jednostki Ochotnichej Straży Pożarnej
w Bratuszewie

3.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bratuszewo - II etap

1 000,00 zł
20 000,00 zł

Sołectwo Brzozie Lubawskie

44 388,34 zł

1.

Przełożenie chodnika między stawami wiejskimi

2.

Przebudowa drogi dz. Nr 378/18 w Brzoziu Lubawskim

3.

Przebudowa drogi dz. Nr 604/15, odcinek od drogi powiatowej
do boiska

4.

500,00 zł
1 500,00 zł
39 888,34 zł

Utrzymanie terenów zielonych

2 500,00 zł

Sołectwo Kamionka

17 994,74 zł

1.

Budowa ogrodzenia świetlicy

2.

Utrzymanie terenów zielonych

6 500,00 zł
795,08 zł

9 000,00 zł

4.

Wybudowanie oświetlenia ulicznego na ulicy Ogrodowej
w Kurzętniku

5 000,00 zł

5.

Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej z Lipowca do Kaługi wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

5 000,00 zł

6.

Budowa chodnika ul. Sienkiewicza (przed blokami EXPOM)

3 310,30 zł
52 310,30 zł

1.

Opracowanie dokumentacji technicznej drogi, oświetlenia
ulicznego dotyczącvej ulic Liliowa, Lawendowa, Chabrowa

28 000,00 zł

2.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy remizy OSP
w Kurzętniku

10 000,00 zł

3.

Utworzenie ścieżki pieszo-rowerowej z Lipowca do Kaługi wraz
z infrastrukturą towarzyszącą

4.

Zakup sprzętu, umundurowania dla starażów oraz szkol członków
OSP Kurzętnik

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

2.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej wraz z budową
wiaty oraz wyposażeniem świetlicy

Sołectwo Nielbark

700,00 zł
30 424,63 zł
33 321,66 zł

30 321,66 zł

Sołectwo Otręba

18 517,85 zł

1.

Przebudowa drogi gminnej Otręba działka nr 163

17 800,00 zł

2.

Utrzymanie terenów zielonych

717,85 zł

Sołectwo Romanowo

15 797,71 zł

1.

Budowa drogi wokół bloków

14 000,00 zł

2.

Utrzymanie trenów zielonych

1 797,71 zł

Sołectwo Sugajenko

24 062,74 zł
700,00 zł
21 362,74 zł
2 000,00 zł

Sołectwo Szafarnia

26 939,80 zł

1.

Utrzymanie terenów zielonych

4 439,80 zł

2.

Zagospodarowanie terenu nad stawem wiejskim

2 500,00 zł

3.

Utwardzenie dróg w miejscowości Szafarnia dz. Nr 41/1

Sołectwo Tereszewo

20 000,00 zł
41 534,38 zł

1.

Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego i świetlicy

2 000,00 zł

2.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi
Tereszewo

4 000,00 zł

3.

Ogrodzenie placu zabaw oraz doposażenie

29 534,38 zł

4.

Odnowienie toalet na placu zabaw

5 000,00 zł

5.

Konserwacja elementów drewnianych wokół stawu wiejskiego

1 000,00 zł

Sołectwo Tomaszewo

20 714,88 zł

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi
Tomaszewo

9 310,30 zł

Sołectwo Wawrowice

20 000,00 zł
714,88 zł
24 742,77 zł

29 764,56 zł

1.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi
Wawrowice

3 000,00 zł

5 000,00 zł

2.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

1 000,00 zł

3.

Remont pomostu

1 500,00 zł

4.

Przebudowa dróg we wsi Wawrowice

3.

Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. Nr 172/3

12 132,28 zł

4.

Przebudowa drogi wewnętrznej z kostki brukowej dz. Nr 115/1

12 132,28 zł

500,00 zł

Sołectwo Małe Bałówki

21 447,22 zł

ISSN 2544-9257

1.

2.

Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych

e-mail: poczta@kurzetnik.pl

31 124,63 zł

5 000,00 zł

2.

www.kurzetnik.pl,

Sołectwo Mikołajki

Budowa drogi przy świetlicy wiejskiej działka nr 178/2

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Kurzętnika do Kaługi kolejny
etap

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik
tel. 56/47 405 15, fax 56/47 482 84,

6 000,00 zł

1.

1.

Urząd Gminy Kurzętnik,

Utwardzenie drogi kostką (wjazd od ul. Starowiejskiej do P.
Piotrowicz)

Zakup patelni elektrycznej

Ogrodzenie placu zabaw ul. Parkowa (usługa i zakup drzewek
ozdobnych)

Bieżące utrzymanie dróg obszaru wsi Małe Bałówki

5.

3.

3.

3

4 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Sugajenku odcinek Parowa

10 000,00 zł

Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej Małe Bałówki

Oświetlenie placu zabaw w lasku na ul. Okrężnej

2.

Opracowanie dokumentacji techniczej budowy remizy OSP
w Kurzętniku

2.

4.

52 310,30 zł

2.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

24 810,30 zł

Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki

20 000,00 zł

1.

Ulica Szkolna - dokończenie utwardzenia drogi kostką

1.

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kurzętniku

Sołectwo Lipowiec

3.

2 500,00 zł

1.

Sołectwo Kurzętnik II

15 000,00 zł

Rozbudowa świetlicy

15 000,00 zł

Sołectwo Kurzętnik I

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa świetlicy wiejskiej

3.

24 795,08 zł

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

2.

1 000,00 zł

811,57 zł

4.

2 500,00 zł

Zakup deski ortopedycznej

Utrzymanie terenów zielonych

Zakup siatek do bramek

Utrzymanie zieleni boiska

2.

2.

3.

1.

994,74 zł
15 300,00 zł

Ogrodzenie boiska wiejskiego w Krzemieniewie

52 310,30 zł

2 000,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w Kącikach dz. Nr 133

2.

Sołectwo Marzęcice

Plan

Zakup lodówki

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia
ulicznego w Krzemieniewie

Nazwa zadania

1.

16 111,57 zł

1.

Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa

17 000,00 zł

Sołectwo Kąciki

Sołectwo Krzemieniewo

Lp.

1 847,22 zł
13 000,00 zł

Sołectwo Wielkie Bałówki

Informatyczny Expert Sp. z o. o.
13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Okólna 50
tel. 510 077 078
biuro@informatyczny.expert
www.informatyczny.expert

27 724,46 zł

1.

Utrzymanie porządku i terenów zielonych na terenie wsi

2.

Zakup lampy hybrydowej

10 000,00 zł

3.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Wielkie Bałówki

14 724,46 zł

6 600,00 zł
Wydawca:

19 242,77 zł
3 000,00 zł

597 412,82 zł

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

