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Właśnie mija rok pracy Wójta Gminy Kurzęt-
nik Wojciecha Dereszewskiego. Ponad rok
temu mieszkańcy powierzyli mu to zaszczytne,
ale i bardzo wymagające stanowisko. Dziś
czuje się w obowiązku, by złożyć  raport z rocz-
nej pracy.
Miniony rok minął bardzo pomyślnie. Dzięki
pozyskanym środkom zewnętrznym zrealizo-
waliśmy w ostatnich latach szereg projektów,
w wyniku których powstało kilkanaście kilo-
metrów dróg, coraz więcej mieszkańców ma
możliwość podłączenia się do kanalizacji i
przydomowych oczyszczalni ścieków, powstały
nowoczesne obiekty sportowe i wiele innych.
Daje to powód do zadowolenia, w szczególno-
ści gdy można zaobserwować, iż pozyskane
środki przełożyły się na konkretne inwestycje
służące poprawie wizerunku naszego regionu.
Do najważniejszej inwestycji tego roku zaliczyć
należy także zakończenie budowy kanalizacji
sanitarnej z przyłączami i przepompownią w
miejscowości Marzęcice wraz z kolektorem
prowadzącym do oczyszczalni ścieków. Jest to
inwestycja rzędu 4,6 mln zł. Dzięki tej inwesty-
cji przyłączonych zostało 213 nieruchomości.

Od ubiegłego roku w miejscowości Marzęcice
i Kurzętnik funkcjonują dwa orliki. 
W grudniu oddaliśmy do użytku także halę
sportową przy Zespole Szkół w Kurzętniku. 
By poprawić estetykę wsi, wyremontowaliśmy
chodniki na ulicy Polnej i Grunwaldzkiej w Ku-
rzętniku o łącznej długości 688 m. Wartość wy-
konanych robót związanych z chodnikami
wyniosła 170 tys. złotych. Na realizację tego za-
dania Gmina uzyskała dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Udało się nam także przeprowadzić remont
świetlic wiejskich w Wielkich Bałówkach, Ką-
cikach i Bratuszewie, by podnieść w ten sposób
komfort życia mieszkańców tych wsi.   
W czerwcu w Olsztynie podpisaliśmy umowę
na budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków w miejscowościach Małe Bałówki, Miko-
łajki, Otręba i Marzęcice. Z przydomowych
oczyszczalni skorzysta w sumie 86 posesji. Cał-
kowity koszt inwestycji wynosi 2.112.436,80 zł.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną
już w bieżącym roku.
Udało się nam także przebudować drogi:
Wawrowice – Mikołajki na odcinku o długości

3,5 kilometra,  Krzemieniewo – Bratuszewo o
długości 1,6 km - ta budowa realizowana jest
etapowo. W roku 2011 wybudowany został od-
cinek o długości 0,850 km, pozostała część rea-
lizowana będzie w roku bieżącym. 
Udało się nam również pozyskać inwestora na
reaktywację wyciągu narciarskiego w Kurzęt-
niku. Termin realizacji przedsięwzięcia wyzna-
czyliśmy na koniec grudnia roku 2012.
Wszystko wskazuje na to, że wyciąg narciarski
niebawem powstanie.
W dniu 21 października podpisaliśmy także
umowę na dofinansowanie usuwania az-
bestu z terenu gminy Kurzętnik. W minio-
nym roku z terenu Naszej gminy usunięto
28,55 ton azbestu. W bieżącym roku również
planowana jest pomoc mieszkańcom Gminy
w usuwaniu azbestu w ramach programu
WFOŚ i GW.
W lipcu minionego roku podpisaliśmy z Naro-
dowym Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o
dofinansowanie w formie dotacji realizacji
przedsięwzięcia pn. Rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych w Lipowcu w ramach

programu „Zamykanie i rekultywacja składo-
wisk odpadów komunalnych”. Termin zakoń-
czenia realizacji przedsięwzięcia przewidziano
na koniec 2012 roku.
W Kurzętniku działa strefa bezpłatnego do-
stępu do Internetu HotSpot. Darmowy, pub-
liczny dostęp do Internetu skierowany jest
przede wszystkim do mieszkańców Kurzętnika
i turystów odwiedzających Naszą gminę. Do-
celowo mamy zamiar udostępnić darmowy In-
ternet mieszkańcom całej gminy. 
W br. uruchomiliśmy również punkt obsługi in-
teresanta, co przedłożyło się na efektywność
obsługi klienta. Wprowadziliśmy także system
informacji SMS, dzięki któremu mieszkańcy
mogą być na bieżąco z tym, co dzieje się w ich
„Małej Ojczyźnie”. Dzięki temu komunikacja
z mieszkańcami zdecydowanie się poprawiła. 
Plany na rok 2012 również są bardzo ambitne.
Rok 2012 również będzie rokiem inwestycji.
Planujemy przeznaczyć na nie kwotę ponad
7 316 804,00 zł.
Po roku mojego urzędowania pragnę podzię-
kować swoim pracownikom za bardzo kon-
struktywną współpracę.
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