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Wszyst� ego, co najl� s�  

na Święta Wi� � ej No� ,

wiosennych nastrojów, ci� łej, 

radosnej � mosfery,

� łych spotkań z najb� ższy�  

oraz smac� ego jajka i mokrego 

Lanego Po� ed� ałku 

życzą 

Ewa Nowogrodzka 
Wójt 

Gminy Kwidzyn

W NUMERZE:
nowy numer

Szanowni Państwo!

Oddajemy w  Państwa ręce pierwszy numer biuletynu 
„Nasza Gmina Kwidzyn”, w którym informujemy o wydarze-
niach i sprawach związanych z życiem naszej Gminy. 

Jestem przekonana, że będzie to dobra forma kon-
taktu pomiędzy władzą lokalną a  mieszkańcami. Według 
naszych zamierzeń biuletyn będzie bezpłatną gazetą lokal-
ną, a jego rolą będzie rzetelne informowanie Państwa o ak-
tualnej działalności samorządu Gminy Kwidzyn. Chcemy raz 
na kwartał dotrzeć do wszystkich mieszkańców, aby przeka-
zać, co zrobiliśmy, jakie mamy zamierzenia oraz zaprezen-
tować poczynania stowarzyszeń i osób zaangażowanych 
w życie naszej Gminy poczynając od kultury, a kończąc na 
działalności sportowej. 

Ewa Nowogrodzka
Wójt Gminy Kwidzyn

Henryk Ordon
Przewodniczący 

Rady Gminy Kwidzyn 

Wydawca: Urząd Gminy Kwidzyn 
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INFORMACJE-WYDARZENIA

W  przyszłym roku wprowadzamy w  Gminie Kwidzyn 
fundusz sołecki. W  ramach środków z  funduszu 

sołeckiego każde sołectwo może zrealizować wiele ciekawych 
przedsięwzięć, które zostały zgłoszone przez mieszkańców 
na rokrocznym zebraniu wiejskim, a nie będą przyjęte do 
realizacji z  powodu braku środków finansowych w  budżecie 
gminy. Mieszkańcy decydują sami, co chcą zrealizować 
w swoich sołectwach za pieniądze z funduszu.

Pomyśl, co Ty w swoim otoczeniu chciałbyś 
zmienić i zgłoś swoje propozycje do sołtysa.

Warunkiem przyznania środków z  funduszu sołeckie-
go jest przygotowanie przez sołectwo i  złożenie do wójta 
gminy wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 30 wrze-
śnia br. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiej-
skie z  inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej  
15. pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Pamiętaj, Twoje pomysły muszą pokrywać się 
z zadaniami własnymi gminy i jej strategią roz-
woju oraz sprzyjać poprawie warunków życia 
mieszkańców Twojego sołectwa.

Sprawdź, jakim funduszem dysponowałoby twoje sołec-
two, gdyby fundusz funkcjonował już dzisiaj:

Lp. Nazwa sołectwa Kwota funduszu w zł
1. Baldram 16 244,55
2. Brachlewo 17 623,25
3. Brokowo 11 808,78
4. Bronno 13 247,41
5. Dankowo 10 130,37
6. Dubiel 12 108,49
7. Gniewskie Pole 13 367,29
8. Grabówko 14 356,35
9. Gurcz 17 143,70
10 Górki 19 361,59
11. Janowo 12 288,32
12. Kamionka 14 296,41
13. Korzeniewo 26 734,58
14. Licze 23 345,41
15. Lipianki 13 667,01
16. Mareza 29 971,50
17. Mareza Osiedle 12 318,29
18. Nowy Dwór 15 675,10
19. Obory 13 517,15
20. Ośno 15 345,41
21. Pastwa 13 696,98
22. Pawlice 17 353,50
23. Podzamcze 14 686,04
24. Rakowice 8 961,48
25. Rakowiec 29 971,50
26. Rozpędziny 15 285,47
27. Szałwinek 10 280,23
28. Tychnowy 29 192,25

W przyszłym roku kwoty te mogą się zmienić ze względu 
na liczbę mieszkańców w każdym sołectwie w dniu 30 czerw-
ca br. oraz z powodu innych dochodów gminy. 

Dlatego zainteresuj się, czy Twój sołtys i rada so-
łecka rozpoczęli już przygotowania do opraco-
wania wniosku o realizację przedsięwzięć w ra-
mach funduszu sołeckiego.

Dlatego o faktycznej kwocie funduszu na przyszły rok Twój 
sołtys dowie się w lipcu.

Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć prze-
widzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środ-
ków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem 
ich kosztów i uzasadnieniem. 

Zadania „twarde”, takie jak nowa inwestycja czy remont 
muszą być realizowane z majątku gminy. Zadania „miękkie” 
nie muszą spełniać tego wymogu, np. możliwe jest sfinanso-
wanie szkolenia w remizie strażackiej, która jest własnością 
OSP.

Sołectwa mogą zawierać porozumienia i wspólnie realizo-
wać przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. 

Pamiętaj, środki funduszu są jednoroczne i mu-
szą być wydatkowane do końca roku (liczy się 
data wydania pieniędzy, a nie data wystawienia 
faktury). Środki niewykorzystane w roku budże-
towym wygasają z końcem roku.

Dzięki funduszowi wspólnoty sołeckie budują tożsamość 
swoich wsi, rozwijają infrastrukturę techniczną i  społeczną 
sołectw, waloryzują krajobraz i architekturę w swoim najbliż-
szym otoczeniu, a także poprawiają standard i  jakość życia 
swoich mieszkańców.

Twoje sołectwo w  ramach funduszu sołeckiego może  
realizować zadania z zakresu kształtowania wizerunku i este-
tyki wsi; infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa; in-
frastruktury komunalnej sołectwa; z zakresu edukacji, kultury 
i sportu. Może realizować działania promocyjne, uroczystości, 
spotkania i  imprezy integracyjne (dla imprez integracyjnych 
przewidziane będzie 5% środków funduszu).

Jeśli masz fajny pomysł na przedsięwzięcie dla 
swojego sołectwa, ale finansowo wykracza on 
poza budżet funduszu na dany rok lub jego re-
alizacja nie jest możliwa w jednym roku, podziel 
go na etapy.

Dla zainteresowanych obszerniejszymi informacjami  
nt. funduszu sołeckiego na stronie internetowej gminy  
www.gminakwidzyn.pl zamieszczona została prezentacja 
z zebrań wiejskich. 

(red)

Uwaga! Fundusz idzie!

Urząd Gminy
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Urząd Gminy

Poniżej przedstawiamy rozmieszczenie biur na parterze Urzędu:

Nr 
pokoju

Imię i nazwisko/
stanowisko

Bezpośredni 
telefon 

kontaktowy

Rodzaj prowadzonych spraw na poszczególnych stanowiskach pracy

1-2
(Biuro 

Obsługi 
Klienta)

Jolanta Fecowycz
 -sekretarka

Magdalena Narloch
 – sekretarka

55 261 41 51
- bezpośrednia obsługa klientów
- biuro podawcze Urzędu
- wydawanie druków i formularzy
- spisywanie zeznań świadków na potwierdzenie 
  okresów zatrudnienia w gosp. rolnym

3

Grażyna Stobba
 – inspektor

Agnieszka Budakowska
 – inspektor

55 261 41 61
- ewidencja ludności
- dowody osobiste
- Karta Dużej Rodziny
- kwalifi kacja wojskowa
- wnioski do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

4
Agata Brzezińska
 – Kierownik Referatu
 podatków i opłat lok.

55 261 41 59 - koordynacja pracy Referatu podatków i opłat lokalnych
- podatek od środków transportowych
- ulgi podatkowe (umorzenia, odroczenia, rozłożenie na raty)

5 Teresa Sokołowska
 – inspektor

55 261 41 66 - księgowość i egzekucja podatku rolnego, 
  leśnego, od nieruchomości i opłaty adiacenckiej

6

Mirosława Tarasiuk
 – inspektor

Łukasz Wereda
 – inspektor

55 261 41 71
- wymiar podatków lokalnych
- ulgi w podatku rolnym
- zwolnienia od podatku od nieruchomości

7

Anna Czerwiec
 – inspektor

Agnieszka Bluma
 – inspektor

55 261 41 74
- opłaty lokalne
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
- zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych

8

Joanna Pomianowska
 – inspektor

Joanna Dębicka
 – inspektor

55 261 41 58

- gospodarka nieruchomościami: zbywanie, 
  nabywanie i zamiana gruntów; użytkowanie wieczyste
- zatwierdzanie podziałów i rozgraniczanie gruntów
- zgoda na czasowe zajmowanie gruntów gminnych
- dzierżawy gruntów
- opłaty adiacenckie i planistyczne
- zezwolenia na ustawianie reklam

9

Żaneta Czarnuch
 – inspektor

Dorota Madej
 – Pełnomocnik Wójta 
 ds. Społecznych

55 261 41 81

- ochrona środowiska i gospodarki wodnej
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
- zezwolenia na wycinkę i pielęgnację drzew 
- sprawy łowieckie i szacowanie strat w uprawach rolnych
- utrzymywanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych
- profi laktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
- przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie
- sprawy zdrowia

10

Emilia Woźniak
 – inspektor

Robert Paziewski
 – inspektor

55 261 41 77
- planowanie przestrzenne i budownictwo
- decyzje o warunkach zabudowy
- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości
- gminna ewidencja zabytków
- dotacje na prace konserwatorskie, 
  restauratorskie i budowlane przy zabytkach

(red) 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Kwidzyn!

INFORMACJE-WYDARZENIA

wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, wprowadzamy 
zmiany organizacyjne w naszym Urzędzie Gminy. Chcemy, aby 
był to urząd przyjazny dla swoich klientów, dlatego sukcesywnie 
będziemy wprowadzać kolejne ulepszenia. 

Na początek – po wyremontowaniu pomieszczeń po Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej – na parter Urzędu sprowadziliśmy 
biura, gdzie odbywa się obsługa największej liczby klientów. 

Zmiana godzin pracy Urzędu!
Komunikat Wójta Gminy

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Kwidzyn i inne zainteresowane osoby, 
iż począwszy od dnia 1 kwietnia 2015 r. (środa) ulegają zmianie godziny pracy Urzędu Gminy Kwidzyn.

Godziny pracy Urzędu Gminy Kwidzyn:
poniedziałek, wtorek i czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00

środa od godz. 7.00 do godz. 16.00 • piątek od godz. 7.00 do godz. 14.00
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Urząd Gminyuwaga

Od 1 marca 2015 r. zmieniły się zasady wydawania dowodów osobistych. 

INFORMACJE-WYDARZENIA

Nowe dowody osobiste

VII kadencja Rady Gminy Kwidzyn – nowi radni, 
nowe oczekiwania i wyzwania

W  skutek wyborów samorządowych, które odbyły się 
w dniu 16 listopada 2014 r. do Rady Gminy Kwidzyn wy-

brano dziesięcioro nowych radnych, w tym dwie kobiety. Rad-
ni złożyli ślubowanie na I  sesji rady Gminy Kwidzyn w  dniu 
1 grudnia 2014 roku. Po uroczystym złożeniu ślubowania radni 
wybrali spośród siebie Przewodniczącego Rady, którym ponow-
nie został pan Henryk Ordon oraz jego Zastępcę, którym został 
pan Franciszek Sokołowski. Skład poszczególnych komisji sta-
łych Rady Gminy Kwidzyn został uchwalony na sesji Rady Gmi-
ny Kwidzyn w dniu 8 grudnia 2014 r. Powołane zostały cztery 
komisje stałe Rady Gminy Kwidzyn, których przewodniczącymi 
zostały następujące osoby:

–  KOMISJA REWIZYJNA – radna Katarzyna Rublewska,
–  KOMISJA DS. ROZWOJU GMINY, BUDŻETU I ROLNICTWA – rad-

ny Leszek Kędziora,
–  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I SPORTU – radna Lidia Banaś,
–  KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH – radny Wiesław Namiak.

Radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Kwidzyn oraz plany 
poszczególnych komisji na 2015 rok na sesji Rady Gminy Kwi-
dzyn w dniu 19 grudnia 2014 roku. Wszystkich radnych czeka 
ciężka praca i wspólne działanie, ale przede wszystkim wywią-

zanie się z obietnic wyborczych. Sprawowanie funkcji radne-
go to nie tylko ważna społeczna rola, ale także ogromna odpo-
wiedzialność.

(red)

SKŁAD RADY GMINY KWIDZYN VII KADENCJI 2014-2018

L.p. Imię i nazwisko Okręg wyborczy

1. Ryszard Świerczyński Gurcz, Janowo, Szałwinek

2. Stanisław Wudarczyk Gniewskie Pole, Lipianki, Pastwa

3. Henryk Ordon Korzeniewo

4. Katarzyna Rublewska Grabówko, Nowy Dwór

5. Franciszek Sokołowski Obory, Rozpędziny

6. Łukasz Kogut Mareza1, Mareza Osiedle2

7. Leszek Kędziora Mareza3, Podzamcze

8. Bogdan Muchowski Dankowo, Górki

9. Karol Rupar Rakowiec4

10. Dariusz Wierzba Rakowiec5

11. Józef Wdowiak Pawlice, Rakowice

12. Jerzy Tumiłowicz Bronno, Licze

13. Lidia Banaś Brachlewo, Dubiel, Ośno

14. Piotr Spaczyński Baldram, Brokowo, Kamionka

15. Wiesław Namiak Tychnowy, Nowa Wieś Kwidzyńska

1 Część wsi Mareza: ul. Długa od nr 1 do nr 9, numery nieparzyste od nr 11 do 
nr 17, ul. Grabowska, ul. Jesionowa, ul. Korzeniewska bez nr 21, 23 i  28, 
ul. Krótka, ul. Kwiatowa, ul. Rajska, ul. Sielska.

2 Część wsi Mareza: ul. Korzeniewska nr 21, 23 i 28, ul. Ogrodowa, ul. Osiedlowa.
3 Część wsi Mareza: ul. Długa numery parzyste od nr 10 do końca tej ulicy, i nu-

mery nieparzyste od nr 19 do końca tej ulicy, ul. Nadrzeczna i ul. Polna.
4 Część wsi Rakowiec: nr 56, 57 oraz ulice: Cicha, Gajowa, Kwidzyńska (lewa 

strona w kierunku Prabut), Leśna, Łowiecka, Miła, Myśliwska, Parkowa, Pięk-
na, Polna, Radosna, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, 
Willowa, Wspólna i Rakowieckie Pole.

5 Część wsi Rakowiec: nr 85, 85a, 102, 102a, 111, 111a oraz ulice: Akacjowa, 
Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dolna, Dworska, Górna, Jarzębinowa, Jaśminowa, 
Jesionowa, Jeziorna, Kasztanowa, Klonowa, ul. Kwidzyńska (prawa strona 
w  kierunku Prabut), Lipowa, Ogrodowa, Orzechowa, Otoczyńska, Pawlicka, 
Robotnicza, Szkolna.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w do-
wolnym urzędzie gminy miejskiej albo wiejskiej na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek składa się osobiście 
i dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym zo-
stał złożony wniosek. Nowością jest, że osoba, której do ukoń-
czenia 18 roku życia pozostało nie więcej niż 30 dni, może już 
sama złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego przed datą 
urodzin. 

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego dołącza się ak-
tualną fotografi ę, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

dniem złożenia wniosku. W nowym dowodzie osobistym będą 
zamieszczone tylko następujące dane: nazwisko, imiona, na-
zwisko rodowe, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, 
numer PESEL, obywatelstwo, seria i numer dowodu osobistego, 
data wydania i ważności dowodu oraz oznaczenie organu wy-
dającego dowód osobisty.

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 r. za-
chowują ważność do upływu terminów w  nich określonych. 
Zamieszczone w nich adresy zameldowania od dnia 1 marca 
2015 r. nie potwierdzają już faktu zameldowania. 

(red)

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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sesja 

Najdłuższe zebranie wiejskie, które trwało od godz. 16.30 do 23.30 odbyło się w Brachlewie.
Najwięcej mieszkańców, bo aż 182, wzięło udział w zebraniu wiejskim w Rakowcu.

Najwięcej wniosków do realizacji, bo aż 74 zgłoszono w sołectwie Korzeniewo. 

V obrady Sesji Rady Gminy Kwidzyn
Na sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu 29 stycznia 2015 r. radni podjęli łącznie 10 uchwał. 

Stawki za wywóz odpadów nie zmienią się
Duże zainteresowanie budził temat uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Podjęta uchwała nie zmienia jednak przyjętych w stycz-
niu 2014 roku stawek opłat, a  stanowi jedynie dosto-

sowanie do zmian ustawowych aktu prawa miejscowego, tj. 
uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i po-

rządku, określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzo-
ru deklaracji, a także szczegółowego sposobu świadczenia 
usług w zamian za uiszczoną opłatę.

(red)

Dotacja dla Parafii św. Jerzego w Tychnowach
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jerzego 
w Tychnowach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Dotacja w wysokości 70 000 zł zostanie przekazana para-
fii w roku budżetowym 2015. Całkowity koszt konserwa-

cji zabytkowego ołtarza barokowego wynosi 151 964,78 zł. 

Na uwagę zasługuje fakt, że brakującą kwotę pozyskał  
Proboszcz Parafii, składając wniosek o  dofinansowanie do 
Urzędu Marszałkowskiego. 

(red)

INFORMACJE-WYDARZENIA

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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przetarg

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek budowlanych

WÓJT GMINY KWIDZYN

Lp. Nr działki Nr kw.
Terminy 

odbytych 
przetargów

Pow.
w m2 Położenie

Cena 
wywoławcza 

netto zł

Wymagane
wadium

w zł

Termin 
wpłaty 
wadium

Termin V przetargu

Dzień – 
miesiąc 

– rok
Godz.

1. 626/13 GD1I/
00023643/1

22.05.2014 r.
24.07.2014 r. 
22.10.2014 r. 
14.01.2015 r.

2000 Rakowiec 40 640,00 4 100,00 13.04.2015 r. 17.04.2015 r. 830

2.

628/6 wraz  
z udziałem 
wynoszącym ¼  
w działce 628/4  
o pow. 0,0523 ha 
GD1I/00048030/2

GD1I/
00048029/2

22.05.2014 r.
24.07.2014 r. 
22.01.2014 r. 
14.01.2015 r.

2020 Rakowiec 42 058,00 4 300,00 13.04.2015 r. 17.04.2015 r. 1000

3. 373/8 GD1I/
00022180/0

23.05.2014 r.
25.07.2014 r. 
22.10.2014 r. 
14.01.2015 r.

3894 Tychnowy 76 867,00 7 700,00 13.04.2015 r. 17.04.2015 r. 1130

4. 373/9 GD1I/
00022180/0

23.05.2014 r.
25.07.2014 r. 
22.10.2014 r. 
14.01.2015 r.

3656 Tychnowy 72 169,00 7 300,00 13.04.2015 r. 17.04.2015 r. 1300

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać na stronie urzędu www.bip.gminakwidzyn.pl oraz w Urzędzie Gminy
 Kwidzyn w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55-261-41-58. 

 Wójt Gminy Kwidzyn
 Ewa Nowogrodzka

ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na 
własność nieruchomości niezabudowanych, stanowiących 
własność Gminy Kwidzyn, wyszczególnionych poniżej. Peł-
ne treści ogłoszeń zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 w Kwidzynie 
oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rakowiec, a po-
nadto zamieszczone zostały na stronie internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn.

Gmina Kwidzyn przystąpiła do wspólnego przygotowania 
i opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze 
Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w okresie 
programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020

Powiślańska Lokalna Grupa Działania to stowarzyszenie 
osób fizycznych, funkcjonujące na terenie powiatu kwi-

dzyńskiego od 2006 roku. W ramach prowadzonej przez siebie  
działalności ułatwia pozyskiwanie środków finansowych na re-
alizację różnych zamierzeń inwestycyjnych i  innych inicjatyw 
lokalnych. Dzięki inicjatywie Leader w perspektywie finanso-
wej 2007-2013 Gmina Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Kwidzynie pozyskały łącznie kwotę 853 195,45 zł ze środków 
pozabudżetowych na realizację kilkunastu projektów. O wspar-
cie do PLGD zwracali się nie tylko mieszkańcy Gminy Kwidzyn, 
ale również przedsiębiorcy z terenu Gminy Kwidzyn. Radni za-
głosowali za kontynuowaniem członkostwa Gminy Kwidzyn 
w partnerstwie Powiślańskiej Lokalnej Grupie Działania.

INFORMACJE-WYDARZENIA



1/15 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn8

Urząd Gminy
INFORMACJE-WYDARZENIA

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na obszarze Gminy Kwidzyn
Na sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu 28 lutego 2015 roku radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie  
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kwidzyn. 

Obrady VI sesji Rady Gminy Kwidzyn, które charaktery-
zował dość burzliwy przebieg, zakończyły się podję-

ciem uchwały w  sprawie uchwalenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geo-
dezyjnych (Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Ka-
mionka, Tychnowy) 10 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” oraz  
1 głosem „wstrzymującym się”. Na obrady sesji licznie przyby-
li przedstawiciele Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Powia-
tu Kwidzyńskiego „Kamionka”, mieszkańcy Kamionki, Brokowa, 

Baldramu, ale także miasta Kwidzyna. Niejednokrotnie podczas  
obrad sesji dochodziły głosy buntu i sprzeciwu w stosunku do 
omawianego projektu uchwały. Przewodniczący Rady wraz ze 
swoim Zastępcą Franciszkiem Sokołowskim odczytali kolejno 
nieuwzględnione uwagi do projektu mpzp części obrębów geo-
dezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamion-
ka, Tychnowy oraz ich uzasadnienie. Wszystkie uwagi zostały  
odrzucone przez radnych w głosowaniu jawnym.

(red)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
uchwalony
VI sesja Rady Gminy

Zastępca Wójta Krzysztof Michalski szczegółowo omówił 
wszystkie zapisy Regulaminu, które uległy zmianie. Najważ-

niejsze z nich dotyczyły między innymi zmiany zapisów, które 
mogłyby stanowić zarzut podejmowania przez Gminę Kwidzyn 
lub Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Kwidzynie 

działań noszących znamiona praktyk nadużywania pozycji do-
minującej lub praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów. 

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

(red)

Wybrano nowych sołtysów na lata 2015-2019
W dniach od 26 stycznia 2015 r. do 5 marca 2015 r. odbywały się coroczne zebrania wiejskie  
z mieszkańcami 28 sołectw Gminy Kwidzyn.

Zebranie zostało zwołane na wniosek Wójta Gminy Kwidzyn. 
W tym roku najbardziej oczekiwanym punktem zebrań oka-

zały się wybory organu wykonawczego sołectwa, tj. sołtysa  
oraz organu opiniodawczo-doradczego sołectwa, czyli Rady  
Sołeckiej. Dodatkowym nowym zadaniem, które od 2015 roku 

będzie spoczywało na sołtysie i Radzie sołeckiej, jest urucho-
mienie funduszu sołeckiego, będzie dużym wyzwaniem. 

Poniżej przedstawiamy aktualną listę sołtysów oraz składy 
poszczególnych Rad Sołeckich. Wypunktowane zostały sołec-
twa, w których wybrany został nowy sołtys:

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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Urząd Gminy
INFORMACJE-WYDARZENIA

Numery kontaktowe do poszczególnych sołtysów znajdują się na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Kwidzyn http://www.bip.gminakwidzyn.pl w zakładce lista sołtysów 

lub też są dostępne w Biurze Rady Gminy Kwidzyn  
pod nr. telefonu 55 261 41 57.

Lp. NAZWA
SOŁECTWA SOŁTYS RADA SOŁECKA

1. Baldram Jan Złotnik Jan Bartoszyński, Sławomir 
Dąbrowski, Krystyna 
Małkowska, Grzegorz Szałaj

2. Brachlewo Piotr
Rachański

Magdalena Feliksiak, Janusz 
Kosewski, Beata Przelińska, 
Wiesław Zittermann 

3. Brokowo Anetta
Biskupska

Anna Brzózy, Danuta Litwicka, 
Kazimierz Olszewski,  
Leszek Przybysz

4. Bronno Artur
Rusznica

Paulina Ceranowska,  
Maria Kuriata, Joanna Kozak, 
Natalia Szostak

5. Dankowo Krzysztof
Bednarek

Edyta Głogowska, Dorota 
Jarynowska, Wojciech 
Rejkiewicz, Zbigniew 
Rejkowicz

6. Dubiel Marek  
Tecmer

Józef Goryński, Agata 
Masny, Eryka Tecmer, Dorota 
Tłuchowska

7. Gniewskie 
Pole 

Andrzej 
Gretkowski

Wiesław Świderski, Lidia 
Galińska, Witold Skoczek, 
Wiesław Kiliszek

8. Grabówko Stanisław 
Brodnicki

Tadeusz Krajewski, Marcin 
Landowski, Jarosław Noga, 
Maciej Projs

9. Gurcz Irena  
Kozioł

Teresa Czarnecka, Marek 
Paapke, Wojciech Szary, 
Stanisław Zięciak

10. Górki Mateusz
Traczyk

Paweł Baraniak, Patryk 
Kieliszek, Krzysztof 
Langowski, Piotr Madej

11. Janowo Grażyna
Cichańska

Anna Kowalska, Iwona 
Albrecht, Joanna Dębicka, 
Stanisław Czarnojan

12. Kamionka Genowefa
Szczotka

Jarosław Cieśla, Aleksandra 
Ostrowska-Kubich, Dorota 
Wodzińska, Katarzyna 
Wolanowska

13. Korzeniewo Renata
Krupa

Krystyna Stankiewicz, 
Sebastian Balmas, Halina 
Dubiela, Krystyna Alina 
Stankiewicz 

14. Licze Jacek Osial Marcin Gruza, Jarosław 
Hiszczyński, Bolesław Telega, 
Kamila Traczyk,  
Jadwiga Żółtańska

15. Lipianki Bogdan Pich Paweł Wojciechowski, Wiesław 
Włodarczyk, Monika Tul, 
Stanisław Wudarczyk 

16. Mareza Roman 
Górniewski

Jerzy Kogut, Grzegorz Wojtaś, 
Aleksandra Grabowska, 
Teodozja Korocińska, Daria 
Wyszyńska, Tomasz Ratowt

17. Nowy Dwór Jacek 
Tometczak

Andrzej Delewski, Magdalena 
Arendt, Mariusz Serdacki, 
Andrzej Lis

18. Obory Barbara  
Sęk

Agnieszka Fiszer, Jan 
Gąsiorowski, Elżbieta 
Niemkiewicz, Marzena Tul 

19. Ośno Monika
Jędrych

Małgorzata Kwiatkowska, Jan 
Chlebowski, Tomasz Kołak, 
Dariusz Królak

20. Pastwa Jarosław
Kalinowski

Wiesław Albrecht, Anna 
Gretkowska, Jakub Śnieg, 
Leszek Świderski

21 Pawlice Maria
Wdowiak

Danuta Hanas, Anita 
Kamińska, Tadeusz Oleksiak, 
Katarzyna Wysocka

22. Podzamcze Marek
Kozłowski

Dorota Andrzejczak, 
Mieczysław Błaszków, 
Wioletta Chowaniec, 
Małgorzata Krol

23. Rakowice Witold
Liziński

Beata Belzyt, Marek Błoński, 
Krzysztof Dudarewicz, 
Grzegorz Figurski

24. Rakowiec Elżbieta 
Szczukowska

Adam Hatalewicz, Elżbieta 
Kufel, Karol Rupar, Agnieszka 
Wierzba, Jan Zabłoński, Anna 
Zamaro

25. Rozpędziny Agnieszka 
Kamińska

Dorota Grodecka-Jabłońska, 
Mirosław Krzysztofiak, 
Sebastian Rygielski, Sławomir 
Studziński

26. Szałwinek Justyna 
Chmal

Iwona Chmal, Gabriela 
Juszczyk, Paula Równiak, 
Grażyna Maskowicz

27. Tychnowy Wiesław 
Namiak

Dariusz Borkowski,  
Grzegorz Chyła,  
Sławomir Gogolewski,  
Alicja Marchlewska, 
Magdalena Radzikowska, 
Witold Świderski

28. Mareza Krzysztof 
Wojtis

Anatol Auguff,  
Konrad Czeszejko-Sochacki, 
Adam Gubiec,  
Elżbieta Skrajewska 

Lp. NAZWA
SOŁECTWA SOŁTYS RADA SOŁECKA
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wydarzenia

„Młodzież Zapobiega Pożarom”
4 marca br. odbył się XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn od lat 10 do 19 
(w trzech grupach wiekowych) pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej zorganizowany został przez Zarząd Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy 

Kwidzyn przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej. Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad  
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejęt-
ności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,  
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 
Laureatami turnieju są: 

Laureaci I grupy wiekowej
I miejsce – Szymon Juszczyk
II miejsce – Nikola Wieluńska
III miejsce – Szymon Pyrka

Laureaci II grupy wiekowej
I miejsce – Wojciech Żółtański

Mercedesem do pożaru
W niedzielę 25 stycznia w kościele pw. św. Jerzego w Tychnowach odbyła się uroczysta msza święta, a po niej 
uroczyste poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-pożarniczego marki Mercedes A TEGO dla OSP w Tychnowach. 

II miejsce – Kacper Żółtański
III miejsce – Kacper Konopatzki

Laureaci III grupy wiekowej
Adam Skoczek – reprezentujący OSP Pastwa (red)

W uroczystości uczestniczyła Wójt Gminy Kwidzyn Ewa 
Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Henryk Ordon, 

Radny Wiesław Namiak, Henryk Kulecki – Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego w Kwidzynie ZOSP RP, Ryszard Mówiński – 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kwidzynie, 
st. kpt. mgr inż. Jan Chodukiewicz  – Zastępca Komendanta 
Powiatowego PSP w Kwidzynie, Jacek Skoczek – Komendant 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie, członko-
wie OSP w Tychnowach, członkowie OSP w Pastwie i Rakow-
cu oraz mieszkańcy Tychnów. Prezes OSP w Tychnowach Hen-
ryk Kulecki podczas mszy świętej podziękował za poczynione 
starania i zakup nowego sprzętu. 

Poświęcona została również Remiza Strażacka, która  
wymagała dostosowania i  zmodernizowania w  związku  
z zakupionym wozem.

Koszt zakupu wozu to kwota 624 240,00 zł. Dzięki sta-
raniom Wójta gmina uzyskała dofinasowanie m.in. z  Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych (150 tys.) oraz WFOŚIGW 
w Gdańsku (150 tys.). Uzyskano również dotację z Komendy  
Głównej Powiatowej Straży Pożarnej działającej w  ramach 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (50 tys.) oraz 
dotację z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor-
skiego (17 857). Z budżetu Gminy Kwidzyn wydatkowano na 
ten cel 256 383,00 zł.

(red)

INFORMACJE-WYDARZENIA

(zdjęcie UG Kwidzyn)

(zdjęcie UG Kwidzyn)

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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wydarzenia

„Profilaktyka prozdrowotnego trybu życia 
oraz umiejętności wychowawczych”
W dniu 3 lutego 2015 roku oraz 17 lutego 2015 roku w świetlicy kulturalno-oświatowej w Marezie odbyły się 
warsztaty profilaktyczne pn. „Profilaktyka prozdrowotnego trybu życia oraz umiejętności wychowawczych”. 

Obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
Dnia 1 marca br. odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

INFORMACJE-WYDARZENIA

Warsztaty były skierowane do 
dzieci i  młodzieży oraz do do-

rosłych mieszkańców Gminy Kwidzyn. 
Warsztaty były prowadzone przez wy-
kwalifikowanego psychologa i  były 
przeprowadzone z dużym profesjonali-
zmem. Tematem zajęć było dostarcze-
nie wiedzy o zdrowym żywieniu i pro-
pagowanie wzorców wychowawczych, 
opartych na porozumieniu się rodziców 
oraz dzieci w drodze dialogu. 

(red)

Obchody rozpoczęły się w Marezie w miejscu punktu wi-
dokowego przy ul. Długiej. Po wprowadzeniu sztanda-

rów i odegraniu hymnu RP nastąpiło wygłoszenie okoliczno-
ściowych przemówień, a także złożenie wieńców i wiązanek 
pod tablicą Konfederacji Obrony Wiary i  Ojczyzny. Następ-
nie złożono również kwiaty pod tablicą pamięci Organiza-
cji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej przy I Liceum Ogól-
nokształcącym w  Kwidzynie. Uroczystość miała podniosły 
charakter, wzięli w niej udział parlamentarzyści RP oraz  
samorządowcy powiatu kwidzyńskiego wszystkich szcze-
bli. Kultywowanie takich obchodów oraz pamięć o  tych, 
którzy walczyli o  to, abyś my mogli żyć w wolnym kraju, są  
bardzo ważne i przydatne w kształtowaniu postaw obywa-
telskich szczególnie wśród młodych ludzi. Dziękujemy ser-
decznie wszystkim za obecność i  oddanie czci „Żołnierzom 
Wyklętym”.

(red)

(zdjęcie UG Kwidzyn)

(zdjęcie GOK)

(zdjęcie GOK)
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zadania
INWESTYCJE

Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem lamp 
hybrydowych na terenie Gminy Kwidzyn
W dniu 17 marca 2015 r. podpisana została umowa w sprawie realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego 
z zastosowaniem lamp hybrydowych na terenie Gminy Kwidzyn” z firmą OTLKA Andrzej Pustelnik. 

Remont w świetlicy kulturalno-oświatowej 
w Korzeniewie
W dniu 28 stycznia 2015 r. podpisano umowę o wykonanie robót budowlano-remontowych w pomieszczeniach 
świetlicy kulturalno-oświatowej w Korzeniewie. 

Sprzęt kajakowy
Zakup sprzętu kajakowego w ramach projektu „Doposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w Marezie 
w sprzęt kajakowy”. 

Zakupiono: 13 kajaków, 26 kamizelek asekuracyjnych 
i 26 wioseł. Projekt zrealizowano w ramach tzw. „małych 

projektów” w ramach działania LEADER objętego PROW na 
lata 2007-2015. Łączny koszt zakupu wynosi 38 855,70 zł, 
z czego planowane dofinansowanie 25 272,00 zł. 

Ze środków własnych gminy zakupiono dodatkowo przy-
czepę kajakową na 13 kajaków. 

Dostępne będą również 3 zestawy dla dzieci (oparcie 
i kamizelka ratunkowa). 

Sprzęt będzie można wypożyczać bezpłatnie w Gminnym 
Ośrodku Kultury.

(red)

Umowa obejmowała wykonanie ro-
bót dostosowujących istniejące  

pomieszczenia do potrzeb świetlicy. Po-
przednio były one wykorzystywane jako 
biblioteka szkolna. W  ramach zadania 
przebudowano sanitariaty i  pomiesz-
czenie gospodarcze. 

Wykonano nowe okładziny ścian 
i podłóg, instalację gniazd wtyczkowych 

oraz instalację oświetleniową wraz 
z  lampami. Zgodnie z  zapisami umo-
wy roboty zostały zakończone w  dniu  
27 lutego 2015 r. Koszt robót budowla-
nych wyniósł 48 500 zł. 

Projekt współfinansowany jest ze 
środków Unii Europejskiej w  ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju dla operacji, które od-

powiadają warunkom przyznania pomo-
cy w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Ze środków Unii Europejskich zaku-
piono również sprzęt biurowy oraz me-
ble do świetlicy. Dla obu projektów zło-
żone zostały już wnioski o płatność. 

(red)

W  zakresie umowy znajduje się wykonanie sześciu lamp 
hybrydowych z  oprawami oświetleniowymi LED, turbi-

nami wiatrowymi i panelami słonecznymi wraz z niezbędnym 
osprzętem. Lampy będą zlokalizowane w miejscowościach:

•	 Baldram – 1 szt. 
•	 Brachlewo – 2 szt.
•	 Gurcz – 1 szt.

•	 Korzeniewo – 1 szt.
•	 Podzamcze – 1 szt.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 78  900,00 zł. Na 
realizację zadania Gmina pozyskała dofinasowanie z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach konkursu „Sło-
neczne Pomorze”.

(red)

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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zadania
INWESTYCJE

Nowe przystanki
Uwzględniając wnioski mieszkańców Rada Gminy podjęła dnia 19 września 2014 r. uchwałę w sprawie wskazania 
wstępnego miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych w następujących miejscowościach Gminy Kwidzyn: 
Rozpędziny, Tychnowy, Rakowiec i Rakowice. 

Uchwała ta została następnie przekazana do zarządców 
dróg wojewódzkich i powiatowych z prośbą o jej realiza-

cję. Po ich pozytywnym zaopiniowaniu zarówno Urząd Mar-
szałkowski Województwa Pomorskiego, sprawujący nadzór 
nad organizacją ruchu na drogach wojewódzkich, jak i Staro-
stwo Powiatowe w Kwidzynie scedowali na Gminę Kwidzyn, 
jako instytucję zainteresowaną, wykonanie projektu zmiany 
stałej organizacji ruchu w zakresie przystanków autobuso-
wych na ww. drogach. Po jej wykonaniu i uzgodnieniu z od-
powiednimi instytucjami na drogach powiatowych przystan-
ki zaczęły funkcjonować od dnia 22 października 2014 r., zaś 
przy drodze wojewódzkiej w Rozpędzinach od dnia 9  lute-
go 2015 r.

W I kwartale bieżącego roku zlecono wykonanie szeregu dokumentacji budowlanych m.in.:
Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Grabówko z zastosowaniem technologii LED.

Umowa z Przedsiębiorstwem Inżynierskim ELION Kamila 
Klimczak, dotycząca wykonania dokumentacji zadania 

pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w  miejscowości Gra-
bówko z  zastosowaniem technologii LED”, została zawarta 

w dniu 13 lutego 2015 r. Koszt wykonania dokumentacji wy-
nosi 11  623,50 zł. Odcinek sieci oświetleniowej o  długości 
ok. 0,7 km dla potrzeb oświetlenia drogi i chodnika zostanie 
zaprojektowany w terminie do 13 sierpnia 2015 r. 

(red)

Budowa zatok autobusowych i chodnika w Dubielu
Umowę o wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa zatok autobusowych i chodnika w Dubielu” 
podpisano w dniu 23 lutego 2015 z firmą AC Pracownia Projektowa Agnieszka Chomka. 

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji obejmującej 
rozwiązanie komunikacyjne w rejonie skrzyżowania dróg 

Licze-Brachlewo oraz Tychnowy-Straszewo w  miejscowości 
Dubiel, tj. dwóch zatok autobusowych oraz chodnika wraz 
z  niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, umożliwiającego 

przemieszczanie się pomiędzy zatokami. Koszt ww. opraco-
wania wynosi 15 990,00 zł. Zgodnie z umową dokumentacja 
powinna zostać opracowana do 23 października 2015 r.

(red)

Budowa dróg osiedlowych w Górkach
W dniu 26 lutego 2015 r. podpisana została umowa o wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa dróg 
gminnych w Górkach” z Zakładem Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. Krystyna i Wiesław 
Łuszyńscy – wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania ofertowego. 

Koszt wykonania dokumentacji to 35 547,00 zł. W ramach zadania przewidziane jest zaprojektowanie nawierzchni dróg 
gminnych wraz z chodnikiem i zjazdami, a także budowy odwodnienia i przebudowy oświetlenia drogowego. Termin wy-

konania dokumentacji projektowej wyznaczono na 26 lutego 2016 r. 
(red)

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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INWESTYCJE

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku  
Baldram-Nowa Wieś Kwidzyńska” coraz bliżej 
W dniu 23.02.2015 r. Gmina Kwidzyn podpisała umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
na odcinku Baldram-Nowa Wieś Kwidzyńska”. 

„Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Lipianki”
W dniu 09.03.2015 r. rozstrzygnięto również przetarg nieograniczony na zadanie  
pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Lipianki”. 

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lipianki 
z zastosowaniem technologii LED”
W dniu 09.03.2015 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości 
Lipianki z zastosowaniem technologii LED”. 

Wykonawcą inwestycji 
będzie „EL-DRO” Przed-

siębiorstwo Robót Elektrycz-
nych i Drogowych Sp. z o.o.  
z siedzibą w Grudziądzu. Dłu-
gość ciągu pieszo-rowero-
wego do budowy wynosi ok.  
976 mb. Termin zakończe-
nia realizacji inwestycji okre-
ślono do dnia 30.05.2015 r.  
Wartość inwestycji to koszt 
rzędu 364 124,62 zł brutto.

(red)

Wykonawcą zadania jest firma 
TERENY ZIELONE Marianna Kędzio-

ra z  Marezy. Umowę na realizację tego zada-
nia podpisano 17.03.2015 r., a  przekazanie 
placu budowy nastąpiło 18   marca br. Termin  
wybudowania w  centrum miejscowości od-
cinka ścieżki o  długości ok. 430 m upłynie 
30 czerwca 2015 roku.

Koszt realizacji inwestycji to kwota 
169 989,86 zł. W celu realizacji zadania gmina 
złożyła wniosek o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW 
na lata 2007-2015, na które otrzymano dofinan-
sowanie w wysokości ok. 103 000 zł.

(red)

Wybrany wykonawca to firma EL-MAR Sp. z o.o. z Toru-
nia. Wartość zadania to kwota 154 980,00 zł. W dniu 

17.03.2015 roku dokonano wprowadzenia wykonawcy na te-
ren budowy. Termin wykonania oświetlenia na odcinku od bu-

dynku Lipianki 2 do budynku Lipianki 18 zapisany w umowie to  
30 maja 2015 r. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała  
dotację z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 50 885 zł.

(red)

(zdjęcie UG Kwidzyn)

(zdjęcie UG Kwidzyn)

zadania
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turniej
SPORT

Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie stołowym 2014/2015
17 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Janowie została rozegrana runda finałowa Grand Prix Gminy Kwidzyn 
w tenisie stołowym. 

Gminny Feryjny Turniej Piłki Nożnej za nami 
Gminny Feryjny Turniej Piłki Nożnej rozegrano 2 lutego 2015 roku w Gimnazjum w Nowym Dworze. 

Turniej został rozegrany w  dwóch kategoriach wieko-
wych: roczniki 2002-2003 oraz  2004 i  młodsi. W  za-

wodach wzięło udział łącznie 10 drużyn reprezentujących  
szkoły podstawowe z terenu gminy Kwidzyn, w tym 2 dru-
żyny reprezentujące KS Powiśle Pawlice-Rakowiec. Organi-
zatorem zawodów był Urząd Gminy Kwidzyn. Turniej cieszył 
się dużym powodzeniem. Wszystkie drużyny, biorące udział 
w turnieju, otrzymały nagrody w postaci piłek do gry w piłkę 
nożną, natomiast indywidualnie wszyscy zawodnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale za udział w turnieju. 

Wyniki Gminnego Feryjnego Turnieju Piłki Nożnej w No-
wym Dwórze: 

Kategoria: roczniki 2002-2003
I miejsce – zespół Janowo I; II miejsce – zespół Tychnowy; 

III miejsce – zespół Korzeniewo; IV miejsce – zespół Janowo 
II; V miejsce – zespół Janowo III. 

Kategoria: rocznik 2004 i młodsi
I miejsce – zespół Powiśle I; II miejsce – zespół Korzenie-

wo; III miejsce – zespół Tychnowy; IV miejsce – zespół Powi-
śle II; V miejsce – zespół Janowo. (red)

Turnieje w ramach rozgrywek prowadzone były raz w mie-
siącu, od października do grudnia 2014 r. Chęć uczestnictwa 

w całości zawodów zgłosiło około 200 osób z różnych miejsco-
wości z terenu gminy Kwidzyn. Zawodnicy zostali podzieleni na 
5 kategorii: OPEN, gimnazjum (chłopcy i dziewczęta) oraz szkoły 
podstawowe (chłopcy i dziewczęta). Organizatorem Grand Prix 
był Urząd Gminy Kwidzyn. Sędziami i zarazem opiekunami roz-
grywek byli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół gmi-
ny Kwidzyn. Zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymali medale oraz 
sprzęt sportowy. Pozostali zawodnicy czekolady.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na 
edycję GRAND PRIX 2015/2016.

kategoria dziewczęta, SP
I miejsce – Katarzyna Cichocka (Rakowiec) 
II miejsce – Anna Grochowska (Rakowiec)
III miejsce – Samanta Chowaniec (Janowo)
IV miejsce – Monika Studzińska (Rakowiec)
V-VI miejsce – Aleksandra Stankiewicz (Korzeniewo)  

i Alicja Jankowska (Korzeniewo) 
VII-VIII miejsce – Nikola Lewandowska (Rakowiec) i Mar-

tyna Polenz (Janowo)

kategoria dziewczęta gimnazjum
I miejsce – Beata Talewska (Szałwinek) 
II miejsce – Agnieszka Tarnowska (Rakowiec) 
III miejsce – Julita Falkowska (Tychnowy) 
IV miejsce – Patrycja Bordewicz (Pastwa) 
V-VI miejsce – Sandra Wołowska (Obory) i Daria Jankow-

ska (Korzeniewo) 
VII miejsce – Kulecka Weronika (Tychnowy)

kategoria chłopcy SP
I miejsce – Szymon Juszczyk (Szałwinek) 

II miejsce – Franciszek Tul (Tychnowy) 
III miejsce – Michał Kadela (Janowo) 
IV miejsce – Jan Kobza (Jarzębina) 
V-VI miejsce – Bartosz Nagłuszewski (Brokowo) i Mikołaj 

Kadela (Janowo)
VII-VIII miejsce – Rafał Stachecki (Kamionka) i  Damian 

Bojanowski (Tychnowy)

kategoria chłopcy gimnazjum
I miejsce – Damian Osowski (Szałwinek) 
II miejsce – Marcin Kucharski (Tychnowy) 
III miejsce – Dominik Kużma (Tychnowy) 
IV miejsce – Kevin Kopczyński (Brachlewo)
V-VI miejsce – Jakub Juszczyk (Szalwinek) i Adrian Tłu-

chowski (Dubiel)
VII-VIII miejsce – Rafał Szramka (Janowo) i  Jakub Rynk 

(Szałwinek)

OPEN 
I miejsce – Sylwester Szramka (Janowo) (red)

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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rozgrywki

Rozgrywki Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2014/2015 

SPORT

Wyniki Gminnej Ligi Halowej Piłki Nożnej 2014/2015 zostały rozstrzygnięte 27.01.2015 r. 

W  lidze wzięło udział 6 drużyn 
z  różnych miejscowości Gmi-

ny Kwidzyn. Wszystkie drużyny grające 
w  lidze zaprezentowały bardzo wyso-
ki poziom. Do półfi nału zakwalifi kowa-
ły się 4 drużyny. 

Po I  rundzie najlepszą drużyną 
została drużyna Inter Bram Borek, któ-
ra awansowała do półfi nału z  pierw-
szego miejsca. Pierwszy mecz półfi na-
łowy między drużyną Inter Bram Bo-
rek – a Nowym Dwórem II zakończył 
się wynikiem 2:1 dla Inter Bram Borek. 
Drugi mecz, Mareza-Korzeniewo, zakoń-
czył się wynikiem 5:4 na korzyść druży-
ny z Marezy. 

nieczko – zawodnik drużyny z  Nowe-
go Dworu. Zawodnik ten zaprezento-
wał bardzo wysoki poziom gry w  piłkę 
nożną pod względem technicznym, na-
tomiast w  klasyfi kacji „króla strzelców” 
zajął drugie miejsce z  17 bramkami na 
koncie. „Królem strzelców” Gminnej Ligi 
Halowej Piłki Nożnej 2014/2015 został 
wybrany zawodnik reprezentujący dru-
żynę Korzeniewo – strzelec 18 bramek 
w całości rozgrywek. Najlepszym bramka-
rzem ligi został wybrany Sławomir Rud-
nicki, reprezentujący drużynę Inter Bram 
Borek, który miał na swoim koncie naj-
mniejszą ilość straconych bramek. (red)

Zajęcia w ramach programu „powszechnej 
nauki pływania”
Od stycznia 2015 r. Gmina Kwidzyn kontynuuje realizację programu powszechnej nauki pływania. 

W  zajęciach bierze udział 60. 
uczniów ze wszystkich szkół 

podstawowych z  terenu Gminy Kwi-
dzyn. Projekt powszechnej nauki pły-
wania jest propozycją uczestniczenia 

Zwycięzcą Gminnej Ligi Halowej Piłki 
Nożnej 2014/2015 została drużyna Inter 
Bram Borek, która zwyciężyła w meczu 
fi nałowym z drużyną Mareza w stosun-
ku bramkowym 1:0. Następne miejsce 
w kolejności zajęła drużyna Nowy Dwór, 
która wygrała mecz o  trzecie miejsce 
z drużyną Korzeniewo 5:2. 

Zwycięzcom wręczono pamiątkowe 
puchary i  inne nagrody. Indywidualnie 
wręczono statuetki dla: najlepszego za-
wodnika, najlepszego bramkarza i  „kró-
la strzelców” Gminnej Ligi Halowej Pił-
ki Nożnej. Za najlepszego zawodnika ca-
łych zawodów zdaniem Organizatorów 
rozgrywek został uznany Wojciech Pa-

w  dodatkowych zajęciach sportowych 
dla uczniów, którzy chcą podejmować 
aktywność fi zyczną również poza obo-
wiązkowymi zajęciami wychowania fi -
zycznego. Główne cele projektu to: upo-

wszechnianie aktywności fi zycznej 
dzieci i  młodzieży, nabycie przez dzie-
ci podstawowych umiejętności pływa-
nia, profi laktyka przeciwdziałania i  ko-
rygowanie wad postawy, zapobieganie 
zjawiskom patologii społecznych, w tym 
alkoholizmowi, poprzez organizację za-
jęć sportowych dla uczniów, edukacja 
w  zakresie bezpiecznego korzystania 
z akwenów wodnych. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą 
w zajęciach prowadzonych na basenie, 
bez względu na poziom umiejętności 
i sprawności fi zycznej. 

Zajęcia prowadzone są przez in-
struktorów pływania i  instruktorów 
WOPR na pływalni miejskiej w Kwidzy-
nie. Roczny koszt realizacji programu to 
kwota rzędu 30 tys. zł

(red)

(zdjęcia UG Kwidzyn)

(zdjęcia UG Kwidzyn)
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Zumba
SPORT

Sport po 16

Za nami pierwsze zajęcia ZUMBY. Powitajmy wiosnę ak-
tywnie pracując nad sylwetką. Zapraszamy wszystkich 

mieszkańców gminy Kwidzyn do Nowego Dworu na bez-
płatne zajęcia ZUMBY w ramach programu „Sport po 16”. Na 
zajęciach wykonuje się choreografie do muzyki latynoame-
rykańskiej i  międzynarodowej. Zumba to taniec zainspiro-

wany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich 
oraz elementów fitness. Są to proste, dosyć krótkie układy, 
nie wymagające specjalnego przygotowania oraz zdolności  
zapamiętywania kroków. Zajęcia odbywają się dwa razy w ty-
godniu: we wtorki w godzinach 19:30-20:30 oraz piątki w go-
dzinach 19:00-20:00

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sport po 16”

Miejsce Dzień tygodnia Godziny Osoba prowadząca Rodzaj zajęć

Gimnazjum 
w Liczu

wtorek
czwartek

17:00-19:00
17:00-19:00

Jadwiga Żółtańska
Jadwiga Żółtańska

Ogólne

Ogólne

SP Korzeniewo wtorek
czwartek

16:30-20:30
16:30-20:30

Andrzej Delewski
Andrzej Delewski

Ogólne

Ogólne

SP Tychnowy
poniedziałek 18:00-21:00 Wioleta Nowicka

Siatkówka
Aerobik

środa 18:00-21:00
Wioleta Nowicka Siatkówka

Aerobik

Gimnazjum  
w Nowym Dworze

poniedziałek 17:00-19:00 Jerzy Stankiewicz Ogólne

wtorek 19:30-20:30 Paulina Rosiak Zumba

środa 16:00-18:00 Jerzy Stankiewicz Unihokej

czwartek 17:00-19:00 Jerzy Stankiewicz Ogólne

piątek 19:00-20:00 Paulina Rosiak Zumba

SP Rakowiec

wtorek 17:30-19:00 Marek Szuwarowski Ogólne

środa 18:00-19:30 Halina Bednarczyk Aerobik

czwartek 16:00-17:30 Halina Bednarczyk Aerobik

czwartek 19:00-20:30 Marek Szuwarowski Ogólne

Gospodarstwo
Agroturystyczne

Stajnia Pasja  
w Brachlewie

poniedziałek 16:00-18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

czwartek 16:00-18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

(zdjęcie UG Kwidzyn)
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projekt
KULTURA

Pracownia Rzeźby w Świetlicy Kulturalno-
-Oświatowej w Rakowcu

Inicjatywy lokalne
Rok 2015 rozpoczął się dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie bardzo pozytywnie. Wiadomość o otrzymaniu 
dofinansowania z Narodowego Centrum Kultury na realizację programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 r.  
stała się kolejną szansą, aby dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców kultury. 

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania miesz-
kańców Gminy Kwidzyn w  lokalne życie kulturalno-ar-

tystyczne oraz wspieranie oddolnych inicjatyw kulturo-
twórczych. Przez realizację projektu chcemy zaktywizować 
okoliczną społeczność nie tylko do szerszego uczestnic-
twa w wydarzeniach kulturalnych, ale również do ich współ-
organizowania. Projekt jest już w  trakcie realizacji i  składa 
się z  dwóch etapów podzielonych na konkretne działania. 
Pierwsza część realizacji projektu polegała na przeprowadze-
niu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Kwi-
dzyn. W wybranych miejscowościach Gminy odbywały się spo-
tkania, podczas których uczestnicy mogli przedstawić swoje 
potrzeby w kwestii szeroko rozumianej kultury, określić ist-
niejące słabe i mocne strony podejmowanych inicjatyw oraz 
wspólnie wytyczyć kierunek działań kulturalnych. 

Wielkim plusem ww. programu jest to, że inicjatorami re-
alizowanych działań projektowych mają być sami mieszkań-

cy Gminy Kwidzyn, dlatego na początku maja, w ramach dru-
giego etapu realizacji projektu, zostanie ogłoszony konkurs 
na inicjatywy lokalne. W konkursie zostanie wyłonionych od 
3 do 7 inicjatyw lokalnych, na których realizację przewidzia-
ne jest dofinansowanie w kwocie do 22 000 tys. zł brutto. 
Wyłonione w konkursie inicjatywy realizowane będą od lipca 
do listopada br. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie będzie 
udzielał wsparcia na każdym etapie projektu – zarówno przy 
tworzeniu wniosku o dofinansowanie, jak i w trakcie jego re-
alizacji. Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem wniosku 
zapraszamy do zapoznania się z  wynikami diagnozy prze-
prowadzonej wśród mieszkańców Gminy oraz do śledzenia  
informacji na temat ogłoszenia konkursu na inicjatywy  
lokalne w  Gminie Kwidzyn, umieszczonych na stronie  
www.gokkwidzyn.pl. Liczymy więc na kreatywność, zaanga-
żowanie oraz pomysłowość mieszkańców naszej Gminy. 

(na podst. GOK)

Podczas warsztatów rzeźbiarskich uczestnicy mają możli-
wość zapoznania się z podstawowymi technikami rzeź-

bienia w  drewnie, mydle oraz glinie. Warsztaty pomagają 
również w  rozwijaniu niecodziennej formy sztuki, jaką jest 
rzeźbienie. Zajęcia prowadzone są przez dwoje instrukto-
rów, którzy dzielą grupę na dwie części, wyznaczając tym 
samym każdej z mniejszych grup konkretne zadania. Jedna 
z  grup wraz instruktorem uczy się rzeźbienia w  glinie, na-
tomiast druga rzeźbi w mydle, po czym następuje zamiana 
grup. Każdy z uczestników w trakcie spotkań może korzystać 
z porad instruktora i ciekawych propozycji motywów do rzeź-
bienia. Ponadto w listopadzie również prowadzone są warsz-
taty rzeźbienia w dyniach, które skupiają bardzo wiele osób 
i bardzo dobrze wpisują się w działalność Pracowni Rzeźby 
w Rakowcu. Poza tym w  ramach Pracowni Rzeźby w sierp-
niu odbywa się Plener Rzeźbiarki, skupiający rzeźbiarzy z ca-
łej Polski oraz młodzież z Gminy Kwidzyn, która uczestniczy 
w warsztatach rzeźbiarskich. (na podst. GOK)

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zaprasza do Pracowni Rzeźby, działającej w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Rakow-
cu oraz Pracowni Haftu Artystycznego w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Pastwie. Instruktorzy odpowiedzialni za pracownię 
prowadzą warsztaty, które mają na celu rozwijanie i promowanie określonych umiejętności, takich jak np. rzeźbienie oraz ha-
ftowanie. Warsztaty skierowane są zarówno do grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych; dzieci, młodzieży oraz osób  
dorosłych.

(zdjęcie GOK)
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pracownie

Pracownia Haftu Artystycznego w Świetlicy 
Kulturalno-Oświatowej w Pastwie
Celem Pracowni Haftu Artystycznego jest popularyzacja i krzewienie ginącego rzemiosła Powiśla, jakim jest 
hafciarstwo oraz podtrzymanie tradycji, obrzędów i zwyczajów tego regionu. 

KULTURA

Podczas warsztatów instruktorzy dzielą grupę na dwie 
mniejsze. W  trakcie warsztatów szczególną uwa-

gę poświęca się materiałom oraz narzędziom wyko-
rzystywanym w  hafciarstwie. Każdy z  uczestników ma  
również możliwość przyjrzenia się regionalnym strojom Dol-
nego Powiśla. Jedna z  grup uczestniczy w  tworzeniu pa-
pierowych serwetek z  wzorami charakterystycznymi dla 
Powiśla, tj. haft płaski powiślański, uczy się haftowania  
ww. wzorów, poznaje tradycje, kulturę, obyczaje, dawne  
życie na Powiślu, tworzy bułeczki z  masy solnej oraz ma 
możliwość wydojenia plastikowej krowy naturalnych rozmia-
rów. Natomiast druga grupa uczestniczy w animacjach na-
wiązujących do kultury, tradycji i  obrzędowości Powiśla tj. 
zagadkach związanych z Dolnym Powiślem, zabawach z chu-
stą animacyjną oraz zabawach z brakującymi kolorami. Bar-
dzo ważnym i lubianym elementem warsztatów jest zabawa 
z  tablicą magnetyczną, na której uczestnicy układają wzo-
ry postaci według tekstów Legend Dolnego Powiśla. Po prze-

prowadzeniu animacji i warsztatów następuje zamiana grup, 
aby każdy z uczestników mógł w pełni skorzystać z wszyst-
kich elementów warsztatów.

(na podst. GOK)

Chcecie wiedzieć, jak realizować projekty?  
Spytajcie sąsiadów!
Oddajemy w Państwa ręce publikację „Dobre praktyki Powiślańskiej Lokalnej Grupy  
Działania” jako efekt działań Naszych Beneficjentów (mieszkańców Powiatu Kwidzyńskiego)  
realizujących swoje pomysły w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Przedstawione w  publikacji projek-
ty to okazja, z  której skorzystali  

Beneficjenci, by mieć na szansę popra-
wy jakości życia za pośrednictwem Po-
wiślańskiej Lokalnej Grupy Działania 
w  ramach środków Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013, oś 4 Leader. Mamy nadzieję, że 
niniejsza publikacja, ukazująca różno-
rodność projektów, będzie inspiracją 
do nowych pomysłów i aktywności na 
swoim terenie. Chcemy także, aby była 
pomocnym narzędziem do tworzenia 
kolejnych projektów i  drogowskazem 

do dobrych rozwiązań. Publikacja do-
stępna w biurze PLGD, Kwidzyn, ul. Bra-
terstwa Narodów 46, pok. nr 6 oraz na 
stronie internetowej 

www.powislanskalgd.pl 

(na podst. PLGD)

Koło Gotyku czyli zostań Rycerzem na rowerze!
Koło Gotyku to skrócona nazwa Rowerowych Szlaków Powiśla i Żuław. 

Na miłośników dwóch kółek czekają nie tylko szlaki, ale także:
•	 propozycje wycieczek z  informacją o  długości i  trudności 

trasy, polecanym rodzaju roweru, listą atrakcji do obejrzenia 
po drodze, profilem hipsometrycznym i śladem do pobrania,

•	 15 kwater przyjaznych rowerzystom – obiektów, które uzy-
skały rekomendacje po wizytach audytorów- rowerzystów 
i  posiadają informacje oraz  usługi dedykowane cyklistom, 
tj.: zamykane miejsce do przechowywania rowerów, miejsce 
do czyszczenia sprzętu jak i wysuszenia ubrań oraz narzę-
dzia do naprawy rowerów; kuchnię dostępną dla rowerzy-
stów albo możliwość zakupu wyżywienia, informację dla tu-

rystów (np. sklepy w pobliżu, mapy okolicy, rozkład jazdy au-
tobusów i pociągów w okolicy),

•	 questy – specjalnie dla rowerzystów z dziećmi przygoto-
waliśmy trzy wierszowane zagadki, zachęcające do odkry-
cia historii i atrakcji Nowego Stawu, Prabut i Dzierzgonia,

•	 szlaki geocachingowe – dla współczesnych poszukiwaczy 
skarbów wzdłuż szlaków rowerowych ukryliśmy pod hasłem 
„Koło Gotyku” 30 skrzynek geocachingowych. 

Wszystkie informacje dotyczące działań turystycznych dostęp-
ne są na naszej stronie internetowej www.kologotyku.pl.

(na podst. PLGD)

(zdjęcie GOK)
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Wykład o bankowości internetowej 
18 lutego 2015 r. w Bibliotece w Marezie odbyło się spotkanie seniorów, uczestniczących w kursie komputerowym.

Czytelnicy roku 2014 
Biblioteka w Marezie nagrodziła czytelników najbardziej aktywnych w 2014 roku. 

Link do przyszłości 
23 uczniów Gimnazjum w Nowym Dworze  oraz 20 uczniów Gimnazjum w Liczu już wie, 
co warto studiować i gdzie znaleźć przyszłościową pracę. 

Kurs odbył się w  naszych bibliotekach. Pracow-
nik Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w  Kwi-

dzynie pan Krzysztof Jabłonka, specjalista ds. promo-
cji i  marketingu poprowadził wykład nt. Bankowości 
internetowej. Nasz gość zapoznał zebranych z najważ-
niejszymi zagadnieniami: przekazał podstawowe in-
formacje o PBS i  jego usługach, poinstruował, jak za-
łożyć konto, jakich zasad bezpiecznego korzystania 
z  bankowości internetowej przestrzegać, jak opłacać 
rachunki przez Internet. Ponadto udzielił informacji 
o lokatach i doładowaniach telefonów. Szczególne za-
interesowanie słuchaczy wzbudził temat innowacyj-
ności Powiślańskiego Banku Spółdzielczego, czyli za-
stosowanie biometrii oraz płatności mobilnej. Odpo-
wiedział także na liczne pytania. Mamy nadzieję, iż, 

dzięki temu spotkaniu bankowość internetowa nie będzie od-
tąd naszym seniorom straszna. (na podst. BPGK)

A są nimi: w kategorii do lat 15 – Alicja Janikowska z Tych-
nów, w kategorii od 16 do 20 lat – Agata Nowicka z Mare-

zy, w kategorii osób dorosłych od 21 lat – Aniela Górniewska 
z  Marezy, Janusz Urbanowicz z  Kwidzyna oraz Beata Szwed 
z  Marezy. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody 
rzeczowe oraz książki o ulubionej tematyce. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych przygód z książką w naszej bibliotece.

(na podst. BPGK)

20 lutego 2015 r. młodzież spotka-
ła się z Pawłem Harajdą – admi-

nistratorem sieci komputerowych, pro-
gramistą, współzałożycielem fi rmy zaj-
mującej się promocją w Internecie oraz 

gę przede wszystkim na wielką pasję, 
z jaką Paweł Harajda podchodzi do swo-
jej pracy. „Zrozumiałem, że nasze pasje 
mogą okazać się czymś, z czego możemy 
się utrzymać”. Spotkanie zostało zreali-
zowane dzięki udziałowi Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Kwidzyn, Filii w  Korze-
niewie i Filii w Rakowcu w trzeciej edycji 
projektu „Link do przyszłości. Młodzi, In-
ternet, Kariera”. Jest to przedsięwzięcie 
Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, realizowane dzięki środkom 
fi rmy Microsoft i  Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności. 

(na podst. BPGK)

współzałożycielem Stowarzyszenia Ol-
sztyńskich Informatyków Olcamp – któ-
ry opowiedział im o swojej karierze. 

Paweł Harajda przyjechał do Korze-
niewa i Rakowca na spotkanie z ucznia-
mi gminnych gimnazjów na zaprosze-
nie Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn. 
Młodzież miała okazję dowiedzieć się, 
jak wygląda jego dzień pracy, wspól-
nie rozmawiano o  nowych zawodach 
i zastanawiano się, które z nich są naj-
bardziej przyszłościowe. Całość miała 
charakter warsztatowy – były quizy, py-
tania i wspólne ćwiczenia. Podsumowu-
jąc spotkanie, młodzież zwróciła uwa-

KULTURA

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn

(zdjęcie BPGK)

(zdjęcie BPGK)

(zdjęcie BPGK)
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Biblioteka w Marezie – prezentujemy prace 
z zakończonej wystawy haftu „Igłą malowane” 
W bibliotece w Marezie od grudnia 2014 do marca 2015 roku czynna była wystawa  
haftu krzyżykowego „Igłą malowane” autorstwa Arlety Czechowskiej z Marezy. 

Biblioteka w Tychnowach – 
zapraszamy do szkoły szydełkowania 
4.03.2015 r. w Bibliotece w Tychnowach rozpoczęły się warsztaty robótek 
na szydełku dla dzieci i młodzieży (a także wszystkich zainteresowanych), 
które prowadzi pani Maria Krawczyk. 

Walentynkowy zawrót głowy – literackie walentynki 
W tym roku  ferie kończyły się 14 lutego, czyli w  Dniu Świętego Walentego. 

Popularne Walentynki były inspiracją wszystkich na-
szych działań, jakie podejmowaliśmy w czasie ferii. Słu-

chaliśmy piosenek o miłości, sami też, wykorzystując kara-
oke, śpiewaliśmy  piosenki – o miłości i nie tylko. Szukaliśmy 
wierszy, aforyzmów i sentencji miłosnych. Nasza czytelnicz-
ka Ola przyniosła  bardzo stary pamiętnik swojej cioci, w któ-
rym były piękne myśli o miłości, zbierane przez kilka lat, tak 
jak robiło się to kiedyś, gdy nie było jeszcze Internetu. Jed-
nak największą ilość czasu poświęciliśmy na przygotowa-
nie walentynkowej niespodzianki dla wszystkich mieszkań-
ców Korzeniewa. Na czym ona polegała? Otóż  postanowili-
śmy  udekorować czerwonymi sercami centrum naszej wsi. 
W tym celu przez całe ferie wycinaliśmy, malowaliśmy, robi-
liśmy girlandy – wszystko „pod znakiem serca”. Przygotowa-
liśmy też akcję Literackie Walentynki.  Rozdawaliśmy miesz-
kańcom ulotki z bibliografią książek o miłości, znajdujących 
się w naszej Bibliotece. Był też quiz „Słynne literackie pary 

kochanków” , nagrodą były oczywiście  książki o miłości. Cie-
szymy się, że niespodzianka się udała, a mieszkańcy doceni-
li nasze starania i intencje. (na podst. BPGK)

Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem (w związku z tym przedłużono czas 
jej prezentacji). Prace pani Arlety wzbudziły podziw i szacunek dla trudu oraz cierpliwo-

ści włożonych w ich wykonanie. Wiele osób wyraziło nawet wielką chęć ich zakupienia. Tytuł wy-
stawy wiernie oddał charakter zgromadzonych w bibliotece dzieł, wiele osób bowiem nie mogło 
uwierzyć, że obrazy wykonane są haftem. Jego misterność daje efekt barwnej plamy malarskiej, 
stworzonej pociągnięciem pędzla i dopiero po bliższym przyjrzeniu się dostrzegamy, że postaci, 
pejzaże i kompozycje kwiatowe wykonano nicią.

Pani Arleta tworzy swoje igłą malowane obrazy odkąd przeszła na emeryturę. Wykonała dotąd 
ponad 40 prac. Jedną z nich (pasące się konie) haftowała prawie 1,5 roku. (na podst. BPGK)

Podczas spotkania nauczyliśmy się podstawowych splotów szydełkowych, takich 
jak oczko łańcuszka, słupek, półsłupek. Zajęcia sprawiły uczestnikom dużo rado-

ści. I pomimo, iż małe rączki jeszcze niewprawione, udało się im wyczarować różne 
kombinacje splotów, a nawet i całe łańcuszki. A więc pierwsze koty za płoty! Okazało 
się, że nie jest to tak trudna sztuka, jak się wydawało. Lista uczestników zajęć nie jest 
jeszcze zamknięta, zatem zapraszamy chętne osoby do naszego szydełkowego kółka.

(na podst. BPGK)

KULTURA

(zdjęcie BPGK)

(zdjęcie BPGK)

(zdjęcie BPGK)
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Strefa Pokoleń
W Bibliotece Publicznej w Korzeniewie tworzymy „Strefę Pokoleń”. Miejsce,  w którym odbywać się będą 
innowacyjne  działania i spotkania międzypokoleniowe, służące wzajemnej edukacji, przekazywaniu wiedzy, 
tradycji i umiejętności. 

To miejsce, w  którym splatać się będą linie życia ludzi 
w  różnym wieku. Do naszej „Strefy Pokoleń” zaprasza-

my wszystkich, wiek nie ma znaczenia. Każdy, bez wzglę-
du na wiek, może dać innym coś dobrego i niepowtarzalne-
go. Podczas spotkania inauguracyjnego, które nawiązywa-
ło do Dnia Babci i  Dziadka, wystąpili uczniowie Państwo-
wej Szkoły Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzy-
nie. Wykorzystując obecność muzyków chcieliśmy połączyć 
pokolenia wnucząt i  dziadków śpiewem. Przedszkolaki, 

KULTURA

(zdjęcia BPGK)

przygotowane przez Marzenę Laskowską, nauczyciela Przed-
szkola w  Korzeniewie, uczyły nas zabawnych, dziecięcych 
piosenek, oczywiście o babci i  dziadku. Pokolenie seniorów 
natomiast przypominało sobie dawne piosenki ze śpiewni-
ka, który przygotowaliśmy specjalnie na tę okazję. Przed-
sięwzięcie było możliwe dzięki Waleremu Kunacowi, który 
akompaniował nam na akordeonie i Marzenie Laskowskiej, 
która prowadziła stronę wokalną.

(na podst. BPGK)
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stowarzyszenie

Karnawałowe „Pączkowisko” w bibliotece w Marezie
Nic tak nie sprzyja integracji pokoleń, jak perspektywa wspólnego biesiadowania przy stole zastawionym 
słodkościami. Dlatego na wspólne świętowanie wybraliśmy właśnie ten dzień – Tłusty Czwartek. 

Na spotkanie w bibliotece w Marezie panie ze stowarzy-
szenia „Seniorzy 50+” przybyły w  pięknych, karnawało-

wych, połyskujących cekinami ozdobach. Zebranych powitały 
dyrektor biblioteki Małgorzata Lasota oraz prezes stowarzysze-

nia Ewa Stec. Następnie swoje pięć minut miały dzieci uczest-
niczące w stałych zajęciach w bibliotece i  świetlicy kultural-
no-oświatowej. Zaprezentowały wierszyki poświęcone Tłu-
stemu Czwartkowi, czyli objadaniu się pączkami i  fawor-
kami. Wystąpili: Kasia i  Emilia Bakierskie, Izabela Talarska, 
Oliwia Teodorczyk, Julia Pokwicka, Wiktoria Szymańska, Ad-
rian Winkler, Adrian Iżykowski, Patryk i Kacper Zieleń. Dalszy 
ciąg spotkania poprowadziła niezastąpiona jako wodzirej 
Jadźka Rozpiątkowska. Zaprosiła dzieci do quizu o polskich 
kulinariach, udzielała głosu seniorom recytującym fraszki jej 
autorstwa zatytułowane „Pączkowisko”, a także odczytała 
zebranym fragment „Pana Tadeusza”, ilustrujący bogactwo 
polskiej tradycji ucztowania. Podczas spotkania wybrano 
najładniejszy strój karnawałowy wieczoru, zwyciężczyniami 
zostały panie: Teresa Rogala, Jadwiga Rozpiątkowska i Irena 
Szwedko. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze wspominek 
i gawęd, którymi starsi dzielili się z młodszymi.

(na podst. BPGK)

Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz 
rozwoju wsi Dankowo – „Zakątek Dankowo”
Dzięki Gminie Kwidzyn oraz wsparciu środków unijnych, stowaszyszenie zrealizowało 
w 2014 roku projekt Lidera z Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013, DZIAŁANIE 413 – 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, pod nazwą: 
„Energia ze słońca i wiatru – sprzymierzeńcem człowieka”. 

„Poprawa miejsca aktywności i wy-
poczynku w  miejscowości Dankowo”. 
25 października 2014 roku, odbyło się 
spotkanie, podczas którego ofi cjalnie 
został otwarty Plac Zabaw w  Danko-
wie. Wśród gości spotkania znaleźli się 
wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodz-
ka, radny Gminy Kwidzyn – Bogdan Mu-
chowski, mieszkańcy sołectwa, człon-
kowie stowarzyszenia oraz partnerzy 
zrealizowanego projektu (GOK, Eko-Ini-
cjatywa, Rada sołecka, Gmina Kwidzyn 
oraz fi rma DOM-MET). Nie mogło także 
zabraknąć dzieci, które mimo niesprzy-
jającej pogody bawiły się doskonale. 
Dzięki zrealizowanemu przedsięwzię-
ciu sołectwo Dankowo zyskało drew-
niany i kolorowy plac zabaw z boiskiem 
dla dzieci oraz atrakcyjne miejsce spot-
kań i  integracji mieszkańców z  ekolo-
giczną lampą hybrydową. Wartość pro-
jektu to 84 993 pln, z czego wysokość 
dofi nansowania to 50 000 pln. 

KULTURA

(zdjęcie BPGK)

(zdjęcie GOK)

(zdjęcie GOK)

Stowarzyszenie „Zakątek Danko-
wo” tworzą ludzie pełni energii i chętni 
do pracy społecznej, a świadczy o tym 
m.in. fakt samodzielnego uporządko-
wania placu zabaw, cykliczna organi-
zacja lokalnych marszów Nordic – Wal-
king i  wydarzenia o  zasięgu powiato-
wym pod nazwą „Marsz Nordic Walking 
– Marsz po Zdrowie i Ekologię”. Stowa-
rzyszenie pozyskało środki na jego or-
ganizację z budżetu Gminy Kwidzyn, ze 

środków przeznaczonych na działalność 
organizacji pozarządowych w zakresie 
upowszechniania kultury i sportu.

Nasz Marsz w  tym roku odbędzie 
się 6 czerwca w sołectwie Dankowo, 
zachęcamy również do udziału w coty-
godniowym „marszowaniu”. Więcej in-

formacji na profi lu Facebook „Zakątek 
Dankowo”. 

(na podst. GOK)
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przedszkola

Bal karnawałowy!
W piątek 29 stycznia wszystkie dzieci z przedszkola 
w Rakowcu bawiły się podczas balu karnawałowego. 

„Dzień bez zabawek” 
w grupie „Motylki”

„Dzień bez zabawek” to projekt innowacji pedagogicznej, 
który realizowany jest w przedszkolu w Rakowcu już 
drugi rok. 

Dzień Babci i Dziadka 
w „Pszczółkach”, „Motylkach” 
i „Biedronkach”

Babcia i dziadek to obok rodziców najważniejsze osoby 
w życiu dziecka, dlatego tak dużą uwagę przywiązujemy 
do celebrowania ich święta. 

OŚWIATA

Tego dnia przedszkolaki zamieniły się w  przeróżne po-
staci ze świata bajek. Nie zabrakło księżniczek, wróżek,  

cyganek, piratów i  superbohaterów. Dzieci tańczyły przy 
swoich ulubionych piosenkach, brały udział w  zabawach 
i  konkursach z nagrodami. Imprezie towarzyszył słodki po-
częstunek. Radość malowała się na twarzach dzieci, co wi-
dać na zdjęciu.  

(Dane: Przedszkole w Rakowcu) 

Polega on na comiesięcznym cyklu zajęć, na których dzieci 
używają do zabawy wyłącznie tzw. nieużytków. Wszyst-

kie zabawki znikają z sali, a dzieci konstruują przedmioty do 
zabawy z pudełek, butelek, guzików, sznurków i innych ele-
mentów, które mogą znaleźć dookoła siebie. Celem projek-
tu jest rozbudzanie wyobraźni przedszkolaków, znalezienie 
sposobu na nudę, odciągnięcie dzieci od komputera i telewi-
zji, a także uświadomienie, że nie potrzebują gotowych za-
bawek, by móc się dobrze bawić. 6 marca w grupie „Motylki”  
odbył się „Dzień bez zabawek”. Dzieci sadziły cebulę w do-
niczkach z  pojemników po jogurtach, wzbogacając Kącik 
Przyrody. Wykonywały instrumenty muzyczne z  butelek, 
do których wsypywały fasolę, ziarna kukurydzy, kasztany  
i  nakrętki, a  następnie ozdabiały swoje grzechotki krepiną 
i kolorowym papierem. Zabawy było co niemiara! 

(Dane: Przedszkole w Rakowcu) 

Podczas uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu w Rakow-
cu, dzieci uczą się okazywania szacunku seniorom rodu, a także wzmac-

niają uczucie przywiązania poprzez wspólne przeżywanie radosnych chwil.  
Dzieci z grupy „Pszczółki”, „Motylki” i „Biedronki” zaprosiły do przedszko-

la swoich dziadków i  babcie. Wnuczęta z  radością zaprezentowały program  
artystyczny, w którym znalazły się wesołe i skoczne piosenki oraz wiersze i ży-
czenia pełne miłości i  radości. W programie spotkania nie zabrakło również 
wspólnych zabaw z wnukami. Wśród wielu miłych słów i życzeń dziadkowie 
i  babcie otrzymali również drobny upominek wykonany przez wnuczka czy 
wnuczkę oraz gorące uściski i całusy. 

W  grupie „Motylki” podczas prezentacji programu artystycznego dzieci 
tańczyły, śpiewały piosenki i recytowały wiersze dla swoich bliskich. Nie za-

brakło również konkursów i zabaw, w których uczestniczyli dziadkowie i babcie. Wszyscy goście otrzymali medale dla Super 
Babci i Super Dziadka. Radości, uścisków i całusów było bez liku, a zwieńczeniem imprezy był słodki poczęstunek. 

„Biedronki” przygotowały program artystyczny w oparciu o postaci z bajki pt. „Kubuś Puchatek”. Po uroczystości obfi-
tującej w wiersze i piosenki dzieci podarowały swoim bliskim upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Wszyscy bardzo  
cieszyli się ze wspólnie spędzonego czasu. (Dane: Przedszkole w Rakowcu)

(Zdjęcia: Przedszkole w Rakowcu)

Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu
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Odwiedziny uczniów 
z Gimnazjum w Liczu
Gry i zabawy

26 lutego grupę „Biedronki” odwiedzili uczniowie Gim-
nazjum w Liczu, którzy przygotowali dla dzieci mnó-

stwo gier i  zabaw. Przedszkolaki wysłuchały bajki opowie-
dzianej przez uczniów i kolorowały bajkowe obrazki. 

(Dane: Przedszkole w Rakowcu) 
(Zdjęcia: Przedszkole w Rakowcu)

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Dzień babci i dziadka
Dzień Babci i Dziadka świętowały również przedszkolaki 
z przedszkola w Marezie. 

Uroczystość odbyła się 21 stycznia w  Teatrze Miejskim 
w Kwidzynie. Każda z grup przygotowała program arty-

styczny i upominki dla swoich ukochanych babci i dziadków. 
Wszyscy bawili się wspaniale, ale najbardziej zadowoleni 
i wzruszeni byli zgromadzeni goście, którzy długo oklaskiwa-
li występy swoich wnuków. Babcie i dziadkowie są najmilszą, 
najbardziej wyrozumiałą publicznością dla dzieci. Uśmiech-
nięte twarze, przyjazne, pełne miłości spojrzenie to najlep-
sza akceptacja i uznanie dla kochanych wnucząt.

(Dane: Przedszkole w Marezie) 

„Ach, co to był za bal !!!”
Jak karnawał, to karnawał! 

Wizyta w bibliotece
Przedszkolaki z przedszkola „Słoneczko” często 
odwiedzają Gminną Bibliotekę w Marezie. 

W przedszkolu w Marezie również nie zabrakło beztro-
skiej pełnej, radości i  humoru atmosfery. Były więc 

tańce, konkursy, zabawy i oczywiście... Mikołaj z prezentami. 
Wszystkie przedszkolaki świetnie się bawiły. Dzięki tak gorą-
cej atmosferze w przedszkolu znów zaświeciło słońce, choć 
dzień był raczej chłodny.

(Dane: Przedszkole w Marezie) 

Panie bibliotekarki starają się, aby każda wizyta była cie-
kawa i wyjątkowa. Tym razem najstarsze przedszkolaki 

odwiedziły bibliotekę. Udział w ciekawych zajęciach i zapo-
znanie się z zasadami wypożyczania książek to wielka frajda 
dla dzieci. Z pewnością dzieci wrócą do biblioteki – tym ra-
zem z rodzicami!

(Dane: Przedszkole w Marezie) 
(Zdjęcia: Przedszkole w Marezie)

OŚWIATA
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„Moja ulubiona zabawka”
Konkurs

„Młodzież z gimnazjum czyta dzieciom”
W styczniu br. Przedszkole w Korzeniewie odwiedziła młodzież z gimnazjum 
z Nowego Dworu Kwidzyńskiego. 

„Moja Babcia 
i mój Dziadziuś”
Dzień Babci i Dziadka jest 
szczególną uroczystością  
w życiu przedszkolaków.  
Zapraszają oni bowiem 
najukochańszych na świecie 
dziadków, aby mogli podziwiać 
swoje wnuczęta w trakcie  
imprezy. 

Bezpieczne ferie
W styczniu Przedszkole w Korzeniewie odwiedziły panie policjantki 
z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie. 

Dzieci z  przedszkola „Słoneczko” 
w  Marezie z  grupy III (Dawid Ko-

walski, Emilka Michalak, Natalka Pakal-
ska i Julia Szacht) brały udział w kon-

kursie „Moja ulubiona zabawka”. Orga-
nizatorem konkursu była Katolicka Ję-
zykowo-Sportowa Szkoła Podstawowa 
w Kwidzynie. Rozstrzygnięcie konkursu 
przyniosło kolejne nagrody dla naszej 
placówki. To jest: I miejsce dla Dawida, 
dwa II miejsca dla Emilki i Natalki oraz 
III miejsce dla Julki. Gratulacje!

Dzieci z  przedszkola w  Rakowcu 
również wzięły udział w konkursie. Każdy 
z  uczestników otrzymał dyplom oraz 
nagrodę. Dzieci zajęły również znaczące 
miejsca i otrzymały wiele wyróżnień. 

(Dane: Przedszkole w Marezie) 

Młodzież przybyła z  opiekunką sa-
morządu uczniowskiego, panią 

pedagog. Rozalia, Tomek i Dominik oraz 
pani pedagog przeczytali przedszkola-
kom wesołe utwory znanych poetów, np. 
Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci 
wysłuchały wierszyków z wielkim zacie-
kawieniem i zaprosiły gości do ponowne-
go odwiedzenia przedszkola. 

(Dane: Przedszkole w Korzeniewie) 

Uroczystości rozpoczynała pani 
dyrektor, która składała go-

ściom najserdeczniejsze życzenia. 
Dzieci zaprezentowały przedsta-
wienia złożone z  tańców, piosenek 
i  okolicznościowych wierszyków. 
Jednym z elementów przedstawie-
nia było zabranie dziadków do kra-
iny magii, gdzie z  czarów i  wróżb 
dowiedzieli się, co ich czeka w naj-
bliższej przyszłości. I  okazało się, 
że wróżby się spełniły, dziadkowie 
otrzymali od wnucząt piękne, wła-
snoręcznie wykonane podkładki 
pod talerze i  zostali zaproszeni do 
wspólnego, słodkiego poczęstunku, 
przygotowanego przez rodziców. 
Goście zaproszeni zostali do wspól-
nego śpiewania znanych wszystkim 
przebojów z  młodości. Akompanio-
wał nam akordeonista, pan Walery, 
który swoim wspaniałym graniem 
zachęcił dosłownie wszystkich do 
wspólnego śpiewania. Dziadkowie 
mieli okazję obejrzeć film pt. „Moja 
Babcia i mój Dziadziuś” w wykona-
niu swoich wnucząt. Imprezy były 
piękne i  wzruszające a dziadkowie 
i  wnuczęta wspólnie miło spędzi-
li czas.

(Dane: Przedszkole  
w Korzeniewie) 

Celem spotkania było zapoznanie 
dzieci z  zasadami bezpieczeństwa 

podczas ferii zimowych. Dzieci dowie-
działy się, jak postępować, jak się ba-
wić, aby te zabawy były bezpieczne.  
Zapoznały się również z  pracą poli-
cji oraz przypomniały dzieciom o  pod-
stawowych zasadach bezpieczeństwa, 
obowiązujących w domu, w przedszko-
lu i na drodze. 

(Dane: Przedszkole w Korzeniewie) 

OŚWIATA

Publiczne Przedszkole w Korzeniewie

(zdjęcie Przedszkole w Marezie)
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Karnawałowy bal 
przebierańców 
Bal przebierańców to dla dzieci 
wydarzenie które pamiętają do 
końca życia. 

„Ostatki” w przedszkolu 
Tuż po zimowych feriach w dniu 17 lutego w Przedszkolu w Korzeniewie 
odbyła się wspaniała, wesoła zabawa, kończąca czas karnawału czyli tak 
zwane „Ostatki”.  

Przygody z muzyką etniczną
Muzyka towarzyszy nam od najmłodszych lat na każdym kroku. Warto 
jednak pamiętać, że ma ona wiele różnych imion, które warto poznać. 

Zespołowy turniej umiejętności 
„Smerfy z przedszkola” w Korzeniewie w trakcie zespołowej rywalizacji miały okazję do wykazania się swoimi 
umiejętnościami i wiedzą, którą do tej pory nabyły w przedszkolu. 

Podczas wspaniałej zabawy wykazały się umiejętnością współpracy, negocjacji, sprawnego wykonywania zadań oraz poprawnego za-
chowania się w trakcie trwania zawodów. Pracowały w czterech zespołach i z zacięciem wykonywały zadania, tak aby wygrać konku-

rencje. A tych było sześć – obejmowały różnorodny zakres – od umiejętności głoskowania słów, poprzez segregowanie elementów, ukła-
danie z elementów cyfry i rysowania przedmiotów na podaną przez nauczycielkę literę. Nie zabrakło też konkurencji zręcznościowej.  Po 
zakończeniu rywalizacji wspólnie przeliczono zgromadzone przez zespoły punkty i wyłoniono zwycięską drużynę. Zwycięzcy otrzymali 
nagrody, a wszyscy uczestnicy zawodów nagrody za wspaniałą, zgodną rywalizacje. (Dane: Przedszkole w Korzeniewie)

(Zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie) 

To wydarzenie, na które od dawna wy-
czekiwały, wymyślając, jakie chciałyby 

mieć przebranie. W tym roku zabawa karna-
wałowa dla wychowanków korzeniewskie-
go przedszkola odbyła się 29 stycznia w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Korze-
niewie.   Zamieniła się ona w  najradośniej-
sze miejsce, a niepowtarzalną atmosferę wy-
czarowały kolorowe, różnorodne i niepowta-
rzalne stroje dzieci oraz ich wychowawczyń, 
a także rodzice, którzy odświętnie i koloro-
wo udekorowali salę. Karnawałowe rytmy 
w tańcu i śpiewie zapewnił zespół muzyczny, 
który przygotował również moc atrakcji. Były 
więc liczne konkursy dla wszystkich chęt-
nych dzieci, które nie tylko sprawiły, że dzie-
ci miło spędziły czas, świetnie się bawiąc, ale 
również dzięki temu kształtowały się ich in-
terakcje społeczne z  innymi. Nasz bal stał 
się niezwykłym, dynamicznym wydarzeniem 
pełnym emocji. W jego trakcie wytworzyła się 
atmosfera pogodnego i  radosnego nastro-
ju, dzieci doświadczyły przyjemnych doznań 
wynikających z udziału we wspólnych zaba-
wach i konkursach. Nie zapomniano oczywi-
ście o  słodkim poczęstunku i  ogromnej ilo-
ści napoju dla spragnionych balowiczów. 
Wszystko było starannie zaplanowane i przy-
gotowane, dlatego też nasz bal był tak wspa-
niały, a dzieci zadowolone i uśmiechnięte. 

(Dane: Przedszkole w Korzeniewie)

Dzieci przy akompaniamencie skocz-
nych melodii dziecięcych znanych 

z balu karnawałowego radośnie tańczyły: 
w parach, w kółeczku i solo. Nie zabrakło 
oczywiście tanecznego korowodu.   Tak 
wesoło i  głośno żegnano. Dzieci wzięły 
udział w licznych konkurencjach oraz po-
częstunku złożonym z mnóstwa słodyczy 
i  zdrowych napojów owocowych. Szalo-
na zabawa bardzo się udała. Dzieci były 
uśmiechnięte, wymęczone i zadowolone.

Nasze dzieci poznawały muzykę et-
niczną, sięgającą korzeniami za-

mierzchłej przeszłości, którą ściśle wią-
że się  z obrzędami, rytuałami,  zwycza-
jami i tradycją grup etnicznych, między 
innymi Aborygenów i  Nigeryjczyków. 
Nasz gość zaprezentował nam charak-
terystyczne dla tego gatunku muzy-
ki instrumenty o  tak niezwykłych na-
zwach jak „udu”, czyli bęben zrobiony 
z  gliny, „kabaza”, „wibraslab” czy „ga-
dający bęben”. Dzieci miały okazję za-
poznać się z ich budową, melodią, jaką 

wydają, a także na każdym zagrać. Nie 
zabrakło elementów relaksacji, gdyż ar-
tysta-muzyk „przeniósł” dzieci w  kra-
inę letniej łąki, by przy zamkniętych 
oczach… wsłuchiwały się w  dochodzą-
ce odgłosy. Największą frajdą dla dzie-
ci okazała się próba gry na afrykańskich 
instrumentach, która sprawiła im wiele 
radości i zadowolenia. Takie zajęcia są 
wspaniałą okazją, by uświadomić dzie-
ciom, jak ważna jest muzyka, jaką rolę 
pełni w życiu ludzi, bez względu na to, 
jakie części kuli ziemskiej zamieszkują. 
Uczą również tolerancji dla odmienno-
ści, bo inne nie znaczy gorsze. Pokazu-
ją, że muzyka otacza nas w każdym mo-
mencie życia i  zachęcają do własnego 
komponowania muzyki, np. własnoręcz-
nie wykonanymi instrumentami o jesz-
cze bardziej niezwykłych nazwach, niż 
te wymienione wyżej. Wystarczy tylko 
odrobina wyobraźni!

(Dane: Przedszkole w Korzeniewie) 

(Dane: Przedszkole w Korzeniewie) 

OŚWIATA
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Szkoła Podstawowa w Tychnowach – nowoczesna szkoła 
z 70-letnią tradycją
Szkoła Podstawowa w Tychnowach to placówka o bardzo bogatej tradycji. We wrześniu 2015 r. 
obchodzić będzie 70. rocznicę istnienia. 

Szkoła nagrodzona w konkursie „My na Pomorzu” 
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie drugiej klasy SP w Tychnowach wzięli udział 
w konkursie organizowanym przez Wojewodę Pomorskiego „My na Pomorzu”. 

W środowisku szkoła pełni znaczącą rolę, jest „lokalnym 
ośrodkiem kultury”, który łączy pokolenia. Jest miej-

scem spotkań mieszkańców okolicznych wsi w  czasie uro-
czystości. Dbając o  integrację międzypokoleniową szkoła  
organizuje między innymi: Spotkania Międzypokoleniowe, 
Środowiskową Wigilię, kiermasze świąteczne i wiele innych 
uroczystości. Obchodząc uroczystości 70-lecia szkoły plano-
wane jest nadanie szkole patrona. Na patrona Szkoły Pod-
stawowej w Tychnowach została wybrana Maria Kotlarz. Była 
postacią znaczącą w środowisku. Pamięć o niej jest żywa do 
dziś wśród mieszkańców wsi. Postać Marii Kotlarz może stać 
się wzorem do naśladowania dla nowych pokoleń. Posiada-
jąc takiego patrona szkoła zyska wyjątkową, znaczącą w śro-
dowisku tożsamość. 

(Dane: SP w Tychnowach) 

Jego celem jest promowanie zdrowego i bezpiecznego sty-
lu życia, pozytywnych postaw, współdziałania w zespole, 

podejmowania wyzwań i brania odpowiedzialności za swoje 
decyzje, jak również kształtowanie więzi międzypokolenio-
wych oraz uświadamianie roli „małej ojczyzny” w życiu każ-
dego człowieka.

Klasa II b ze  SP nr 4 w  Kwidzynie, klasa III b z  Gimna-
zjum nr 40 w Gdańsku, klasa V ze SP nr 8 w Gdańsku, klasa III 
a z Publicznego Gimnazjum w Zblewie i klasa II ze SP w Tych-
nowach została wyróżniona przez jury w  pierwszym eta-
pie konkursu. Przypomnijmy, że w konkursie bierze udział  

70 zespołów z  kilkudziesięciu szkół Woj. Pomorskiego. Na 
zaproszenie wojewody gdańskiego klasa II – laureaci pierw-
szej części Konkursu „My na Pomorzu” – wraz z p. Anną Wie-
chowską i p. Barbarą Gutkowską gościła w murach Filharmo-
nii Bałtyckiej w Gdańsku na koncercie „Każdy może śpiewać 
bluesa”. Koncert połączony został ze zwiedzaniem gmachu 
filharmonii i wycieczką na Stare Miasto.

W ramach projektu „My na Pomorzu” zorganizowaliśmy 
międzypokoleniowe zajęcia komputerowe skierowane do 
rodziców oraz dziadków uczniów klasy II. Uczniowie klasy II 
oraz pedagog szkolny pani Anna Wiechowska zapoznali za-
proszonych gości z tajnikami technologii komputerowej.

(Dane: SP w Tychnowach)

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Tychnowach
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Wspólne 
pieczenie mazurków 
wielkanocnych
Umacnianie integracji  
i więzi międzypokoleniowych

Aktywna edukacja
W roku szkolnym 2014/2015 nauczyciele  
Szkoły w Tychnowach biorą udział w całorocznym 
programie Centrum Edukacji Obywatelskiej  
i Ośrodka Rozwoju Edukacji  
„Aktywna edukacja”. 

Głównym celem programu Ak-
tywna edukacja jest prze-

kazanie dyrektorom szkół i nauczy-
cielom wiedzy oraz umiejętności 
niezbędnych do tego, by wdrażanie 
technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych (TIK) przyniosło jak naj-

większy pożytek. Uczestnicy programu poznają rozwią-
zania metodyczne i organizacyjne, pozwalające wykorzy-
stać nowoczesny sprzęt w  taki sposób, by jak najlepiej 
wspierał proces nauczania i uczenia się uczniów.

(Dane: SP w Tychnowach) 

Zajęcia otwarte dla rodziców 
i dziadków w pracowni 
komputerowej
„Komputerek” – to zajęcia, w których uczestniczą 
najmłodsze przedszkolaki. 

Dnia 27 lutego po raz kolejny w szkole w Tychnowach od-
były się zajęcia komputerowe. Tym razem swoją obec-

nością zaszczycili nas rodzice i  babcia jednego dziecka.  
Celem tych zajęć jest rozbudzenie zainteresowania techno-
logią komputerową. Przygoda z  komputerem jest dla dzie-
ci bardzo interesująca. Dla wielu z nich to pierwsze spotka-
nia z urządzeniem i jedyna szansa jego poznania. Możliwość 
kontaktu z  tym sprzętem jest dla dzieci wielkim wyzwa-
niem, które chętnie podejmują, a zdobyte umiejętności ob-
sługi komputera pozwolą im na pewno lepiej funkcjonować 
w szkole i w życiu dorosłym. Zajęcia te sprawiają naszym mi-
lusińskim wiele radości i  zadowolenia. Dzieci mogą poznać 
i oswoić się z nazewnictwem dotyczącym komputera, mogą 
również spróbować swoich sił w pisaniu, rysowaniu i malo-
waniu obrazków, co widać powyżej.

(Dane: SP w Tychnowach) 

W  ramach integracji międzypokoleniowej wspólnie 
z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Tychnowach 

piekliśmy mazurki, poznając świąteczne tradycje. Jako 
szkoła stawiamy na wymianę doświadczeń oraz umacnia-
nie integracji i więzi międzypokoleniowych.

(Dane: SP w Tychnowach)

„Bezpieczne wędrówki od grosika do złotówki”
Od stycznia do grudnia 2015 r. Szkoła Podstawowa w Tychnowach realizuje projekt edukacyjny „Bezpieczne wędrówki 
od grosika do złotówki”, zorganizowany przez Fundację PZU i Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

OŚWIATA

Jest to projekt z zakresu edukacji finansowej oraz  bezpieczeństwa, skierowany do 
uczniów I etapu kształcenia w szkołach podstawowych. 
W czasie realizacji projektu doskonalone będą procesy poznawcze, kształtowa-

ne nawyki oraz postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we 
współczesnym świecie. Wprowadzane będą pojęcia związane z edukacją finansową 
oraz z zakresu bezpieczeństwa. Uczniowie będą się uczyć racjonalnie i  świadomie 
dysponować swoimi środkami finansowymi oraz bezpiecznie zachowywać w różnych 
sytuacjach życia codziennego i w sytuacjach nadzwyczajnych.

(Dane: SP w Tychnowach)  
(Zdjęcia: SP w Tychnowach)
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Bal Karnawałowy 2015 w Szkole 
Podstawowej w Korzeniewie 
14 stycznia 2015 roku został zorganizowany bal karnawałowy 
dla uczniów naszej szkoły. 

„Komiks o życiu Anny Walentynowicz” 
Wojewódzki  Konkurs Plastyczny

Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 
1 marca 2015 r. w Marezie odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

Wycieczka 
do Bydgoszczy 

30 stycznia 2015 r. grupa 
najlepszych uczniów z klasy 
V i VI w nagrodę za sumienną pracę 
w I semestrze oraz za osiągnięcia 
w konkursach odwiedziła 
Bydgoszcz. 

W obchodach uczestniczyła również nasza szkoła. Uczennice Julia Ciszkowska, 
Karolina Ciszkowska i  Julia Jaskuła wraz z  opiekunem, panem Tomaszem 

Serafi nem, udali się pod tablicę poświęconą pamięci działaczom Obrony Wiary 
i Ojczyzny, gdzie złożyli kwiaty.

(Dane: SP w Korzeniewie) 

Radosnego relaksu w  Family Par-
ku doświadczali: Julia Ciszkow-

ska, Jan Woźniak, Tomasz Szalaty, 
Wiktor Wiśniewski, Nikola Wieluńska, 
Karolina Ciszkowska, Julia Jakuła, Julia 
Zbyszyńska oraz Natalia Dolatta.

(Dane: SP w Korzeniewie) 

Głównymi organizatorami byli opiekunowie SU: pan Tomasz Serafi n, pani Anna 
Szumlak i pani Jolanta Zbyszyńska oraz rodzice z Rady Rodziców: pani Jolanta 

Wiśniewska, pani Jolanta Fecowycz i pani Marzena Smolińska. Bal karnawałowy odbył 
się w sali gimnastycznej. Prowadzeniem i oprawą muzyczną zajęli się państwo Sylwia 
i Jarosław Hals. Jak co roku odbyło się wiele ciekawych konkursów (m.in. taniec z ba-
lonami) z nagrodami. Atmosfera podczas zabawy była bardzo dobra, wszystkie dzieci 
brały chętnie udział w konkursach. Wybrano również królową balu (Natalia Łojewska) 
oraz króla balu (Wiktor Wiśniewski). Podczas imprezy można było skorzystać z usług ka-
wiarenki, prowadzonej przez rodziców. Można było napić się kawy oraz herbaty i zjeść 
dobre ciasto. Bal zakończył się wręczeniem paczek dla wszystkich uczestników przez 
Świętego Mikołaja. (Dane: SP w Korzeniewie) 

(Zdjęcia: SP w Korzeniewie)

15 grudnia 2014 r. uczennice klasy VI – Julia Zbyszyńska,  Natalia Wieluńska 
i Natalia Dolatta odebrały w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku nagrody 

za zdobycie III miejsca w Wojewódzkim  Konkursie Plastycznym pt.  „Komiks o ży-
ciu Anny Walentynowicz”. Pracę uczennice wykonywały podczas zajęć Koła Regio-
nalnego Moja Mała i Wielka Ojczyzna.

(Dane: SP w Korzeniewie) 

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole 
Podstawowej w Janowie
Wspólne tańce, gry i zabawy

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2014/2015
Za nami I semestr bieżącego roku szkolnego. Czas małych i większych podsumowań i podziękowań, 
a także czas wyznaczania nowych celów. 

Dzieci Oddziału Przedszkolnego 
w  Janowie zorganizowały jak co 

roku Święto Babci i  Dziadka. Babcie 
i  dziadkowie przybyli zobaczyć pro-
gram artystyczny, przygotowany przez 
maluchy z okazji tego święta. Program 
bardzo się podobał. Później wszyscy 
wspaniale się bawili przy kawce oraz 
ciasteczkach. Były także wspólne tań-
ce, gry i zabawy

(Dane: SP w Janowie) 

Tradycyjnie, po zakończeniu każ-
dego semestru, zebraliśmy się 

na szkolnym apelu, aby wyróżnić 
uczniów, którzy sumiennie i rzetel-
nie wywiązywali się z  obowiązków 
szkolnych i godnie reprezentowali 
imię naszej szkoły.

Najlepsi uczniowie otrzymali 
z rąk dyrektora szkoły i wychowaw-
cy dyplomy oraz zostali odznaczeni 
„Odznaką – Uczeń na medal”. 

(Dane: SP w Janowie)

Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Żołnierze Wyklęci – Niezłomni”

Uczennica Szkoły 
Podstawowej w Janowie 
Samanta Chowaniec  zdobyła 
I miejsce  w Powiatowym 
Konkursie Plastycznym 
O Unii Europejskiej.

(Dane SP w Janowie )

Szkoła Podstawowa w Janowie zor-
ganizowała Powiatowy Konkurs 

Plastyczny z  okazji Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych pt. „Żoł-
nierze Wyklęci – Niezłomni”. W konkur-
sie wzięli udział uczniowie klas I-III i IV
-VI szkoły podstawowej. 

W kategorii klas I-III: 
I miejsce zdobyła Hanna Bałog (SP 2 

Kwidzyn) oraz II miejsce – Szymon Tarsa 
(SP Janowo).

 Wyróżnienie otrzymali: Dorian Przy-
chodzki (SP 4 Kwidzyn) oraz Lena Bro-
jek (SP Janowo) i Antoni Wentowski 
(SP Janowo)

W Kategorii klas IV-VI: 
I  miejsce otrzymała Klaudia Szych 

(SP Rakowiec) oraz Zuzanna Kozioł 
(SP Janowo), II miejsce – Paweł Filipczak 
(SP 6 Kwidzyn), III miejsce – Aleksandra 
Szafranowicz (SP 6 Kwidzyn).

(Dane: SP w Janowie)
(Zdjęcia: SP w Janowie)

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Janowie
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Dzień Kobiet w Janowie
Mini spektakl Szkoła Rakowiec

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być 
wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za 
świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej 
i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew 
przelaną w obronie Ojczyzny.”

 Lech Kaczyński

Dzień Żołnierzy Wyklętych Niezłomnych – montaż poetycko- 
muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Janowie
W dniu 1 marca 2015 r. z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w miejscowości Mareza 
oddano cześć i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą „Lokalnych Niezłomnych”.

Lokalni Niezłomni tworzyli organizację o nazwie Konfederacja Obrony Ojczy-
zny i Wiary i działali na terenie obecnej Gminy Kwidzyn. Uroczystość miała 

podniosły charakter i była początkiem obchodów tego dnia. W odsłonięciu ta-
blicy wzięli udział parlamentarzyści RP oraz samorządowcy powiatu kwidzyń-
skiego wszystkich szczebli. Uczniowie szkoły w Janowie przygotowali montaż 
poetycko-muzyczny pod kierunkiem dyrektora Marka Strociaka. Montaż przy-
pominał losy Żołnierzy Niezłomnych, których chciano wymazać z pamięci po-
koleń. Prezentacja uczniów zrobiła ogromne wrażenie na uczestnikach spotka-
nia. Nie obeszło się bez łez. Uczniowie zebrali brawa i gratulacje. Występujący: 
Samanta Chowaniec, Nikola Wentowska, Martyna Polenz, Mateusz Talewski 
i Szymon Pyrka.

(Dane: SP w Janowie)

Z okazji Dnia Kobiet uczniowie przygotowali dla wszyst-
kich pań szkolną uroczystość, na którą zaprosili rów-

nież Mamy, Babcie i Ciocie. Dzieci z oddziału przedszkolne-
go pod kierunkiem pań Elżbiety Mesanio-Dopierała i  Anny 
Przychodzkiej przygotowały prezentacje mody oraz piosen-
ki, które wzbudziły uśmiech na twarzach pań. Uczniowie klas 
starszych pod czujnym okiem reżysera pani Ewy Deka, za-
prezentowali mini spektakl przedstawiający zalety i drobne 
wady płci pięknej, przeplatane zabawnymi dowcipami.

(Dane: SP w Janowie) 
(Zdjęcia: SP w Janowie)

Dnia 1 marca 2015 r. po raz piąty obchodziliśmy Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Aby oddać 

hołd żołnierzom antykomunistycznego i  niepodległościo-
wego podziemia klasa IV b przygotowała akademię, na któ-
rej uczciliśmy pamięć bojowników o wolność Polski. Jednym 
z  nich był patron naszej szkoły, gen. August Emil Fieldorf. 
Uroczystość rozpoczęta została wprowadzeniem sztandaru 
i  hymnem szkoły. Następnie prowadzące przybliżyły nam 
bohaterską i  tragiczną zarazem historię całych oddziałów i po-
jedynczych żołnierzy powojennego podziemia. Podniosłego 
charakteru uroczystości dodały wiersze recytowane przez 
uczniów oraz odczytany wzruszający list do matki jedne-
go z zamordowanych żołnierzy. Usłyszeliśmy utwory Tadka 
Firmy pt.: „Generał Nil” i  „Żołnierze wyklęci”. Na zakończe-
nie uczniowie w hołdzie poległym złożyli znicze pod portre-
tem naszego patrona. Pieczę nad przygotowaniem uczniów 
do występu sprawowała p. Marlena Olszewska.

(Dane: SP w Rakowcu) 

OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Rakowcu
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Dzień Babci i Dziadka – impreza lokalna
Tradycją jest, że co roku w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej 
im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu organizowany jest Dzień Babci i Dziadka. 

Podsumowanie projektu „Płyń po zdrowie”
W Szkole Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu realizowany był projekt Stowarzyszenia 
Jesteśmy dla Rakowca pt.: „ Płyń po zdrowie”, fi nansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).  

Tym razem uroczystość odbyła się 22 stycznia, dzięki 
wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. Spotkanie ofi cjal-

nie rozpoczął p. dyrektor Marek Szuwarowski, który gorąco 
przywitał gości i  złożył im życzenia zdrowia i pomyślności. 
Następnie zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny, 
na który składały się: jasełka w wykonaniu kl. III a, piosen-
ki i wiersze przygotowane przez kółko wokalne oraz dzieci ze 
świetlicy, a  także układy taneczne opracowane samodziel-
nie przez nasze uczennice. W całym występie udział wzięło 
prawie 70 uczniów. Czas występów umilał poczęstunek przy-
gotowany przez uczniów w  Sali Tradycji Kulinarnej w  Ra-
kowcu. Nasze dzieci dla swoich kochanych dziadków upiekły 
ciasta i przyrządziły faworki. Jak zwykle frekwencja była bar-
dzo wysoka, a sala pękała w szwach. Wszyscy goście byli za-
chwycenie, a uczniowie zadowoleni, że mogli sprawić swoim 
dziadkom przyjemność i gościć ich w murach swojej szkoły. (Dane: SP w Rakowcu) 

Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu ży-
cia.  Koordynatorami projektu w  szkole były p. Izabela 

Cichocka-Marciniak i  p. Zenona Kęsicka. W  ramach tego 

przedsięwzięcia dwie 15-osobowe grupy, od września do 
grudnia, brały udział w cotygodniowych dwugodzinnych za-
jęciach nauki pływania na basenie. Pływania uczył wykwali-
fi kowany instruktor p. Krzysztof Bednarczyk. Zorganizowany 
został również cykl zajęć kulinarnych, poświęconych zdrowe-
mu odżywianiu, w których udział mogli wziąć chętni ucznio-
wie i  rodzice. Podczas warsztatów uczyli się przygotowy-
wać zdrowe i pożywne posiłki. Podsumowaniem tych zajęć 
był konkurs plastyczny na plakat promujący zdrowe odżywa-
nie. Nagrody zwycięzcom wręczyła p. Iza Cichocka-Marciniak 
na balu andrzejkowym. Przyznano osiem równorzędnych na-
gród, którymi były talony o wartości 80 zł na zakupy w Empi-
ku. Jakby tego było mało, zorganizowano również wycieczkę 
do Grudziądza, w której udział wzięło 30 najaktywniejszych 
uczestników zajęć na pływalni. 

(Dane: SP w Rakowcu) 

W dniu 06.03.15 r. odbył się apel z okazji Dnia Kobiet, podczas którego chłopcy z każdej klasy 
śpiewali piosenki o kobietach oraz recytowali wiersze o swoich koleżankach. Apel został po-

przedzony występem młodzieżowego zespołu Confusion z Kwidzyna.
(Dane: SP w Rakowcu) 
(Zdjęcia: SP w Rakowcu)

OŚWIATA
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Gimnazjum w Nowym Dworze, projekt „Damy radę!”

Ogólnopolski turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 
etap gminny w Gimnazjum Nowy Dwór
W ostatnim tygodniu kwietnia w Gimnazjum w Nowym Dworze odbędzie się Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym – etap gminny. 

Ferie na sportowo 
w Gimnazjumw Nowym 
Dworze
Sekcja unihokeja dziewcząt z Gimnazjum w Nowym 
Dworze rozpoczęła przygotowania do Ogólnopolskiej 
Gimnazjady, która na przełomie maja i czerwca odbędzie 
się w Elblągu. 

W turnieju będą uczestniczyć cztery szkoły podstawowe 
i dwa gimnazja. Celem Turnieju jest podnoszenie kul-

tury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez: 
1. Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poru-

szania się po drogach.
2. Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych 

uczestników ruchu.
3. Popularyzowanie podstawowych zasad i  umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4. Popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także 

rekreacji i sportu.

5. Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej składa się z poszczególnych eliminacji:
a) rozwiązują testy teoretyczne,
b) wykonywanie zadań praktycznych,
•	 jazda rowerem po miasteczku, 
•	 jazda rowerem po torze sprawnościowym,
•	 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Więcej na stronie gimnazjum www.gnd.szkolnastrona.pl

 (Dane: Gimnazjum w Nowym Dworze ) 

Dziewczęta jako mistrzynie województwa mają zapew-
niony w niej udział.

Zajęcia odbywały się przez osiem dni. Trzy razy dziew-
częta uczestniczyły w  zajęciach na hali sportowej w  Pra-
butach. Ferie zakończyły się turniejem unihokeja, zorgani-
zowanym przez UKS „Młodzik” . W  turnieju oprócz naszych 
dziewcząt uczestniczyły dwie zaproszone drużyny chłopców 

z Gardei. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, 
ufundowane przez Urząd Gminy w Kwidzynie. 

(Dane: Gimnazjum w Nowym Dworze )
 

Projekt realizowany w  ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, Priorytet IX – rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach. Poddziałanie 9.1.2. – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do eduka-
cji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług.

1 SIERPNIA 2014-30 CZERWCA 2015
Od 1 sierpnia 2014 r. w naszej szkole w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kom-
petencji w  regionach,  Poddziałanie 9.1.2.  – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie  różnic w jakości usług realizo-
wany jest projekt „DAMY RADĘ!”.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji i  wyrów-
nanie szans edukacyjnych 140 u. (76m i 64k) GND z terenu 
g. wiejskiej i miejskiej Kwidzyn, w terminie od VIII 2014 do VI 
2015, poprzez rozszerzenie programu rozwojowego placówki 
o dodatkowe zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze oraz związa-
ne z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Projekt obejmuje realizację 7 zadań: 
Zadanie 1 Umysły lekko ścisłe
Zadanie 2 Dysleksja nie boli
Zadanie 3 Spiking ju dojcz
Zadanie 4 Zadbaj o swoją przyszłość
Zadanie 5 Szkolny mentoring
Zadanie 6 Odpowiednie dać rzeczy słowo
Zadanie 7 Uwierz w siebie

(Dane: Gimnazjum w Nowym Dworze)
(Zdjęcia: Gimnazjum w Nowym Dworze)

OŚWIATA

Gimnazjum w Nowym Dworze
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Projekt edukacyjny 
„Żyj zdrowo”
Od września 2014 r. klasy pierwsze 
Gimnazjum w Nowym Dworze 
uczestniczą w projekcie edukacyjnym 
„Żyj zdrowo”, „Trzymaj formę” oraz 
„Żyj smacznie i zdrowo”.

Wszystkie te projekty mają wspól-
ny cel: wykształcić w  uczniach 

nawyk zdrowego żywienia, zapoznać 
z konsekwencjami złych nawyków żywie-
niowych i promować aktywny wypoczy-
nek. W  marcu planujemy zorganizowa-
nie warsztatów żywieniowych. Ucznio-
wie z poszczególnych klas będą mieli za 
zadanie przygotowanie potrawy (surów-
ki i  sałatki) z  wcześniej wylosowanych 
zestawów produktu, następnie obli-
czyć wartość kaloryczną, zapisać przepis 
i nadać nazwę potrawie. Do drugiego za-
dania grupy należy stworzenie klasowej 
kompozycji. Inny zespół w ramach warsz-
tatu przeprowadzi rozgrywki sportowe.

W kwietniu planujemy podsumowanie 
realizowanego projektu. Do podsumowa-
nia chcemy zaprosić uczniów klasy drugie 
i  trzecie, ponieważ wśród tych klas były 
przeprowadzone ankiety dotyczące zdro-
wego stylu życia i aktywności fi zycznej.

(Dane: Gimnazjum w Nowym Dworze) 

„Poczytaj mi przyjacielu”

Uczniowie Gimnazjum w Liczu, lutym br. w Szkole Podstawowej 
w Rakowcu oraz Niepublicznym Przedszkolu „Tęcza” w Rakow-

cu realizowali projekt edukacyjny „Poczytaj mi przyjacielu”, przy-
gotowywali inscenizację „Bal w  krainie zabawek” oraz wspólnie 
czytali bajki i bawili się. 

(Dane: Gimnazjum w Liczu ) 

IV edycja konkursu wiedzy o zdrowym 
stylu życia „Trzymaj Formę!”
Dnia 6 stycznia 2015 roku odbył się szkolny etap IV edycji konkursu wiedzy 
o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. 

Konkurs zorganizowany został w ramach programu edukacyjnego „Trzymaj For-
mę!”, realizowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy 

z Polską Federacją Producentów Żywności i Związkiem Pracodawców. Celem kon-
kursu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawy-
ków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wy-
bór jednostki. Nasi uczniowie z Gimnazjum w Liczu – Jakub Andrzejewski z kla-
sy III b i Wojciech Żółtański z klasy II a – zakwalifi kowali się do drugiego etapu 
tego konkursu. (Dane: Gimnazjum w Liczu) 

Wybierz lepszy start w przyszłość

6 marca odbył się powiatowy 
Konkurs Recytatorski 
w Językach Obcych w Gimnazjum 
Społecznym w Kwidzynie. Uczeń 
Gimnazjum w Nowym Dworze 
Wojciech Żółtański zajął II miejsce. 
(Wojciech Żółtański drugi 
od prawej) 

Gimnazjum w Liczu

szkoły
OŚWIATA

Projekt realizowany w  Gimnazjum w  Li-
czu współfi nansowany przez Unię Eu-

ropejską w  ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w  ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój 
wykształcenia i  kompetencji w  regionach, 
Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róż-
nic w  jakości usług edukacyjnych. W  ramach 
projektu odbywają się zajęcia rozwijające za-
interesowania oraz dodatkowe zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze.

(Dane: Gimnazjum w Liczu) 
(Zdjęcia: Gimnazjum w Liczu)
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zapowiedzi

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sym-
patyków Wsi Rakowiec zaprasza miesz-
kańców Gminy Kwidzyn na obchody 
Święta kwitnącej Magnolii, które odbę-
dą się w maju.

Program imprezy oraz szczegółowe 
informacje zostaną zamieszczone na 
stronie internetowej stowarzyszenia: 
www.stowarzyszenierakowiec.pl.

W maju „Dzień z profilaktyką w Gminie Kwidzyn” 

Na początku maja 2015 roku Urząd Gminy Kwidzyn planuje zorganizować imprezę plenerową pn. „Dzień z profilaktyką  
w Gminie Kwidzyn”. Celem tego przedsięwzięcia będzie m.in. promowanie zdrowego stylu życia i propagowanie więzi 
rodzinnych opartych na miłości oraz poczuciu bezpieczeństwa. 

Podczas imprezy plenerowej odbędą się warsztaty profilaktyczne dla dzieci i  młodzieży oraz dla dorosłych mieszkańców,  
liczne konkursy i quizy dotyczące profilaktyki alkoholowej oraz narkotykowej. 
Szczegółowe informacje na ten temat będą dostępne w kwietniu na stronie Urzędu Gminy Kwidzyn: www.gminakwidzyn.pl. 


