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Radosnych Świąt Wielkanocnych
stołu suto zastawionego tradycyjnymi potrawami,

przy którym nie zabraknie nikogo bliskiego.
Ale przede wszystkim niech w tym 

podniosłym dniu zagości w Waszych sercach 
Zmartwychwstały Jezus Chrystus

I napełni je wiarą, miłością i pokojem.
By te święta były nie tylko czasem wytchnienia 

i odpoczynku, ale przede wszystkim duchowej odnowy 
życząHenryk Ordon

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn
Ewa Nowogrodzka

Wójt Gminy Kwidzyn

POWIŚLAŃSKI STÓŁ WIELKANOCNY 2017
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Złote Gody
Na zaproszenie Wójta Gminy Kwidzyn pani Ewy Nowogrodzkiej 
w dniu 3 lutego 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kwidzyn  

Państwo Teresa i Gerard  Zittermann 

świętowali Złote Gody, 
czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego. 
W uroczystym spotkaniu z dostojnymi Jubilatami uczestniczyli 

również członkowie najbliższej rodziny i przyjaciele. 

Wójt Gminy Pani Ewa Nowogrodzka złożyła Szanownym Jubila-
tom serdeczne gratulacje. Wraz z gratulacjami przekazała 

życzenia wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wza-
jemnym szacunku. Radości z każdego kolejnego dnia oraz wszelkiej 
pomyślności. Następnie Wójt Gminy dokonała uroczystego aktu 
dekoracji Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 
nadanymi przez Prezydenta RP. Wręczyła Jubilatom odznaczenia, 
pamiątkowy dyplom oraz kwiaty. Uroczystość zakończyła się wspól-
nym grupowym zdjęciem. 

Grażyna Stobba

Zdjęcia: UG Kwidzyn

z Brachlewa
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Powiślański Stół 
Wielkanocny – Gardeja 2017
1 kwietnia w Zespole Szkół w Gardei zorganizowany 
został „Powiślański Stół Wielkanocny”. 

Gospodarzem spotkania 
był Wójt Gminy Gardeja 
Kazimierz Kwiatkowski. 

Gminę Kwidzyn reprezento-
wała Wójt Gminy Ewa Nowo-
grodzka. Spotkanie rozpoczę-
ło się od przywitania gości. 

Kolejno na scenie pojawiły się 
dzieci z przygotowanym pro-
gramem artystycznym. 

W  „Powiślańskim Stole 
Wielkanocnym” udział wzięły 
Koła Gospodyń Wiejskich z po-
wiatu kwidzyńskiego. Gminę 

Kwidzyn reprezentowały pa-
nie z KGW Rakowiec, KGW 
Tychnowy, KGW Brachlewo 
oraz KGW Pastwa. Koła Go-
spodyń przygotowały wspa-
niałe potrawy, a każdy mógł 
skosztować tych pyszności.

Powiślański Bank Spół-
dzielczy ufundował trzy na-
grody pieniężne w wysokości 
600 zł, 400 zł oraz 200 zł. 

Jednym z trzech wylosowa-
nych szczęśliwców było KGW 
Rakowiec, które otrzymało 
czek na kwotę 200 zł. 

Na zakończenie spotkania 
wójt Gminy Kwidzyn Ewa No-
wogrodzka zaprosiła obecne 
na spotkaniu członkinie kół 
na „Powiślański Stół Bożona-
rodzeniowy”, który w tym roku 
odbędzie się w Gminie Kwidzyn.

Anna Cyranek
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Zdjęcia: UG Kwidzyn

O rganizatorami obchodów byli: Kwi-
dzyńskie Stowarzyszenie Wspierania 
Samorządności, Starostwo Powia-

towe w Kwidzynie, Urząd Miasta w Kwidzy-
nie, Urząd Gminy Kwidzyn oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Obchody 
rozpoczęły się w Marezie w miejscu punktu 
widokowego przy ul. Długiej. W uroczystości 
udział wzięli parlamentarzyści, samorzą-
dowcy, rodziny działaczy Konfederacji oraz 
wszyscy ci, którzy pozostali wierni pamięci 
zasłużonym.  Uroczystego charakteru ob-
chodów nadawały poczty sztandarów or-
ganizacji pozarządowych, środowisk kom-

batanckich, uczelni, szkół i partnerów 
społecznych. Ponadto uroczystości Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
zostały uczczone poprzez złożenie kwiatów 
pod tablicą pamięci Organizacji Młodzieży 
Demokratyczno-Katolickiej oraz przy Skwe-
rze im. Niezłomnych przy Urzędzie Gminy 
Kwidzyn. O godz. 11.00 została odprawiona 
Msza św. w  intencji Żołnierzy Wyklętych 
w Kościele pw. św. Jana Ewangelisty w Kwi-
dzynie. Po Mszy św. młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Janowie odśpiewała pieśni 
poświęcone żołnierzom wyklętym.

Anna Cyranek

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

Obchody Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych„Żołnierzy Wyklętych„Żołnierzy Wyklętych
Obchody Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych
Obchody Dnia Pamięci 

”
Obchody Dnia Pamięci 

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

Obchody Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” 
Dnia 1 marca br. jak co roku odbyły się uroczyste obchody Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. 
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XXXV Sesja Rady Gminy Kwidzyn – 23 lutego 2017 r. 
Na XXXV sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Henryka Ordona, gościli: 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej Leszek Czarnobaj, Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Piotr 
Widz, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie i Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP i jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 

XXXIV Sesja Rady Gminy Kwidzyn – 26 styczeń 2017 r. 
Na XXXIV sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie Przewodniczącego Rady Henryka Ordona, gościli: pan Jacek Wilke 
– Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne w Kwidzynie oraz prezesi Kół Łowieckich, działających na terenie 
Gminy Kwidzyn. 

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

DOWODy OSOBIStE DO WyMIANy!
W 2017 r. prawie 1400 mieszkańców naszej gminy musi wymienić posiadane 
dowody osobiste z powodu upływu ich terminu ważności. 

P an Wilke poinformował o złożonym 
wniosku w sprawie przedłużenia 
czasu obowiązywania dotychcza-

sowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie gminy Kwidzyn na okres od 
1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 roku. Co 
istotne, stawki opłat, które obowiązują od 
dwóch lat, pozostaną niezmienione, tj.: 
3,05 zł+ VAT  za m³ dostarczanej wody oraz 
3,50 zł + VAT za m³  odprowadzanych 
ścieków. 

Przedstawiciel koła łowieckiego „Ody-
niec” pan Leszek Zaremba, „Bizon” – pan 
Waldemar Kondracki – i  „Knieja” – pan 
Edward Bednarski – przekazali informacje 
z zakresu szacowania i uznawania jakości 
szkód wyrządzonych przez zwierzynę 
łowną w płodach rolnych na terenie Gminy 
Kwidzyn w minionym roku. Podczas dys-
kusji radni wnioskowali o udostępnienie 
aktualnych adresów i numerów kontakto-
wych do kół łowieckich, aby mieszkańcy 
wiedzieli, gdzie dokładnie można zgłaszać 
szkody. Prezes Koła „Bizon” zapewniał, że 

S prawdź, do kiedy ważny jest Twój dowód osobisty oraz 
Twoich bliskich. Termin ważności dowodu osobistego 
jest zamieszczony w prawym dolnym rogu awersu 

tego dokumentu.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego, w przy-

padku upływu terminu ważności dowodu osobistego, nale-
ży złożyć co najmniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności posiadanego dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci papie-
rowej można złożyć w dowolnym urzędzie miasta / gminy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W urzędzie Gminy Kwidzyn wnioski o wydanie dowodu 
osobistego są przyjmowane w pokoju nr 3. Można również 
złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci 
elektronicznej za pośrednictwem ePUAP (elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej).

Szczegółowe informacje w sprawie wydawania dowodów 
osobistych są zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Kwidzyn w zakładce Karty Usług – sprawy obywatel-
skie (SO) oraz na stronie internetowej: 

obywatel.gov.pl. Agnieszka Budakowska

co roku jest określony termin, do którego 
wszystkie koła zobowiązane są podać 
miejsce przyjmowania zgłaszanych szkód 
łowieckich.  Takie dane podawane są do 
Gminy, Starostwa, Nadleśnictwa oraz Izb 
Rolniczych.

Na sesji radni uchwalili zmiany w bu-
dżecie Gminy Kwidzyn na 2017 rok oraz 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2017-2026, a ponadto podjęli uchwa-
ły , które znajdują się na stronie http://
www.bip.gminakwidzyn.pl/ w zakładce 
Prawo miejscowe. Katarzyna Kisiel

G łówny temat sesji dotyczył bez-
pieczeństwa publicznego i ochro-
ny przeciwpożarowej na terenie 

gminy Kwidzyn w roku 2016. Korzystając 
z obecności pana Senatora oraz Radne-
go Sejmiku, radni i  sołtysi wnosili do 
Marszałka Województwa o monitowanie 
w  sprawie naprawy dróg: m.in. DW 
Nr 524, DW Nr 532, a ponadto poruszali 
kwestię konieczności budowy obwodni-
cy Kwidzyna. 

Radni, sołtysi i zaproszeni goście wysłu-
chali także: 
1. Sprawozdania z Gminnego Programu 

Profi laktyki i Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych za 2016 rok.

2. Sprawozdania z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 
rok.

3. Sprawozdania z działalności Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za 2016 rok. 

4. Informacji z działań 
podjętych w zakresie 
profi laktyki zdrowot-
nej za 2016 rok.

5. Sprawozdania z Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz Ochrony Ofi ar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2016-2018 za 2016 
rok.  

Katarzyna Kisiel
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Spotkanie robocze członków MRG Kwidzyn
Dnia 13.02.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze członków MRG Kwidzyn, podczas którego przygotowane 
zostały plakaty informacyjne na temat działalności Rady i możliwości składania uwag, wniosków i pomysłów 
przez uczniów szkół. 

Plakaty wiszą już we wszystkich szkołach na terenie Gminy Kwidzyn, tj.: SP Korzeniewo, SP Rakowiec, SP Tychnowy, SP Ja-
nowo, Gimnazjum w Liczu i Nowym Dworze. 

Katarzyna Kisiel

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Zdjęcia: UG Kwidzyn

SZKOlENIE MŁODZIEŻOWEJ RADy!!!
Dnia 10 grudnia 2016 r. nowo wybrani oraz stali członkowie MRG wzięli udział w szkoleniu, które poprowadził 
doświadczony w pracach z młodzieżowymi radami trener Karol Droździk. 

Oprócz zajęć mających na celu integrację grupy 
radni dowiedzieli się m.in., jak skutecznie za-
rządzać stroną internetową i profi lami na 
portalach społecznościowych, aby uzyskać 
szeroki odbiór społeczności gminy. Uczestni-

czyli w warsztacie pisania projektu uchwały oraz dowie-
dzieli się o znaczeniu poszczególnych elementów uchwa-
ły wraz z ich funkcjami. Dyskutowano także o zasadach 
konsultacji społecznych oraz możliwości udziału Młodzie-
żowej Rady w konsultacjach społecznych, które są szan-
są na większą wagę głosu Młodzieżowej Rady. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony na Facebooku:
Katarzyna Kisiel
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Wizyta w Kościerzynie
Dnia 17 lutego Prezydium Młodzieżowej Rady gościło w urzędzie gminy 
przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta Kościerzyna oraz ich opiekuna 
pana Jacka Konkola, Asystenta Burmistrza Miasta Kościerzyna. 

6 marca 2017 r. radne Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn uczestniczyły w sesji inauguracyjnej 
Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego, która odbyła się w Sali Herbowej Urzędu 
Marszałkowskiego w Gdańsku. 

Sesja inauguracyjna Młodzieżowej Rady 
Województwa Pomorskiego

Podczas sesji odbyło się wręczenie radnym zaświadczeń 
o uzyskaniu mandatu, złożenie ślubowania, przyjęcie po-

prawek do Statutu oraz wybór Zarządu MRWP. 

Podczas spotkania radni z Kościerzy-
ny opowiedzieli o swoich doświad-

czeniach w trakcie pięcioletniego funk-
cjonowania Młodzieżowej Rady Miasta. 
Dyskutowano także o nawiązaniu współ-

pracy naszych samorządów oraz przy-
stąpieniu Młodzieżowej Rady Gminy 
Kwidzyn do Młodzieżowej Rady Woje-
wództwa Pomorskiego. 

Katarzyna Kisiel

Podczas kolejnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn 
zostanie wybranych dwóch delegatów do Młodzieżowej Rady 
Województwa Pomorskiego.

Katarzyna Kisiel

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Gilwa Mała
Uchwałą Nr XXXV/236/17 z dnia 23 lutego 2017 r. Rada Gminy Kwidzyn przyjęła miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Gilwa Mała.

Przedmiotem ustaleń planu 
jest przeznaczenie obsza-

ru określonego w zał. nr 1 do 
uchwały (załączniku graficz-
nym) na funkcje związane 
z gospodarką odpadami (w tym 
składowisko odpadów) wraz 
z towarzyszącą infrastruktu-
rą techniczną i komunikacyj-
ną oraz z zielenią izolacyjną, 
z możliwością zachowania 
istniejącej funkcji oraz użyt-
kowania i zagospodarowania 
terenu.

W w/w miejscowym planie 
ustalono następujące prze-
znaczenie terenów wydzielo-
nych liniami rozgraniczający-
mi oraz oznaczonych na 
rysunku planu symbolami:
1)   01-o – teren obsługi go-

spodarki odpadami oraz 
infrastruktury technicznej 
(w tym składowisko odpa-
dów). 

2)  02-Zi – teren zieleni izo-
lacyjnej.
Teren objęty granicami 

planu ma dostęp do utwar-
dzonej drogi gminnej, nato-
miast w granicach planu do-
puszcza się wydzielanie dróg 
wewnętrznych związanych 
z potrzebami inwestycyjnymi. 
Ze względu na brak zadań 
własnych gminy na obszarze 
objętym planem miejscowym 
nie przewiduje się obciążeń 
dla budżetu gminy.

Projekt przedmiotowego 
planu wyłożony był do pub-
licznego wglądu wraz z pro-
gnozą oddziaływania na 
środowisko w  dniach od 
30 grudnia 2016 r. do 

30 stycznia 2017 r. Termin skła-
dania uwag do projektu planu 
upłynął 17 lutego 2017 r.

W trakcie wyłożenia w dniu 
5 stycznia 2017 r. odbyła się 
dyskusja publiczna nad roz-
wiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-

nego.  Oprócz Wójta Gminy 
Kwidzyn pani Ewy Nowogrodz-
kiej, Zastępcy Wójta pana 
Krzysztofa Michalskiego, pra-
cownika Urzędu Gminy ds. 
gospodarki przestrzennej pana 
Roberta Paziewskiego oraz 
urbanisty, autora planu, pana 
Macieja Gamalczyka nikt nie 

7

7

  30.12.2016 r.   do   30.01.2017 r.

stawił się na w/w dyskusji 
publicznej. Nie wpłynęły rów-
nież we wskazanym terminie 
żadne uwagi do wyłożonego 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego.

Robert Paziewski

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Wesołych Świąt
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Dotacje 2016
W 2016 roku z budżetu Gminy Kwidzyn udzielono dotacji jednostkom należącym  
i nienależącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 3 158 070 zł, w tym:

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

- Traktor Team Gmina Kwidzyn – 8 630 zł,
- Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło”  – 1 500 zł,
-  Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” – 5 347 zł,
-  Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa „Wędrowiec” 

Kwidzyn – 2 000 zł,
-  Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Pastwa – 

2 000 zł,
-  Fundacja” Rodzina Ediego” – 4 500 zł.

iii. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych, realizowa-
nych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 
samorządu terytorialnego – 45 142 zł.

1. Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań 
związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjal-
nych w Kwidzynie, w skład którego wchodzą Gimnazjum 
dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przyspo-
sabiającymi do pracy – 5 142 zł.

2. Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 
Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych – 40 000 zł.

iV. dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 233 203 zł.

1. Dotacja na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta 
Kwidzyn na zadanie „Przebudowa układu komunikacyj-
nego terenu byłej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka 
– 11-go Listopada” – 100 000 zł.

2. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest dla osób fizycznych z  terenu 
gminy Kwidzyn – 80 216 zł (środki własne 38 646 zł, 
środki z WFOŚiGW – 41 570 zł) – z dotacji skorzystało 
16 osób.

3. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego 
na proekologiczny dla osób fizycznych z terenu gminy 
Kwidzyn – 38 267 zł. Z dotacji skorzystało 10 osób.

4. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni dla 
osób fizycznych z terenu gminy Kwidzyn – 14 720 zł. 
Z dotacji skorzystało 5 osób.

V. środki wpłacone na państwowy fundusz celowy – 9 500 zł.

1. Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na pokrycie 
wydatków związanych z doposażeniem dzielnicowych 
w sprzęt komputerowy dla Komendy Powiatowej Poli-
cji w Kwidzynie – 8 000 zł.

2. Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 
Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydat-
ków bieżących w postaci zakupu paliwa i części zamien-
nych do samochodów ratowniczo-gaśniczych dla KPPSP 
w Kwidzynie – 1 500 zł.

Iwona Skrajda

i. dotacje podmiotowe – 2 559 548 zł.
1. Dotacje na bieżącą działalność samorządowych jedno-

stek kultury – 1 665 500 zł:
-  Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie – 1 160 000 zł,
-  Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn – 505 500 zł.
2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie 

Gminy Kwidzyn – 894 048 zł:
-  Niepubliczne Przedszkole „Gama” w  Rakowcu –  

358 050 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie – 

535 998 zł.

ii. dotacje celowe na zadania własne, realizowane przez 
organizacje pozarządowe i stowarzyszenia – 310 677 zł.

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 3 000 zł:

- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn – 3 000 zł.
2. Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie  przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej 
– 20 000 zł:

- Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” Kwidzyn – 4 000 zł, 
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” Kwidzyn 

– 5 000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk 

Hufiec Kwidzyn – 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom 

„Nadzieja” Grudziądz – 6 000 zł.
3. Dotacje na działania w zakresie edukacji ekologicznej 

i ochrony środowiska – 100 000 zł:
- Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona 

Szkoła w Brachlewie” – 80 000 zł, 
- Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią 

w Górkach na realizację dwóch projektów – 20 000 zł.
4. Dotacje na remonty zabytków – 70 000 zł:
- Parafia Rzymsko-Katolicka w Rakowcu – 70 000 zł.
5. Dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie 

kultury – 8 500 zł:
- Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – 2 500 zł, 
- Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rako-

wiec - 4 500 zł, 
- Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT Kwidzyn –  

1 500 zł. 
6. Dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie upo-

wszechniania kultury fizycznej i sportu – 109 177 zł:
- Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 30 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie – 18 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Młodzik przy Gimnazjum 

w Nowym Dworze – 15 000 zł,
- Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej 

i Sportu Szkolnego – 16 500 zł,
- MTS Kwidzyn – 5 700 zł,
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Informacja o nadwyżce i deficycie za 2016 rok

wyszczególnienie Plan  po zmianach wykonanie %

A dochody 47 307 029 46 130 983  97,5

B wydatki 50 173 029 46 862 490  93,4

C wynik finansowy /a – B/ -2 866 000 -731 507  

D Finansowanie / 1-2/ 2 866 000 3 092 509

1
Przychody ogółem,
w tym: 

5 766 000 5 872 509 101,8

a
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów,  
w tym:

3 766 000 3 692 519

b Wolne środki 2 000 000 2 179 990 

2
Rozchody ogółem, 
w tym:

2 900 000 2 780 000 95,9

a Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 900 000 2 780 000 

w tym: - spłata kredytu
             - spłata pożyczki

2 400 000
500 000  

2 400 000
380 000 

informacja dodatkowa:
WFOŚiGW w Gdańsku z dniem 31 grudnia 2016 r. umorzył Gminie Kwidzyn pożyczkę w kwocie 120 000 zł.

Informacja z wykonania budżetu za  2016 rok – dochody 

tr e ś ć
Plan po zmianach

na 2016 rok
wykonanie
2016 rok

%

ogółem, w tym: 47 307 029 46 130 983 97,5

a) dochody bieżące 45 924 478 44 855 787 97,7

b) dochody majątkowe 1 382 551 1 275 196 92,2

dochody bieżące  to:

1
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie

12 046 313 11 999 378 99,6

2
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących gmin.

1 488 811 1 484 121 99,7

3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich  na realizację zadań bieżących

739 812 0 0

4 Subwencja oświatowa 7 534 422 7 534 422 100

5 Subwencja wyrównawcza 1 618 498 1 618 498 100

6 Subwencja równoważąca 80 350 80 350 100

7 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 491 434 5 584 684 101,7

8 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 172 995 115,3

9 Dochody z podatku i opłat od osób fizycznych i prawnych 15 500 007  15 190 012 98,0

10 Pozostałe dochody 1 274 831  1 191 327 93,4

dochody majątkowe to:

1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 
środków europejskich  na realizację zadań inwestycyjnych

98 394 38 250 38,9

2 Wpływy ze sprzedaży 230 000 220 486 95,7

3 Pozostałe dochody 1 054 157 1 016 460 96,4

Iwona Skrajda
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Co się dzieje w projekcie „Kompetentni = gotowi na lepszą 
przyszłość”?
Projekt pn. „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość” realizowany przez Gminę Kwidzyn jest dofi nansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość projektu wynosi 2 340 134, 86 zł, w tym płatność ze środków europejskich: 1 989 114, 63 zł.

Od momentu podpisania umowy z urzę-
dem Marszałkowskim Województwa 

Pomorskiego na dofi nansowanie projek-
tu zrekrutowano uczestników projektu 
oraz wyłoniono 6 koordynatorów szkol-
nych, mających za zadanie nadzór nad 
realizacją zajęć w każdej ze szkół objętych 
wsparciem, jak również ścisłą współpra-
cę z koordynatorem projektu.

W wyniku ogłoszonego postępowa-
nia wybrano wykonawców usługi me-
rytorycznej. Za przeprowadzenie zajęć 
dla uczniów odpowiedzialna jest fi rma 
Witold Szaszkiewicz Centrum edukacyj-
ne „IDEA”, ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 
Kraków. Szkolenia dla nauczycieli prze-
prowadzi fi rma CNJA Edukacja Witold 
Szaszkiewicz sp. j., ul. Królowej Jadwigi 
97, 30-209 Kraków. Na każdą z części 

Dofi nansowanie w wymianie piecy
Dnia 30 marca 2017 r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę Nr XXXVI/248/17 w sprawie zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Kwidzyn. 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
publikacji jej w dzienniku urzędowym województwa po-

morskiego.
Dotacja celowa dotyczyć będzie zwrotu części kosztów 

poniesionych na zmianę systemu ogrzewania z pieców kafl o-
wych lub kotła centralnego ogrzewania zasilanego węglem 
na kocioł centralnego ogrzewania zasilany gazem lub olejem 
bądź na kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony wyłącz-
nie do spalania biomasy, z automatycznym załadunkiem 
paliwa, bez dodatkowego rusztu i bez możliwości jego mon-
tażu, spełniający wymogi piątej klasy emisji, posiadający 
stosowne świadectwa wydane przez jednostki akredytowa-
ne. Całkowita wysokość dofi nansowania, o jaką będą mogli 
się starać wnioskodawcy, wyniesie 85% kosztów brutto jed-
nakże nie więcej niż 9 000 zł brutto dla jednego budynku lub 
lokalu mieszkalnego, w którym wymieniony będzie kocioł 
centralnego ogrzewania, a także 85% kosztów brutto i wy-

niesie nie więcej niż 32 500 brutto dla Wspólnoty Mieszkanio-
wej, w której lokale mieszkalne zasilane będą tylko jednym 
kotłem. Wnioski o udzielenie dotacji planowane do realizacji 
w roku 2017 będą przyjmowane do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Wzór wniosku o dofi nansowanie można pobrać ze strony 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn pod adresem 
internetowym http://bip.gminakwidzyn.pl w zakładce: Zała-
twianie spraw w Urzędzie -> Karty usług-ochrona środowiska 
i gospodarki wodnej -> wniosek o udzielenie dotacji celowej 
na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewa-
nia z węglowego na proekologiczny. Wzór wniosku można 
również pobrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn 
przy ul. Grudziądzkiej 30, w Biurze Obsługi Klienta (pok. nr 1) 
lub na stanowisku ds. ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej (pok. nr 9) w dniach i godzinach pracy urzędu.

Żaneta Czarnuch 

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

zamówienia publicznego wpłynęło po 
jednej ofercie.

Wykonawcą usługi odwozu uczest-
ników projektu po zajęciach dodatkowych 
została fi rma TUR STACH Przedsiębiorstwo 
Usług Turystycznych Stanisław Dańko. 
Na ogłoszone postępowanie wpłynęły 
dwie oferty.

W zamówieniu publicznym na dopo-
sażenie sześciu szkół z  terenu gminy 
Kwidzyn, składającym się z trzech części, 
wyłoniono:

1. Część I  zamówienia (dostawa plat-
formy edukacyjnej) – fi rma NUADU 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 81-451, 
Al. Zwycięstwa 96/98. W odpowiedzi 
na ogłoszone postępowanie wpłynę-
ły dwie oferty.

2. Część II (dostawa i uruchomienie 
sprzętu TiK wraz z oprogramowaniem) 
i część III zamówienia (zakup pracow-
ni przedmiotowych i konwencjonal-
nych materiałów dydaktycznych) – 
fi rma PHU BMS Sp.j. Z. Bielecki, 
ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn. Na 
część II postępowania wpłynęły trzy 
oferty. Na część III złożono pięć ofert.
Obecnie we wszystkich szkołach trwa 

realizacja zaplanowanych zajęć pozalek-
cyjnych, które staną się jeszcze bardziej 
atrakcyjne dla odbiorców po wyposaże-
niu placówek w dedykowany im sprzęt. 
W II kwartale 2017 r. uczestnicy projektu 
pojadą na wycieczki edukacyjne do 
Centrum Nauki Eksperyment oraz do 
Oceanarium w Gdyni.

Joanna Warelich
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Nowe nazwy ulic w Rozpędzinach i Korzeniewie
Od 3 marca 2017 r. obowiązują uchwały Rady Gminy Kwidzyn Nr XXXIV/230/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie 
nadania nazw ulic w miejscowości Rozpędziny oraz Nr XXXIV/231/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania 
nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Korzeniewie.

W związku z powyższym w marcu br. do mieszkańców 
miejscowości Rozpędziny oraz Korzeniewa zostały prze-

słane zawiadomienia w sprawie nadania nowej numeracji 
porządkowej nieruchomości. Jednocześnie w Rozpędzinach 
oraz Korzeniewie zostały zamontowane tabliczki z nazwami 
ulic. Nadano następujące nazwy ulic w miejscowościach:

√ Rozpędziny: Kwidzyńska, Polna, Nowodworska, Przy-
rzeczna, Wiaduktowa, Miodowa, Ceglana i Kwiatowa;

√ Korzeniewo: Stawowa.
Szczegółowy wykaz nowych ulic oraz ich przebieg przed-

stawiają załączniki graficzne.
Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z przepisami prawa 

właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 
nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia 
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 

z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na tabliczce 
oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę 
ulicy. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogro-
dzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym 
umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto informuje się, iż zgodnie z informacjami uzyska-
nymi ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie zmiana stanu 
faktycznego w zakresie adresu kierowcy, właściciela lub po-
siadacza pojazdu wywołuje obowiązek wymiany praw jazdy 
i dowodów rejestracyjnych. W przypadku zmiany w/w doku-
mentów uiszczana opłata jest pomniejszana o 30%.

W przypadku ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod 
nr tel. 55 261 41 77, e-mail: budownictwo@gminakwidzyn.pl 
bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn przy  
ul. Grudziądzkiej 30, parter, pokój nr 10.

Emilia Woźniak 

Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/230/2017
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 26 stycznia 2017r.
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy
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Załącznik do uchwały
Nr XXXIV/231/2017
Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 26 stycznia 2017r.

Stawowa

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy
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Plan remontów i modernizacji budynków oraz lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn  
na rok 2017
Na podstawie uchwalonego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem  
Gminy Kwidzyn na lata 2011-2017, zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn, określony został roczny  
plan remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych, stanowiących własność  
Gminy Kwidzyn:

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Zdjęcia: UG Kwidzyn

1. wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami:

1) Dubiel 8 – 1 szt.,
2) Dubiel 9/1 – 1 szt.,
3) Kamionka 3a/1 – 1 szt.,
4) Mareza ul. Korzeniewska 4 – 1 szt. (okno klatki schodowej),
5) Nowy Dwór 22/3 – 1 szt.,
6) Tychnowy ul. Kwidzyńska 19/1 – 3 szt. (okna piwniczne). 

2. wymiana (naprawa) stolarki drzwiowej:        

1) Dubiel 9/1 – 3 szt. (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne),
2) Kamionka 3a/1 – 1 szt. (drzwi wewnętrzne), 
3) Korzeniewo ul. Kwidzyńska 18/2 – 1 szt. 

(drzwi wewnętrzne),
4) Licze 77b/2 – 2 szt. (drzwi wewnętrzne), 
5) Mareza ul. Korzeniewska 4 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne).

3. Przestawienie pieców grzewczych kaflowych lub zmiana 
systemu grzewczego:

1) Dubiel 9/1 – wymiana pieca i wykonanie instalacji c.o.,
2) Dubiel 9/2 – przestawienie pieca w pokoju,
3) Mareza ul. Korzeniewska 4/2 – przestawienie pieca w po-

koju,
4) bieżące zgłoszenia. 

4. Remont lub wymiana instalacji elektrycznej:

1) Brachlewo 43 – przeniesienie tablicy elektrycznej ze stry-
chu,

2) Dubiel 9/1 – wymiana instalacji,
3) Mareza ul. Korzeniewska 4 – przeniesienie tablicy elek-

trycznej ze strychu,
4) Tychnowy ul. Kwidzyńska 21/6 – wymiana instalacji,
5) Tychnowy ul. Graniczna 2 – wymiana instalacji,
6) bieżące zgłoszenia – potrzeba przeniesienia licznika na 

zewnątrz,
7) bieżące usuwanie awarii instalacji.

5. wykonanie szamb lub małych oczyszczalni lub podłącze-
nie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykona-
nie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynkach 
i lokalach:

1) Dubiel 9/1 – wykonanie zbiornika na nieczystości płynne,
2) Lipianki 20 – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
3) bieżące usuwanie awarii instalacji.

6. inne prace remontowe:

1) Brokowo 11 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
2) Brokowo 11/4 – naprawa podłóg w pokoju i kuchni,
3) Dubiel 9/1 – remont kapitalny, wydzielenie łazienki, 
4) Kamionka 3 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
5) Kamionka 3a – wymiana pokrycia eternitowego dachu 

i naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
6) Korzeniewo ul. Kwidzyńska 18 – naprawa wentylacji gra-

witacyjnych komina,
7) Korzeniewo ul. Kwidzyńska 26 – naprawa 2 nasad komi-

nowych oraz wentylacji grawitacyjnych komina,
8) Korzeniewo ul. Łąkowa 10 – wykonanie nasady kominowej,
9) Licze 77b – naprawa i docieplenie dachu, częściowa wy-

miana rynien, 
10) Lipianki 12 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
11) Janowo 53/1 – naprawa podłogi w pokoju, 
12) Janowo 54/3 – wykonanie wentylacji w kuchni, 
13) Janowo 58 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
14) Mareza ul. Długa 7 – wymiana podwodomierzy zużycia 

wody, 
15) Mareza ul. Korzeniewska 4 – docieplenie północnej (tylnej) 

ściany i naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
16) Nowy Dwór 22 – naprawa wentylacji grawitacyjnych ko-

mina,
17) Rakowiec ul. Spacerowa 3 – naprawa wentylacji grawita-

cyjnych komina,
18) Rozpędziny 40 – naprawa pęknięć komina w części stry-

chowej,
19) Tychnowy ul. Kwidzyńska 15 – ocieplenie dachu i moder-

nizacja rynien,
20) Tychnowy ul. Kwidzyńska 15/3 – naprawa ściany pokoju,
21) Tychnowy ul. Kwidzyńska 21 – naprawa wentylacji grawi-

tacyjnych komina,
22) Tychnowy ul. Kwidzyńska 21/6 – naprawa ściany łazienki,
23) bieżące usuwanie awarii.
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Remont zasobu mieszkaniowego finansowany jest z czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych. W roku ubiegłym z plano-
wanych dochodów z czynszu mieszkaniowego w wysokości 
262 347 zł wpłynęło od najemców mieszkań 82 % należności, 

z czego część stanowiły wpłaty z tytułu dodatków mieszka-
niowych, przyznawanych przez gminę (GOPS). Łączna zaległość 
z tytułu najmu lokali, obejmująca wcześniejsze lata, wynosi 
obecnie 424 274,93 zł. 

Jarosław Obuchowski

Nazwa zadania inwestycyjnego opis zadania

Budowa ciągu pieszego Kwidzyn – Rozpędziny

Obecnie trwa przygotowanie przetargu na roboty budowlane polegające na budowie ciągu 
pieszo - rowerowego na odcinku o długości ok. 300 m wraz z dwiema zatokami autobuso-
wymi od granicy z Miastem Kwidzynem. Dla pozostałego zakresu tj. od zatoki autobusowej  
do granicy z  Gminą Sadlinki, dokumentacja projektowa w  trakcie opracowywania, trwają 
uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie możliwości realizacji tego 
etapu przy wykorzystaniu procedury zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej  
w miejscowościach Kamionka, Brokowo  
z podłączeniem do Miasta Kwidzyna

W bieżącym roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania ze środków 
UE oraz przeprowadzono podział zadania na etapy umożliwiające realizację I etapu w roku 
2017. Ogłoszono przetarg na realizację I  etapu budowy kanalizacji.  W  tym roku zostanie 
wybudowany odcinek głównego kolektora tłocznego od Kamionki do włączenia w istniejącą 
kanalizację sanitarną na terenie Miasta Kwidzyna, a także powstaną cztery przepompownie 
ścieków wraz ze zlewniami składającymi się z kolektorów tłocznych i grawitacyjnych w Ma-
łym Baldramie. 

Opracowanie dokumentacji dróg gminnych

Aktualnie opracowywana jest dokumentacja budowy chodnika w Brachlewie wraz z zatoką 
autobusową, kanalizacją deszczową i przekroczeniem cieku wodnego tzw. kładką. Na tym sa-
mym etapie realizacji jest również dokumentacja drugiej zatoki autobusowej w Brachlewie. 
Planowany termin wykonania obu w/w dokumentacji to koniec  III kw. 2017 r. Po opracowa-
niu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania te zostaną zgłoszone jako propozycja  
do budżetu na rok 2018 pod obrady Rady Gminy Kwidzyn. Ponadto w  tym roku podpisa-
ne zostały umowy o wykonanie następujących dokumentacji dotyczących dróg gminnych:  
„Remont drogi w Brachlewie”, „Remont drogi w Dankowie”, „Remont drogi w Pastwie”. Termin 
wykonania tych opracowań jest przewidziany na maj i czerwiec br.

Budowa hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Rakowcu

W roku bieżącym zostało zakończone projektowanie nowego obiektu sportowego w Rakow-
cu. Gmina dokonała  również wymaganego przepisami prawa zgłoszenia robót budowlanych 
oraz  uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Budowa oświetlenia ulicznego – 
dokumentacja

To zadanie inwestycyjne obejmuje wyłącznie opracowywanie dokumentacji projektowych 
z zakresu oświetlenia drogowego. Roboty budowlane polegające na wykonywaniu zakresów 
wynikających z w/w dokumentacji są realizowane jako zadanie pn „ Modernizacja oświetlenia 
ulicznego na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa sieci zasilającej oraz dostawienie 
nowych niskoenergetycznych lamp”. W  roku bieżącym planowane jest opracowanie doku-
mentacji projektowej budowy oświetlenia dróg osiedlowych w rejonie ul. Leśnej w Rakowcu. 
Planowany termin opracowania w/w  dokumentacji to IV kwartał  2017 r. Po opracowaniu 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadanie to zostanie zgłoszone jako propozycja  
do budżetu na rok 2018 pod obrady Rady Gminy Kwidzyn.

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Szkoła 
Podstawowa w Janowie

W  roku bieżącym została podpisana umowa o  dofinansowaniu realizacji zadania ze środ-
ków UE. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik  
do w/w umowy przewidziane jest na rok przyszły. 

Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie gminy 
Kwidzyn – Gimnazjum w Liczu

Jest to kolejne zadanie objęte umową o dofinansowaniu realizacji ze środków UE. W roku bie-
żącym została opracowana dokumentacja wykonawcza przebudowy kotłowni wraz z wymia-
ną źródła ciepła. Roboty budowlane planowane do wykonania w roku 2017 są kontynuacją 
robót wykonywanych w roku ubiegłym. 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Kwidzyn – 
Biblioteka ze świetlicą w Marezie

Następnym zadaniem objętym umową o dofinansowaniu realizacji ze środków UE jest ter-
momodernizacja budynku mieszczącego bibliotekę ze świetlicą w  Marezie.  Po uzyskaniu 
pozytywnej weryfikacji dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Pomorskiego zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację całości  robót  
objętych projektem. Planowany termin wykonania robót to maj – lipiec 2017 r.

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Kwidzyn – 
Gimnazjum w Nowym Dworze 

Czwartym zadaniem objętym umową o dofinansowaniu realizacji ze środków UE jest termo-
modernizacja budynku mieszczącego Gimnazjum w Nowy Dworze.  To zadanie również prze-
widziane jest do realizacji w roku bieżącym po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji gminnej do-
kumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Planowany 
termin wykonania robót  to miesiące wakacyjne.

INWEStyCJE REAlIZOWANE W 2017 ROKu

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy
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FuNDuSZ SOŁECKI – ROK 2017
Ruszyła realizacja przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa naszej Gminy w ramach funduszu sołeckiego.

W marcu 2017 r. Gmina Kwidzyn podpi-
sała umowy na realizację dokumentacji 
projektowych, dotyczących zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej dla celów 
rekreacyjno-sportowych następujących 
sołectw:
	 Sołectwo Brachlewo
	 Sołectwo Brokowo
	 Sołectwo Bronno
	 Sołectwo Dubiel
	 Sołectwo Gniewskie Pole
	 Sołectwo Górki
	 Sołectwo Grabówko i Nowy Dwór 
	 Sołectwo Janowo
	 Sołectwo Korzeniewo
	 Sołectwo Mareza
	 Sołectwo Mareza Osiedle

	 Sołectwo Ośno
	 Sołectwo Pastwa
	 Sołectwo Pawlice
	 Sołectwo Podzamcze
	 Sołectwo Rakowiec
	 Sołectwo Rozpędziny
	 Sołectwo Szałwinek
	 Sołectwo Tychnowy
Dokumentacja projektowa dla zadania 

polegającego na rozbudowanie terenu przy 
placu zabaw w Sołectwie Obory zostanie 
zlecona w późniejszym terminie, ponieważ 
Gmina Kwidzyn w pierwszej kolejności 
nabędzie działkę po przeprowadzeniu 
procedury sprzedaży przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych. Nieruchomość ta 
posłuży do realizacji inwestycji. 

W połowie marca br. Gmina Kwidzyn 
ogłosiła przetarg w celu wyłonienia re-
alizatora przedsięwzięć polegających na 
wyposażeniu terenów rekreacyjno-spor-
towych na podstawie opracowanych 
w zeszłym roku dokumentacji projekto-
wych, zamówionych ze środków funduszu 
sołeckiego Sołectwa Gurcz oraz Sołectwa 
Grabówko i Nowy Dwór. 

Ponadto Gmina Kwidzyn do marca 
2017 r. zawarła umowy na opracowanie 
dokumentacji projektowych na potrzeby 
budowy oświetlenia drogowego w miej-
scowości Dankowo, Janowo, Licze, Li-
pianki i Tychnowy.

Marcelina Pszczółkowska 

Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Kwidzyn – Szkoła 
Podstawowa w Tychnowach

Kolejnym zadaniem objętym umową o dofinansowaniu realizacji ze środków UE jest termo-
modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w  Tychnowach. Zadanie to jest zaplanowane  
do realizacji w trybie  „zaprojektuj i wybuduj”.  Gmina wystąpiła do  Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego o zmianę trybu. 

Budowa dróg gminnych w Górkach 

Zadanie polegające na budowie dróg osiedlowych wraz z  infrastrukturą towarzyszącą zo-
stanie zrealizowane w całości w roku bieżącym. Otwarcie ofert na realizację tego zadania 
zostało dokonane 4 kwietnia  br.  Planowany koszt wykonania robót budowlanych to blisko  
1 600 000 zł, a przewidywany termin zakończenia robót to wrzesień  2017 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu 
osiedle Leśna

Przerwana na okres zimowy realizacja robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej 
tłocznej i  grawitacyjnej zostanie wznowiona 18 kwietnia.  Planowany termin zakończenia 
budowy to koniec maja 2017 r.

Modernizacja oświetlenia ulicznego  
na energooszczędne w tym budowa/rozbudowa 
sieci zasilającej oraz dostawienie nowych 
niskoenergetycznych lamp 

W ramach zadania w roku bieżącym zaplanowano budowę oświetlenia drogowego na tere-
nie Dankowa, a w przypadku powstania oszczędności poprzetargowych również wykonanie 
oświetlenia drogowego w Pastwie.

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane
W styczniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków 
UE. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostanie 
przygotowane postępowanie przetargowe. Planowana jest realizacja I etapu zadania 

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9 – Partnerstwo Gminy Kwidzyn

W styczniu 2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE. Po podpisaniu 
umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostanie przygotowane po-
stępowanie przetargowe. Planowana jest realizacja I etapu zadania.

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze  
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – Budowa 
przystani żeglarskiej w Korzeniewie

Na potrzeby realizacji zadania został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. W stycz-
niu 2017 r. został złożony wniosek o  dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE.  
Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostanie przy-
gotowane postępowanie przetargowe.  Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w trybie  
„zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane przewidziane są  na rok 2019.

Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie 
Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, 
Sadlinki i Ryjewo) polegające na zakupie 
specjalistycznego wyposażenia dla gminnych 
jednostek ratownictwa i modernizacji 
budynku z przeznaczeniem na magazyn 
przeciwpowodziowy

Na potrzeby realizacji zadania został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. W stycz-
niu 2017 r. został złożony wniosek o  dofinansowanie realizacji zadania ze środków UE.  
Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zostanie przy-
gotowane postępowanie przetargowe.  Zadanie to jest zaplanowane do realizacji w trybie  
„zaprojektuj i wybuduj”. Roboty budowlane przewidziane są  na rok bieżący.

Opracowanie dokumentacji projektowej  
na zadania kanalizacyjne

W roku bieżącym planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji projektowej na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Oborach,  Rakowcu i Tychnowach. Planowany termin opracowania 
w/w dokumentacji to  IV kwartał 2017 r.

INWEStyCJE REAlIZOWANE W 2017 ROKu

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Małgorzata Biryło
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Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
W związku z notorycznie występującą na terenie naszej Gminy kwestią odprowadzania wód opadowych z terenu 
nieruchomości, informujemy o sposobie prawidłowego postępowania z w/w problemem w oparciu o uregulowania 
prawne.

Problematyka ta uregulowana jest w rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015r. 

poz. 1422 ze zmianami). Regulacji w/w rozpo-
rządzeniem dokonuje się na podstawie dele-
gacji wynikającej z art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa 
budowlanego. 

Dodatkowo w każdej wydanej decyzji 
o warunkach zabudowy widnieje następu-
jący zapis: „odprowadzenie wód opadowych 
z powierzchni dachów oraz terenu działki 
– powierzchniowo do gruntu. Wody opado-
we lub roztopowe wymagają zagospodaro-
wania w granicach własności działki”. Po-
dobne zapisy znajdują się w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego.

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

D
otyczy to m.in. aut zalegają-
cych na drodze w terenie 
zamieszkałym, oznaczonym 
znakiem D-40. Pojazdy zapar-
kowane na chodnikach czy 

ścieżkach pieszo-rowerowych często-
krotnie uniemożliwiają pieszym i rowe-
rzystom korzystanie z tych miejsc.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20 czerwca 
1997 r. Prawo o  ruchu drogowym (tj. 
Dz.U.2017.128) „strefa zamieszkania” jest 
to obszar obejmujący drogi publiczne lub 
inne drogi, na którym obowiązują szcze-
gólne zasady ruchu drogowego, a wjazdy 
i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi 
znakami drogowymi. Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 
170, poz. 1393) określa w § 58 defi nicję 
znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Z prze-
pisu tego wynika m.in., że umieszczone 
w tej strefi e urządzenia i  rozwiązania 
wymuszające powolną jazdę (np. progi 
zwalniające) nie muszą być oznakowane 
znakami ostrzegawczymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, 
o których mowa w defi nicji „strefy za-
mieszkania”, to m.in:

•  prawo pieszego do korzystania z ca-
łej szerokości drogi i pierwszeństwo 
przed pojazdami,

•  możliwość korzystania z drogi przez 
dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki 
osoby starszej,

•  prędkość dopuszczalna pojazdu lub 
zespołu pojazdów w strefi e zamiesz-
kania wynosi 20 km/h,

•  zakaz postoju w strefi e zamieszkania 
w innym miejscu niż wyznaczone 
w tym celu.
Z powyższego zapisu wynika, że 

w przypadku braku wyznaczonych miejsc 
do postoju pojazdów parkowanie w stre-
fi e zamieszkania jest niedopuszczalne.

Kolejnym problemem jest parkowanie 
samochodów przed własną nierucho-
mością, bardzo często w pasie zieleni, 
na chodniku czy też ścieżce pieszo-ro-
werowej, co powoduje ich niszczenie 
i blokowanie swobodnego przejścia czy 
przejazdu. 

 Kwestię parkowania na chodniku 
reguluje art. 47. Prawa o ruchu drogowym: 
(tj. Dz.U.2017.128):

1. Dopuszcza się zatrzymanie lub 
postój na chodniku kołami jednego boku 
lub przedniej osi pojazdu samochodowe-

go o dopuszczalnej masie całkowitej 
nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, 
że: 
1)  na danym odcinku jezdni nie obowią-

zuje zakaz zatrzymania lub postoju, 
2)  szerokość chodnika pozostawionego 

dla pieszych jest taka, że nie utrudni 
im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m, 

3)  pojazd umieszczony przednią osią na 
chodniku nie tamuje ruchu pojazdów 
na jezdni. 
Dodatkowo także w każdej wydanej 

decyzji o warunkach zabudowy widnieje 
następujący zapis, informujący, iż: „miej-
sca parkingowe wynikające z programu 
inwestycji należy przewidzieć w ramach 
własności nieruchomości”. Podobne 
zapisy znajdują się w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

W związku z powyższym zwracamy 
się z prośbą do mieszkańców gminy 
o zgłaszanie problemu nieprawidłowo 
zaparkowanego pojazdu na numer 
alarmowy policji 997 bądź też 
na numer Komendy Powiatowej 
Policji w Kwidzynie: 
55 645 03 88.  

Kamila Szych

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do takiego zabez-
pieczenia własnej nieruchomości, aby wody opadowe były od-
prowadzane na jego działkę i aby jego działanie nie narażało 

sąsiadów na szkody. 
Mowa tu także o  terenach ogólnie 

uznawanych za „niczyje”, czyli drogach 
czy terenach gminnych. Wody opadowe 
odprowadzane na teren drogi systema-
tycznie ją niszczą albo wręcz uniemożli-
wiają korzystanie z niej. 

Zabronione jest także włączanie się 
z kanalizacją deszczową do rowów przy-
drożnych z uwagi na to, iż rowy te służą 
wyłącznie odwodnieniu drogi.

Kamila Szych

D-40 „Strefa zamieszkania”

Parkowanie w miejscach niedozwolonych
Kolejnym problemem, występującym na terenie naszej gminy, jest parkowanie 
w strefach niedozwolonych. 

Informujemy, iż w najbliższym 
czasie zostaną przeprowadzone wy-
rywkowe kontrole dotyczące sposo-
bu odprowadzania wód opadowych 
z terenu nieruchomości i w przypad-
ku stwierdzenia nieprawidłowości 
w tym zakresie zostanie skierowany 
wniosek do Powiatowego Inspekto-
ratu Nadzoru Budowlanego w Kwi-
dzynie z prośbą o interwencję, zgod-
nie z zapisami art. 61 i 66 Prawa 
budowlanego. 

Zadbajmy WSPÓLNIE

 o nasze DOBRO!
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CyBERPRZEMOC – to inaczej przemoc z użyciem 
mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu 
i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy 
zwłaszcza dzieci i młodzieży. 

pOLICJA
Zagrożenia

Akty cyberprzemocy mogą wyglądać 
niewinnie, potrafi ą jednak wyrządzać 
bardzo dużą krzywdę. Chociaż z perspek-
tywy osoby dorosłej przynajmniej część 
działań tego typu jest co najwyżej iry-
tująca, dla dziecka mogą być one osobi-
stą tragedią. Wrzucony do sieci fi lm, 
dokumentujący np. niezdarne zachowa-
nie dziecka, opatrzony komentarzami 
nieznajomych osób, eskalacja złośliwości 
wobec prób obrony, obawa, że wszyscy 
znajomi dziecka już fi lm widzieli, nieuda-
ne próby usunięcia go z sieci, świadomość, 
że fi lm jest oglądany przez kolejne oso-
by – wszystko to może rodzić u dziecka 

negatywne emocje, głęboką frustrację, 
poczucie bezradności, a w skrajnych 
przypadkach prowadzić nawet do prób 
samobójczych.

Charakterystyczną cechą cyberprze-
mocy, różniącą ją od przemocy tradycyj-
nej, jest ciągłość jej trwania. Cyberprze-
moc nie kończy się wraz z wyłączeniem 
komputera, przenosi się na szkolne życie 
dziecka. Dziecko w takiej sytuacji żyje 
w nieustannym poczuciu zagrożenia – 
obawia się następnych ataków lub reak-
cji kolejnych osób, które są świadkami 
jego upokorzenia. Często również czuje 
się osamotnione.

Jak postępować?

W
 przypadku, kiedy dziecko padnie ofi arą cyberprzemocy, ważne jest 
udzielenie mu wsparcia psychologicznego, a równocześnie zadbanie 
np. o zablokowanie ośmieszających publikacji lub krzywdzących ma-
teriałów (w tym celu należy skontaktować się z administratorem 
serwisu, w którym zostały opublikowane). Wcześniej jednak należy 

zabezpieczyć dowody – mogą to być, w zależności od sytuacji: zrzuty ekranu, SMS-y 
z pogróżkami, zapis rozmów z komunikatorów internetowych lub czatowych, obraź-
liwe maile. Mogą one pomóc w zidentyfi kowaniu sprawcy. Jeśli doszło do przestępstwa, 
należy o sprawie poinformować policję. Podobnie należy postąpić, jeśli sprawca 
pozostaje nieznany. Policja może uzyskać dostęp do billingów telefonicznych lub 
logów z serwera administratora serwisu, które pozwalają na zidentyfi kowanie go.

Jeśli jesteś świadkiem cyberprzemocy:
•  nie przesyłaj dalej ośmieszających wiadomości,
•  pomóż pokrzywdzonej osobie poprzez poinformowanie jej o możliwościach 

skorzystania z  pomocy.

Jeśli jesteś ofi arą cyberprzemocy:
•  zgłoś się do najbliższej jednostki policji, zadzwoń pod numer 997 lub 112,
•  wypełnij formularz na stronie: www.dyzurnet.pl,
•  napisz e-mail pod adres: dyzurnet@dyzurnet.pl,
•  skontaktuj się z zespołem pomocowym: www.helpline.org.pl,
•  zadzwoń na infolinię: 801-615-005,
•  możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy w  „Fundacja Edukacji i Rozwoju FLOW”, 

tel.512-909-991, e-mail: oik.kwidzyn@gmail.com.
mł. asp. Bożena Schab

Do działań określanych jako cyberprze-
moc zalicza się m.in.: 

• wyzywanie, straszenie poniżanie 
kogoś w Internecie lub przy uży-
ciu telefonu,

• robienie komuś zdjęć lub rejestro-
wanie fi lmów bez jego zgody,

• publikowanie w  Internecie lub 
rozsyłanie poprzez telefon zdjęć, 
fi lmów albo tekstów, które kogoś 
obrażają lub ośmieszają,

• podszywanie się pod kogoś w sie-
ci (wykorzystywanie jego zdjęć 
i danych osobowych).

Mimo że akty cyberprzemocy mogą 
wyglądać niewinnie, potrafi ą wyrządzać 
bardzo dużą krzywdę.

Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe 
nękanie innej osoby lub osoby jej najbliż-
szej wzbudza u niej uzasadnione okolicz-
nościami poczucie zagrożenia lub istotnie 
narusza jej prywatność, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

 § 2. Tej samej karze podlega, kto, 
podszywając się pod inną osobę, wykorzy-
stuje jej wizerunek lub inne jej dane 
osobowe w celu wyrządzenia jej szkody 
majątkowej lub osobistej. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu okre-
ślonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, spraw-
ca podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określone-
go w § 1 lub 2 następuje na wniosek po-
krzywdzonego.

 Cyberprzemoc może dotknąć wszyst-
kich użytkowników Internetu, bez wzglę-
du na wiek czy poziom umiejętności 
posługiwania się komputerem. Sprawcy 
cyberprzemocy mają wrażenie, że są 
anonimowi, co pobudza i zachęca ich do 
działania.
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Kwidzyn – I ty możesz mieć 
wpływ na bezpieczeństwo 

w naszym powiecie
Od 1 lipca 2016 roku działa Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy mieszkaniec naszego powiatu może sam 
zadbać o bezpieczeństwo, zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami. Na „Mapie Zagrożeń” samemu 
można sprawdzić, czy w okolicy jest bezpiecznie. Koniecznie odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

pOLICJA
Zagrożenia

C
zy w Twojej oko-
licy jest bezpiecz-
nie? Chcesz wie-
dzieć? Możesz 
mieć na to wpływ. 
Reaguj na zagro-

żenia i  podziel się swoimi 
spostrzeżeniami! Odwiedź 
Krajową Mapę Zagrożeń Bez-

pieczeństwa! „Mapa” jest 
dostępna pod adresem: 

https://mapy.geoportal.gov.
pl/iMaplite/KMZBPublic.html 

lub można ją znaleźć na stro-
nie pomorskiej policji.

Policjanci z Kwidzyńskiej 
komendy przypominają, że 
jest to narzędzie, które ma 
służyć głównie poprawie bez-
pieczeństwa mieszkańców.  
Swoim zasięgiem obejmuje 
cały kraj. „Mapa” jest łatwo 
dostępna, a jej obsługa zosta-
ła zaprojektowana tak, aby 

bezproblemowo, wręcz intui-
cyjnie, mógł z niej skorzystać 
każdy obywatel.

Obecnie mieszkańcy po-
wiatu kwidzyńskiego najczęś-
ciej i najchętniej zaznaczają 
miejsca, gdzie występują za-
grożenia drogowe (przekra-
czanie prędkości, nieprawid-
łowe parkowanie), miejsca 
grupowania się małoletnich 
oraz informują o spożywaniu 
alkoholu w miejscach niedo-
zwolonych.

Warto podkreślić, że teraz 
także Ty, możesz mieć możli-
wość aktualizacji informacji 
na mapie. Za pomocą interak-
tywnej strony można prze-
kazywać informacje o  za-
grożeniach występujących 
w Twojej okolicy. Policjanci 
weryfi kują te sygnały i tym 
samym w miejscach wskaza-
nych przez mieszkańców na-
szego regionu podnosi się 
poziom bezpieczeństwa.

mł. asp. Bożena Schab

Czy w Twojej okolicy jest BEZPIECZNIE? Chcesz 
wiedzieć? Możesz mieć na to WPŁYW. Reaguj na 
zagrożenia i podziel się swoimi SPOSTRZEŻENIAMI!
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NOWy PlAN SIECI SZKÓŁ – CZylI  PO StAREMu
Szanowni Państwo,
reforma oświaty przyjęta ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 60) nałożyła na Gminę obowiązek dokonania zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie, a przede 
wszystkim w funkcjonującej sieci szkół i przypisanych do nich obwodach.

Najistotniejsze zmiany, wprowadzone rządową reformą, to:
1) z mocy ustawy z dniem 1 września 2017 r. zmiana dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej na ośmioletnią 

szkołę podstawową;
2) wygaszanie z dniem 1 września 2017 r. gimnazjów, a w konsekwencji ich likwidacja.

P
racom nad opracowywaniem nowej sieci szkół od początku przyświecał jeden cel – zachować wszystkie placówki 
oświatowe, zagospodarować kadrę pedagogiczną i stworzyć jeszcze lepsze warunki nauki w mniej licznych klasach. 
Wszystko to jest możliwe przy zrozumieniu i dobrej współpracy władz gminy, rodziców, dyrektorów placówek 
oświatowych i nauczycieli. Będziemy mogli wówczas powiedzieć, że ten trudny okres mamy już za sobą.

Rada Gminy w Kwidzynie na Sesji w dniu 23 lutego 2017 r. przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zgodnie z tym projektem obecne gimnazja w Liczu i No-
wym Dworze zostaną przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe. W związku z powyższym na terenie Gminy Kwidzyn 
będzie funkcjonować sześć szkół podstawowych o pełnym cyklu nauki, czyli z klasami od I do VIII. 

 Nowy plan sieci szkół oraz podział na obwody będzie obowiązywać od 1 września 2017 r. 

Zakres uchwały Rady Gminy w przedmiotowej sprawie obejmuje nowy plan sieci publicznych szkół podstawowych i gim-
nazjów, funkcjonujących na terenie Gminy Kwidzyn, a także granice obwodów tych szkół, zarówno w okresie przejściowym, 
tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (tabela I. i tabela II.), jak i w okresie po dniu 31 sierpnia 2019 r. (tabela III.)

tabela i. Projekt planu sieci szkół podstawowych w okresie przejściowym

lp. Nazwa szkoły adres siedziby szkoły Granice obwodów szkół na okres 
od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

1. Szkoła Podstawowa 
w Janowie

Janowo 42
82-500 Kwidzyn

Gurcz, Janowo, Pastwa, Podzamcze, 
Szałwinek

2. Szkoła Podstawowa 
w Korzeniewie

Korzeniewo, ul. Kwidzyńska 20
82-500 Kwidzyn

Gniewskie Pole, Korzeniewo,
Lipianki, Mareza

3. Szkoła Podstawowa 
w Liczu

Licze 34
82-500 Kwidzyn

Bronno, Gilwa Mała, Licze, Ośno, Wola Sosenka, 
Szadowo

4. Szkoła Podstawowa 
w Nowym Dworze

Nowy Dwór 13
82-500 Kwidzyn

Grabówko, Nowy Dwór, Obory, 
Rozpędziny

5. Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta 
Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu

Rakowiec, ul. Szkolna 2 
82-500 Kwidzyn

Dankowo, Górki, Pawlice, Pole Rakowieckie, 
Rakowice, Rakowiec

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz
w Tychnowach

Tychnowy, ul. Kwidzyńska 19
82-500 Kwidzyn

Baldram, Brachlewo, Mały Baldram, Brokowo, Nowa 
Wieś Kwidzyńska, Dubiel, Kamionka, Tychnowy

tabela ii. Projekt planu sieci gimnazjów w okresie przejściowym

lp. Nazwa szkoły adres siedziby szkoły Granice obwodów szkół na okres od 1 września 2017 r. 
do 31 sierpnia 2019 r.

1. Gimnazjum
w Liczu

Licze 34
82-500 Kwidzyn

Licze, Ośno, Bronno, Gilwa Mała, Górki, Wola Sosenka, Szadowo, Dankowo, 
Pawlice, Rakowice, Pole Rakowieckie, Baldram, Brachlewo, Mały Baldram, 
Dubiel,  Nowa Wieś Kwidzyńska, Brokowo, Kamionka, Tychnowy, Rakowiec

2. Gimnazjum
w Nowym Dworze

Nowy Dwór 13
82-500 Kwidzyn

Grabówko, Nowy Dwór, Obory, Rozpędziny, Gniewskie Pole, Korzeniewo, 
Lipianki, Mareza, Gurcz, Janowo, Pastwa, Podzamcze, Szałwinek

REFORMA OŚWIAtY
Szkoły

Eliza Ponikowska
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REFORMA OŚWIAtY
Szkoły

Największą zmianą jest 
rozpoczęcie wygaszania 
GIMNAZJÓW z dniem 

1 września 2017 r.:

Gmina Kwidzyn, zgodnie z art. 17 
ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmia-
nami) i  art. 39 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59), zapewni uczniom 

zamieszkałym w obrębie danego obwodu 
szkoły bezpłatny transport i opiekę w cza-
sie przewozu dziecka albo zwrot kosztów 
przejazdu dziecka środkami komunikacji 
publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają 
rodzice.

Uchwała powyższa została zamieszczona 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Kwidzyn i została przesłana do zaopiniowania 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz 

związki zawodowe. Instytucje te mają 21 dni 
na przedstawienie swoich opinii. Po uzyskaniu 
stosownych opinii Rada Gminy Kwidzyn do 
dnia 31 marca 2017 r. ma obowiązek podjąć 
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego na okres przejściowy, tj. od 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

Eliza Ponikowska

1) w roku szkolnym 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klas I gimnazjów w Liczu i Nowym 
Dworze; 

2) w  roku szkolnym 2017/2018 w gimnazjach w Liczu i Nowym Dworze naukę kontynuują tylko uczniowie klas II i  III 
(wg obwodu wskazanego w tabeli II);

3) w roku szkolnym 2018/2019 w gimnazjach w Liczu i Nowym Dworze uczą się tylko uczniowie klas III (wg obwodu wska-
zanego w tabeli II);

4) uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 
1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej (uczeń przechodzi do szkoły podstawowej zgodnie 
z jego obwodem);

5) uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 
1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej (uczeń przechodzi do szkoły podstawowej zgodnie 
z jego obwodem);

6) uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w  roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy gimnazjum, z dniem 
1 września 2019 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej (uczeń przechodzi do szkoły podstawowej zgodnie 
z jego obwodem);

7) z dniem 1 września 2019 r. w ustroju szkolnym przestaną funkcjonować gimnazja.

tabela iii. Projekt planu sieci szkół podstawowych po dniu 31 sierpnia 2019 r.  (po wygaszeniu gimnazjów)

lp. Nazwa szkoły adres siedziby szkoły Granice obwodów szkół 
po dniu 31 sierpnia 2019 r.

1. Szkoła Podstawowa w Janowie Janowo 42, 82-500 Kwidzyn Gurcz, Janowo, Pastwa,
Podzamcze, Szałwinek

2. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Korzeniewo, ul. Kwidzyńska 20
82-500 Kwidzyn

Gniewskie Pole, Korzeniewo,
Lipianki, Mareza

3. Szkoła Podstawowa w Liczu Licze 34, 82-500 Kwidzyn Bronno, Gilwa Mała, Licze, Ośno, Wola 
Sosenka, Szadowo

4. Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze Nowy Dwór 13, 82-500 Kwidzyn Grabówko, Nowy Dwór,
Obory, Rozpędziny

5. Szkoła Podstawowa, im. gen. Augusta 
Emila Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu

Rakowiec, ul. Szkolna 2
82-500 Kwidzyn

Dankowo, Górki, Pawlice,
Pole Rakowieckie, Rakowice, Rakowiec

6. Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz
w Tychnowach

Tychnowy, ul. Kwidzyńska 19
82-500 Kwidzyn

Baldram, Brachlewo, Mały Baldram, 
Brokowo, Nowa Wieś Kwidzyńska,

Dubiel, Kamionka, Tychnowy
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21 zadań publicznych, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe w 2017 r.
Wójt Gminy Kwidzyn podpisał 21 umów na realizację zadań publicznych, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2017 r. 

Dotacje na realizację zadań publicznych zostały przekaza-
ne na podstawie umów zawartych między Gminą Kwidzyn, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Kwidzyn, a daną organi-
zacją pozarządową. Zadania zostały wybrane do realizacji po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, który miał miej-
sce w lutym.

Przekazane dotacje i zadania realizowane w 2017 r.

1)  ludowy Klub Sportowy „wisła” Korzeniewo – realizacja 
zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących 
oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym”– 
40.000 złotych. Zadanie polega na prowadzeniu drużyn 
piłkarskich: przygotowanie zawodników poprzez treningi 
w grupach młodzieżowych i drużynie seniorów, udział 
w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski ZPN oraz 
współorganizacja okazjonalnych imprez dla mieszkańców 
gminy.

2) Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum 
w Nowym dworze – realizacja zadania: „Prowadzenie zajęć 
w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgry-
wek o charakterze masowym”– 15.000 złotych. Zadanie 
dotyczy prowadzenia zajęć sekcji unihokeja dziewcząt na 
sali sportowej Gimnazjum w Nowym Dworze. Dziewczęta 
będą uczestniczyły w rozgrywkach organizowanych przez 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy oraz w Mistrzostwach 
Polski Szkół Gimnazjalnych. 

3) Fundacja „Rodzina ediego” w Kwidzynie – realizacja za-
dania: „Rekreacyjna jazda konna dla dzieci niepełnospraw-
nych”– 4.500 złotych. Zadanie ma na celu upowszech-
nianie w środowisku rodzin dzieci niepełnosprawnych 
jazdy konnej jako sportu przyjaznego dzieciom, organi-
zowanie aktywnego wypoczynku „w siodle” dla dzieci 
niepełnosprawnych, poprawa samopoczucia niepełno-
sprawnych dzieci poprzez ich udział w zajęciach sportowo
-jeździeckich.

4) Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – realizacja 
zadania: „Piłka nożna jako podstawa do kształtowania 
postaw i umiejętności gry zespołowej” – 40.000 złotych. 
Zadanie, wzorem lat ubiegłych, polega na prowadzeniu 
drużyn piłkarskich: przygotowanie zawodników poprzez 
treningi w grupach młodzieżowych i drużynie seniorów, 
udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski ZPN 
oraz współorganizacja okazjonalnych imprez dla miesz-
kańców gminy. 

5) traktor team Gmina Kwidzyn – realizacja zadania: „Zdro-
wo i Biegowo II” – 4.490 złotych. Zadanie zakłada prowa-
dzenie treningów sportowych z dziećmi i  z dorosłymi 
mieszkańcami Gminy Kwidzyn na terenach wiejskich w No-
wym Dworze i w Liczu. 

6) Kwidzyński Klub lekkoatletyczny „Rodło” – realizacja 
zadania: „Organizacja i koordynacja szkolnych zawodów 
sportowych dla dzieci i młodzieży Gminy Kwidzyn” – 2.000 
złotych. Przygotowanie do udziału oraz uczestnictwo 
dzieci i młodzieży w cyklicznym współzawodnictwie spor-
towym na szczeblu powiatowym. Organizacja finałów 
powiatów w ramach współzawodnictwa sportowego szkół 
w ramach igrzysk i gimnazjady młodzieży szkolnej. 

7) MtS Kwidzyn – realizacja zadania: „Organizacja i prowa-
dzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych tenisa stołowego” 
– 5.900 złotych. Zadanie, wzorem roku ubiegłego, polegać 
będzie na prowadzeniu zajęć w sekcji sportowej, prowa-
dzeniu zajęć dydaktycznych, imprez sportowo-rekreacyjnych, 
a także uczestnictwie w zawodach organizowanych we-
wnętrznie przez klub oraz w zawodach ujętych w systemie 
wojewódzkim i ogólnokrajowym. 

spORt
Zadania

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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8) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor-
tu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie – realizacja zadania: 
„Najlepsi sportowcy w nagrodę zwiedzają Gdynię” – 3.800 
złotych. Stowarzyszenie w ramach nagrody za osiągnięcia 
sportowe planuje zorganizować wycieczkę do Gdyni dla  
55 najlepszych sportowców ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z Gminy Kwidzyn.

9) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor-
tu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie – realizacja zadania: 
„Mistrzostwa Gminy Kwidzyn szkół podstawowych i gim-
nazjalnych” – 12.000 złotych. Zadanie polega na organi-
zacji cyklu turniejów w ramach mistrzostw gminy dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz orga-
nizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i mło-
dzieży z terenu gminy. 

10) Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor-
tu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie – realizacja zadania: 
„Grand Prix w badmintonie dla mieszkańców gminy Kwidzyn” 
– 2.937 złotych. Zadanie ma na celu popularyzację gry 
w badmintona wśród mieszkańców gminy. W ramach za-
dania zaplanowane zostały po dwa spotkania dla dziewcząt 
i chłopców w kategorii szkół podstawowych, gimnazjalnych 
i OPEN (powyżej 16 lat). 

11) Stowarzyszenie Klub abstynenta w Kwidzynie – realizacja 
zadania: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alko-
holowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 5.000 
złotych. Zadanie polega na udzielaniu pomocy i wsparcia 
osobom dotkniętym problemem uzależnienia, udzielaniu 
pomocy i wsparcia osobom współuzależnionym i ich rodzi-
nom, integracji środowiska abstynenckiego poprzez orga-
nizowanie imprez i festynów trzeźwościowych oraz wy-
jazdów na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. 

12) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec 
Kwidzyn – realizacja zadania: „Kolonia letnia dla dzieci 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych” – 9.000 złotych. 
Zadanie polega na organizacji letniego wypoczynku dla 
dzieci z terenu gminy z rodzin dysfunkcyjnych w Harcerskim 
Centrum Integracji Dzieci i Młodzieży w miejscowości Orkusz 
koło Prabut.

13) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” – realizacja 
zadania: „Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski Promyk 2017” 
– 9.000 złotych. Zadanie polega na organizacji letniego 
wypoczynku dla dzieci z terenu gminy z rodzin dysfunk-
cyjnych w Bazie Żeglarskiej „PROMYK” w Siemianach. 

14) Stowarzyszenie Klub abstynenta w Kwidzynie – realizacja 
zadania: „Przeciwdziałanie narkomanii” – 3.000 złotych. 
Zadanie polega na udzielaniu pomocy i wsparcia osobom 
dotkniętym problemem uzależnienia, udzielaniu pomocy 
i wsparcia osobom współuzależnionym i  ich rodzinom, 
integracji środowiska abstynenckiego poprzez organizo-
wanie imprez i festynów trzeźwościowych oraz wyjazdów 
na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. 

15) Powiślańska Regionalna agencja Zarządzania energią – 
realizacja zadania: „Eko-świadomi – stawiamy na ekologię! 
III” – 8.000 złotych. Jest to już III edycja zadania, która 
polega na propagowaniu wiedzy ekologicznej wśród miesz-
kańców Gminy Kwidzyn (zajęcia na temat oszczędności 
energii i wykorzystania OZE w szkołach z terenu gminy 
Kwidzyn), zapoznaniu mieszkańców Gminy Kwidzyn z do-
brymi przykładami w zakresie efektywności energetycznej 
i wykorzystaniu OZE na terenie sąsiednich jednostek sa-
morządowych. 

16) Kwidzyńskie Stowarzyszenie oświatowe w Kwidzynie – 
realizacja zadania: „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzie-
ży w Zielonej Szkole w Brachlewie” – 80.000 złotych. Za-
danie ma na celu prowadzenie edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży, głównie w terenie z wykorzystaniem 
bazy dydaktycznej w pobliżu szkoły oraz sprzętu dydak-
tycznego Zielonej Szkoły w Brachlewie. 

17) Powiślańska Regionalna agencja Zarządzania energią – 
realizacja zadania: „Chrońmy środowisko – segregujmy 
odpady V” – 7.600 złotych. Celem zadania jest propago-
wanie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców gminy 
(zajęcia na temat gospodarki i powtórnego wykorzystania 
odpadów w szkołach z terenu Gminy Kwidzyn), promowa-
nie zachowań przyjaznych środowisku, rozpowszechnianie 

spORt
Zadania

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych związanych 
z ochroną środowiska, segregacją odpadów. 

18) Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków wsi Rakowiec 
– realizacja zadania: „Aktywizacja społeczności wiejskiej 
poprzez organizację imprez promujących wieś Rakowiec 
i Gminę Kwidzyn” – 5.000 złotych. Zadanie będzie miało 
na celu organizację wydarzeń o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, przyczyniającym się 
do wzmocnienia kapitału społecznego wsi – aktywizacji 
i integracji mieszkańców, zachowania i promocji dziedzictwa 
kultury, kulinariów i tradycji regionu.

19) Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – realizacja zadania: „Ak-
tywność społeczna seniorów, angażująca różne pokolenia 
w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez uczestnictwo 
w warsztatach” – 3.000 złotych. Zadanie polega na włą-
czeniu seniorów w życie kulturalne poprzez szereg działań 
z zakresu sztuki, kultury, edukacji oraz integracji między-
pokoleniowej i animacji społecznej. 

20) Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi dan-
kowo „Zakątek dankowo” – realizacja zadnia: „Powiślańska 
czwórka – marsz po zdrowie i ekologię” – 4.300 złotych. 
Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” wraz z nieformalnymi 
grupami mieszkańców Janowa, Brachlewa, Ośna i Dankowa 
chce zorganizować cykl imprez sportowo-rekreacyjnych: 
marszów Nordic Walking skierowanych do mieszkańców 
Gminy Kwidzyn. Trasy marszów będą wynosić od 5 do 
10 km i będą o różnym stopniu trudności. Ponadto prze-
widuje się udział uczestników w działaniach animacyjnych 
partnerów skierowanych na integrację mieszkańców gmi-
ny Kwidzyn, zdrowie i ekologię.

21) Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Kwidzynie – 
realizacja zadania: „Urozmaicenie bazy pożytkowej dla 
pszczoły miodnej poprzez nasadzenie na terenie gminy 
Kwidzyn roślin miododajnych” – 2.000 złotych. Zadanie 
polega na nasadzeniu roślin nektarodajnych w miejscach 
ogólnodostępnych w celu poprawy kondycji pszczołowatych 
oraz tworzeniu miejsc przyjaznych dla pszczół.

Marcin Rzepny

spORt
Zadania

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Kolorowe place zabaw – mieszkańcy dbają o swoje! 
Place zabaw to w większości jedyne miejsca rekreacji dla najmłodszych mieszkańców gminy. 

Rekreacja
spORt

Zdjęcia: UG Kwidzyn

by dobrze służyły, muszą 
być bezpieczne i zaspokajać 
potrzeby dzieci w różnym 
wieku. Bezpośredni wpływ 
na estetykę placów zabaw 
na świeżym powietrzu mają 

eksploatacja oraz warunki atmosferycz-
ne. Jednak by piaskownice, huśtawki, 
drabinki i zjeżdżalnie mogły służyć miesz-
kańcom, należy przede wszystkim o nie 
dbać. Gmina Kwidzyn posiada bardzo 
dobrze rozwiniętą infrastrukturę rekre-
acyjno-sportową, szczególnie dla naj-
młodszych, a tereny zabaw dziecięcych 

sukcesywnie przechodzą istną meta-
morfozę. Jest wiele czynników, które 
powodują że place zabaw i tereny rekre-
acyjno-sportowe są coraz bardziej kolo-
rowe, czyste i zadbane. Jak się okazuje, 
bardzo duży wpływ na taki stan rzeczy 
miał Fundusz Sołecki i  zadania, które 
zostały w ramach funduszu zaplanowa-
ne do realizacji. Mieszkańcy chcą decy-
dować, jakie urządzenia mają wzbogacić 
infrastrukturę rekreacyjną, interesują 
się wykonaniem i  realizacją prac na 
placach zabaw, ale też dbają później, aby 
urządzenia te nie zostały zniszczone. 

Z pierwszych inspekcji terenowych, 
przeprowadzonych przez pracowników 
urzędu, wynika, że jest na placach mniej 
zniszczeń i uszkodzeń niż w latach ubie-
głych i wynikają jedynie z bieżącej eks-
ploatacji. Dlatego dbajmy o ich estetykę, 
nie pozwalajmy na niszczenie, zaśmie-
canie czy pozostawianie zwierzęcych 
nieczystości.

Mieszkańców gminy prosimy o nie-
zwłoczne informowanie policji o przy-
padkach wandalizmu na terenach rekre-
acyjno-sportowych. 

Marcin Rzepny
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spORt

Już niebawem II Rajd Kwidzyński!
W dniach 22-23 kwietnia na terenie gminy i miasta Kwidzyn oraz terenie gminy Gniew odbędzie się 2. Rajd Kwidzyński, 
który rozpocznie sezon 2017 cyklu Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Pomorza. 

Zapowiedź

W sobotę rano w godzinach 8.00-11.00, 
w stacji kontroli pojazdów Kozak 

Autonaprawa, będzie miało miejsce Ba-
danie Kontrolne aut rajdowych, w trakcie 
którego sędziowie sprawdzą stan tech-
niczny pojazdów. Następnie zawodnicy 
udadzą się na zapoznanie z odcinkami, 
a po godzinie 17.00 powrócą w okolice 
Kinoteatru, gdzie odbędzie się wieczorny 
prolog. Start prologu zaplanowano na 
godzinę 18:30 na ulicy Gdańskiej, a trasa 
wiedzie przez Żwirki i Wigury, Katedralną 
przy placu Jana Pawła II i zakończy się na 
ul. Braterstwa Narodów. Przed prologiem, 
na terenie boiska przy Gdanisku, będzie 
można z bliska obejrzeć auta i porozmawiać 
z zawodnikami. W niedzielę zawodnicy 
będą mieli do pokonania bardzo wyma-
gające odcinki umiejscowione na terenie 
gminy Kwidzyn i gminy Gniew. Przygoto-
wanie tras odcinków specjalnych rozpocznie 
się w niedzielę rano, a start pierwszej 
załogi zaplanowano na godzinę 9.00. 
Podobnie jak w roku 2016, próba odcinka 
specjalnego wiodła będzie przez Lipianki, 
Gniewskie Pole i Pastwę. 

Baza serwisowa umiejscowiona zo-
stanie w okolicy Kwidzyńskiego Parku 
Przemysłowo-Technologicznego. Przez 
cały dzień stacjonować tam będą me-
chanicy zespołów. Tam też będzie miało 
miejsce uroczyste zakończenie rajdu, 
które zaplanowane jest na godzinę 16.00.

Szczegóły dotyczące tras i harmono-
gram imprezy dostępne będą tydzień 
przed imprezą w formie bezpłatnego 
informatora kibica, dystrybuowanego 
w dwóch punktach:
•  Kozak Autonaprawa, Mareza ul. Gra-

bowska 7
•  Mat-Auto, Tychnowy ul. Kwidzyńska 1 

Informator będzie także można 
odebrać od organizatora w sobotę 
w trakcie prologu lub skorzystać 
z wersji elektronicznej dostępnej na 
stronie www.rajdkwidzynski.pl.

Organizatorem rajdu i gestorem 
cyklu RSMPo jest Automobilklub 
Morski z Gdyni, który serdecznie 
zaprasza do aktywnego udziału w tej 
wyjątkowej imprezie.
Bieżące informacje o rajdzie będą 
dostępne na stronie 
WWW.RAJDKWIDZYNSKI.PL 
oraz na profi lu facebookowym 
Rajd Kwidzynski.  

Marcin Rzepny

BRĄZOWy MEDAl uNIHOKEIStEK Z NOWEGO DWORu 
Dnia 25 marca 2017 roku na hali sportowej w Morągu odbył się Ogólnopolski Turniej Unihokeja Dziewcząt w kategorii 
Juniorki „NOLET CUP 2017”.

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zawodniczki trenera Jerzego Stankiewicza 
w składzie: Anna Huzarska, Patrycja Żyła, 
Paulina Starankowicz, Julia Ziarko, Ka-

rina Stasińska, Kinga Czeszejko, Julia Jaskula, 
Ola Osińska, Karolina Ciszkowska, Natalia 
Dolatta, Anita Wiśniewski, Aleksandra Stan-
kiewicz oraz Katarzyna Hebla zajęły 3 MieJSCe. 
Dopiero w półfi nale w rzutach karnych dziew-
częta uległy zespołowi z UKS Grudka 1:0 
(w regulaminowym czasie było 2:2). W meczu 
o 3 miejsce zmierzyły się z dziewczętami 
z Gdańska Osowy. Po 30 minutach gry był 
remis 1:1. O zwycięstwie zadecydowały rzuty 
karne. Bardzo dobrze broniła bramkarka Julia 
Ziarko, a po skutecznym wykonaniu rzutów 
karnych przez  Kingę oraz Patrycję  mecz za-
kończył się zwycięstwem 2:0.

Jerzy Stankiewicz
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Sukcesy
spORt

Wielki sukces „Nadwiślanina”. Nikola Śpica brązową 
medalistką Mistrzostw Europy w trójboju siłowym!
Na wniosek Ludowego Klubu Sportowego „Nadwiślanin” w Kwidzynie Gmina Kwidzyn wsparła udział trzech 
zawodników w Mistrzostwach Europy Juniorów w Trójboju Siłowym, które odbyły się w terminie 11-20.03.2017 r. 
w urokliwym miasteczku Thisted, położonym w północnej Danii. 

D
o Reprezentacji Polski na Mi-
strzostwa Europy zostali po-
wołani juniorzy: Michał Anu-
szek, Paulina Wojtyła i Nikola 

Śpica. Nikola Śpica jest mieszkanką Gmi-
ny Kwidzyn, uczennicą II klasy Gimnazjum 
w Nowym Dworze. W 2016 r. wzięła udział 
w Mistrzostwach Europy w Estonii i za-
jęła bardzo wysokie, V miejsce w swojej 
kategorii. Do Danii pojechała jako naj-
młodsza w swojej kategorii wagowej. 

Zawodnicy „Nadwiślanina” wystar-
towali w Danii w następujących katego-
riach: w kat. wagowej 43 kg do lat 18 – 
Paulina Wojtyła, w kat. wagowej 84 kg 
do lat 18 – Nikola Śpica oraz w kat. wa-
gowej 59 kg do lat 23 – Michał Anuszek. 
Paulina i Nikola mają po 15 lat i starto-
wały w kat. wiekowej do 18 lat. Ich 
przeciwniczki były o dwa lata starsze. 
Paulina Wojtyła przez ostatnie dwa ty-
godnie musiała zbić trzy kilogramy wagi, 
żeby zmieścić się w limicie kat. do 43 kg. 
– Nie było łatwo, ale Paulina to twarda 
zawodniczka i ostatecznie na oficjalnej 
wadze ważyła 42,3 kg – komentuje 
Zbigniew Lewicki, prezes „Nadwiślanina” 
i  trener zawodniczek. – Na pomoście 
spisała się rewelacyjnie, zaliczyła wszyst-
kie dziewięć podejść. 

W trójboju uzyskała 195 kg (67,5 kg 
przysiad + 42,5 kg wyciskanie + 85 kg 
martwy ciąg), ustanowiła cztery rekor-
dy Polski, a co najważniejsze, wywalczy-
ła II miejsce, srebrny medal i tytuł Wice-
mistrzyni Europy. Nikola też była 
najmłodsza w swojej grupie wiekowej. 
Walczyła wspaniale, wywalczyła brązo-

wy medal, ustanowiła trzy rekordy Pol-
ski. Wynik w trójboju 322,5 kg (117,5k g 
przysiad + 60 kg wyciskanie + 145 kg 
martwy ciąg). 

Michał Anuszek jechał na mistrzostwa, 
będąc najmłodszym w grupie do 23 lat. 

W ubiegłym roku zdobył tytuł Wicemistrza 
Europy do lat 18. Teraz miał za zadanie 
zdobyć medal  w przysiadzie, bo w tym 
boju była największa szansa. Zbijał 
około trzy kilogramy wagi do kat. 59 kg. 
Z każdych mistrzostw Europy wracał jak 
do tej pory z medalami: w ubiegłym roku 
za trójbój, dwa lata temu w Pilznie za 
przysiad i martwy ciąg (dwa medale). 
Spisał się rewelacyjnie i zdobył srebro 
w przysiadzie 175 kg. Ostatecznie, po 
wspaniałej walce w trójboju, uzyskał 
467,5 kg (175kg przysiad + 100 kg wyci-
skanie + 192,5 kg martwy ciąg) i  IV 
miejsce. Ustanowił trzy rekordy Polski. 
Jego przeciwnicy byli o cztery lata star-
si, a Michał walczył z nimi jak równy 
z równym.

Marcin Rzepny
Zdjęcia: LKS „Nadwiślanin”; UG Kwidzyn
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KULtURA
Biblioteka

Biblioteka w Janowie
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INtERNEtu
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji 
Europejskiej od 2004 roku. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 
roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego  
programu Safer Internet. 

WyCIECZKA DO KINA
W piątek 27 stycznia grupa dzieci z Janowa wybrała się wraz z opiekunami na 
hit kinowy „Sekretne życie zwierzaków domowych”.

WAlENtyNKOWE ZAKŁADKI KSIĄŻKOWE
W dzień Świętego Walentego uczniowie klasy I ze Szkoły Podstawowej 
w Janowie odwiedzili naszą bibliotekę. 

WARSZtAty REGIONAlNE
8 lutego w naszej bibliotece odbyły się warsztaty pt. „Powiśle gęsim piórem 
malowane”. 

Przeprowadziła je pani Katarzyna Magierowska. Głównym założeniem warsztatów 
było pokazanie tradycyjnego, pięknego haftu z Dolnego Powiśla, którego spe-

cyfiką był haft biały. Dzieci mogły popróbować własnych sił w odtwarzaniu wzorów 
naszego regionu. Każdy uczestnik warsztatów, oprócz swoich prac, zabrał do domu 
także pióro, by móc kontynuować ćwiczenia samodzielnie. Dziękujemy Pani Kasi za 
poświęcenie nam swojego czasu i zaprezentowanie małej cząstki swej twórczości.

 Beata Dubińska

Głównym partnerem wydarzenia 
jest Fundacja Orange. DBI ma na 
celu przede wszystkim inicjowanie 

i propagowanie działań na rzecz bezpiecz-
nego dostępu dzieci i młodzieży do zaso-
bów internetowych, zaznajomienie  
rodziców, nauczycieli i wychowawców 
z problematyką bezpieczeństwa dzieci 
w Internecie oraz nagłośnienie tematyki 

dotyczącej bezpieczeństwa online. W tym 
roku to uczniowie klasy I z SP w Janowie 
wzięli udział w akcji upowszechnianej 
również przez naszą placówkę.

 Beata Dubińska

Wyjazd zorganizowano w ramach „Ferii w bibliotece”. Pozostałe działania 
zaplanowane na ferie zostały niestety odwołane z powodu niskiej tempe-
ratury w budynku.

Beata Dubińska

O
prócz standardowego zestawu 
informacji, z którym zostaje 
zapoznany każdy młodociany 
czytelnik naszej placówki (kilka 

razy w swojej początkowej drodze czy-
telniczej), dzieci otrzymały również za-
proszenie do twórczej zabawy. Wzięły 
udział w zajęciach, podczas których 
stworzyły przecudne i jedyne w swoim 
rodzaju zakładki do książek wypożycza-
nych z naszej biblioteki.

Beata Dubińska

Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka w Korzeniewie

Biblioteka

Biblioteka w Janowie
KULtURA

Ferie 2017 – Na Wiślanym 
Szlaku
Ferie zimowe, które w tym roku przypadały bardzo 
wcześnie, były świetną okazją, aby zainaugurować  
Rok Rzeki Wisły. 

Dla naszej miejscowości jest to 
bardzo ważny rok, ponieważ 

leżymy nad samym brzegiem kró-
lowej polskich rzek. „Na wiślanym 
szlaku” – tak zatytułowaliśmy cykl 
zajęć prowadzonych podczas ferii. 
Podążając cały czas wiślanym szla-
kiem, poznaliśmy legendy związa-
ne z rzeką Wisłą, jej geograficzny 

początek i przebieg, krainy przez jakie przepływa, miasta, 
które powstały nad jej brzegami i ich legendy. Wiemy już, że 
nasza miejscowość leży na 867 kilometrze jej biegu. Przygo-
towaliśmy sobie skrzynie na nadwiślańskie skarby, do których 
przez cały rok wkładać będziemy wszystko to, co – naszym 
zdaniem – stanowi o pięknie i wyjątkowości tej rzeki. Dzięki 
uprzejmości Danuty Szwackiej i Anny Szwackiej mogliśmy 
obejrzeć stare fotografie Wisły, naszego portu wiślanego oraz 
dokumentację związaną z budownictwem wodnym, prowa-
dzonym na prawym i lewym brzegu Wisły. Wszystkie te histo-
ryczne pamiątki pochodziły ze zbiorów Józefa Szwackiego.

25 stycznia wybraliśmy się także na wycieczkę do Muzeum 
Wisły w Tczewie, ale o tym w osobnej relacji.

Alicja Bryksy

Dzień Babci i Dziadka
Spotkanie pokoleń z okazji Dnia Babci i Dziadka weszło 
na stałe do kalendarza imprez naszej placówki. 

W tym roku przygo-
towaliśmy na tę 

okazję kotyliony dla na-
szych babć i dziadków 
oraz zabawne konkursy. 

Babcie zmagały się 
z krawatami, które mu-
siały zawiązać wnukom, 
dziadkowie zaś musieli 
uczesać wnuczki. Był też 
rodzinny konkurs przy-
szywania guzików. Aż 

trudno uwierzyć, jakimi pomysłami może zaowocować współ-
praca wnucząt z dziadkami w tej dziedzinie. Najważniejsze 
jednak, że guziki się trzymały, a humory wszystkim dopisy-
wały. Osobą, która stworzyła atmosferę wieczoru, była Jadwi-
ga Zalewska z zespołu Cyganeczki z Gardei. Była niezwykła, 
tryskała dobrym humorem, pogodą ducha i rozśpiewała nas 
wszystkich.

Spotkanie odbyło się 21 stycznia 2017 r. i było wspólną 
inicjatywą naszej Biblioteki, sołtysa wsi Korzeniewo Renaty 
Krupy, Koła Korzeniewskich Kobiet oraz Czwartkowych Mam. 
Sponsorem spotkania była pani sołtys, w przygotowaniu 
słodkiego poczęstunku pomogły też panie z Koła Korzeniew-
skich Kobiet oraz Czwartkowe Mamy.

  Alicja Bryksy

Ja kobieta – wartość, marzenia, potrzeby, obowiązki
Tak zatytułowany był warsztat rozwoju osobistego, jaki zaproponowaliśmy paniom z okazji Dnia Kobiet. 

Walentynki 2017
Podczas naszego tegorocznego spotkania walentynkowego  
tak właściwie budowaliśmy nastrój tego święta. 

Nasi czytelnicy mogli przygotować 
walentynkowe upominki dla najbliż-

szych, a mieli naprawdę dużo możliwości. 
Mogli własnoręcznie zrobić kartkę wa-
lentynkową, korzystając z naszych pro-
jektów „Zrób to sam”, udekorować lukrem 
piernikowe serce, wygrać na loterii książ-

kę o miłości, poznać przepis i skosztować 
wyjątkowych lodów truskawkowych 
z pianką, które nazwaliśmy „Truskawko-
we wyznanie”. 

Dziękujemy pani sołtys Renacie Kru-
pie za Przygotowanie lukru i piernikowych 
serc, a  także Wiktorii Szumalskiej za 

wykonanie dekoracji i Oli Stankiewicz za 
przygotowanie kartek walentynkowych 
na naszą loterię.

 Alicja Bryksy

Warsztat przeprowadziła Marta Oklińska z Fun-
dacji Edukacji i Rozwoju FOLW. Był on takim 

małym kamykiem wrzuconym do ogródka świa-
domości kobiet. 

Spotkaniu towarzyszyła wystawa portretów, 
które wykonane zostały 8 marca ubiegłego roku. 
Wystawa powstała dzięki pani sołtys Renacie 
Krupie, która sponsorowała wydruk zdjęć. Portre-
ty te były upominkiem dla naszych pań. Bibliote-

ka, korzystając ze swojego bogatego księgozbio-
ru, przygotowała też wystawę książek dotyczących 
zagadnień poruszanych podczas warsztatów.

Organizatorem tegorocznego spotkania była 
Biblioteka Publiczna w Korzeniewie, Sołtys wsi 
Korzeniewo Renata Krupa oraz Koło Korzeniewskich 
Kobiet. Spotkanie sponsorowała Renata Krupa 
i Koło Korzeniewskich Kobiet.

Alicja Bryksy
Zdjęcia: PBGK
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KULtURA
Biblioteka

Biblioteka w Marezie
DZIEŃ KOBIEt – SPOtKANIE Z WIZAŻyStKĄ
7 marca, w przeddzień Dnia Kobiet, w Bibliotece w Marezie miało miejsce spotkanie z Justyną Sikorską, 
specjalistką ds. marketingu Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Kwidzynie, oraz Magdaleną Sobiesiak, 
makijażystką ze studia all4beauty, prowadzącą w Żaku kurs wizażu. 

FERIE W BIBlIOtECE
W ferie zimowe, w dniach 16-20.01.2017 roku biblioteka w Marezie 
prowadziła zajęcia dla dzieci chcących twórczo spędzać ten wolny czas. 

KluB FIlMOWy – „KINO  
W BIBlIOtECE”
 „Kino w bibliotece” rusza w nowej formule. Odtąd klub 
filmowy w Marezie co drugi piątek zaprasza wszystkich 
chętnych do swego grona. 

KuRS KOMPutEROWy  
DlA SENIORÓW
To już V edycja kursów organizowanych 
przez bibliotekę w Marezie 
od 2014 roku. 

Przybyłe na spotkanie panie miały 
możliwość skorzystania z fachowej 

porady, zdobycia wiedzy o właściwej 
pielęgnacji cery oraz doborze odpowied-
nich do wieku i rodzaju skóry kosmetyków. 
Niezwykle interesujący okazał się pokaz 
makijażu, prezentujący technikę oraz 
kolejne etapy aplikacji środków upięk-
szających i pielęgnujących, a także zdra-
dzający przydatne tricki służące z jednej 
strony podkreśleniu tego, co jest atutem 

pani Magdy oraz sposób, w jaki prowa-
dziła wykład, zyskały duże uznanie 
w oczach uczestniczek, co prawdopodob-
nie zaowocuje powtórzeniem warsztatów. 
Spotkaniu towarzyszyła wystawa ksią-
żek poświęconych kosmetyce oraz zdro-
wemu stylowi życia.

 Małgorzata lasota

Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się 
z  twórczością Wandy Chotomskiej, 

wykonali Jacka i Agatkę (postacie wy-
myślone przez pisarkę), stworzyli ilu-
stracje do jednej z wybranych książek 
autorstwa słynnej pisarki. Był też czas 
relaksu, czyli wesołych zabaw w grupie. 
W programie zajęć nie mogło, rzecz jasna, 
zabraknąć tego, co współczesne dzieci 
lubią najbardziej, czyli nowoczesnych 
technologii. Była zatem zabawa z pro-

gramem Pstryk Komiks, zainstalowanym 
na tablecie. Polegała na zaprojektowaniu 
maski karnawałowej, a następnie, po 
wykonaniu zdjęcia, ozdobieniu jej za 
pomocą wymienionego programu. Dzie-
ci wykonały również figurki Minionków, 
ozdabiały koszulki, bawiły się masą 
solną. Na zakończenie „Ferii w bibliotece” 
dla najwytrwalszych uczestników zajęć 
zorganizowałyśmy bal karnawałowy. 
Temat balu brzmiał: Zimowa Kraina. 

Wszyscy przybyli w pięknych strojach 
czarodziejów, wróżek i księżniczek. Były 
tańce, konkursy i zabawy. Na zakończe-
nie każde dziecko otrzymało drobny 
upominek.

Katarzyna Majda

naszej urody, z drugiej – ukryciu jej 
mankamentów. Wiedza i umiejętności 

Prezentujemy filmy pro-
ponowane przez samych 

klubowiczów, dając swobo-
dę wyboru gatunku oraz 
przestrzeń do rozmów przed 
i po seansie. 3 marca obej-
rzeliśmy, zarekomendowany 
przez Łukasza Kamińskiego, 
film „W chmurach”. Zapra-

szamy serdecznie w kolejne piątki o godz. 16.30 wszystkich 
tych, którzy zgadzają się z nami, że film oglądany w większym 
(i miłym) gronie, w odpowiednim, nieprzerywanym reklamami, 
skupieniu odbiera się i przeżywa zupełnie inaczej, niż siedząc 
na kanapie przed telewizorem. Małgorzata lasota

Za nami spotkanie orga-
nizacyjne oraz pierwsze 

zajęcia. Spotkania odby-
wają się raz w tygodniu 
w dwóch grupach. Kurs cały 
czas cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem. W obec-
nej edycji bierze udział naj-
większa jak do tej pory 

liczba uczestników, bo aż 12 osób. Bardzo nas to cieszy, gdyż 
świadczy o tym, że takie kursy są potrzebne, dają motywację 
i  zapobiegają wykluczeniu społecznemu osób starszych. 
Obecny kurs potrwa do końca kwietnia.

 Ewa Kijewska

Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka w Marezie
KULtURA

Biblioteka Tychnowy

Biblioteka

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INtERNEtu
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji 
Europejskiej od 2004 roku. Jego celem jest promocja działań na rzecz 
bezpiecznego i pozytywnego wykorzystywania zasobów internetowych 
przez dzieci i młodzież. 

ŚWIAtOWy DZIEŃ KOtA
Każda okazja jest dobra, by rozmawiać z dziećmi, zachęcać je do myślenia, 
wypowiadania się oraz, oczywiście, czytania.

Taką okazją był Światowy Dzień Kota, w którym biblioteka w Tychnowach zorganizowa-
ła spotkanie z najmłodszymi czytelnikami. Dzieci z  grupy 3-4-latków oraz 5-6-latków 

obejrzały teatrzyk Kamishibai pt. „Kotka Milusia” autorstwa Eleny Molisani i Aleksandro 
Sanna oraz książeczki poświęcone kotom. Wspólnie z panią bibliotekarką przeczytały 
wierszyk Małgorzaty Strzałkowskiej „Policz kotki”. Nie mogło zabraknąć kolorowania ry-
sunku kotka, tworzenia jego postaci, a także dyskusji o kotach i ich zwyczajach. Mali czy-
telnicy na zakończenie spotkania otrzymali słodkie upominki.

Danuta Stawicka

FERIE W BIBlIOtECE
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach w czasie 
ferii zorganizowała różnorodne zajęcia dla najmłodszych. 

link do przyszłości – Klub Kodowania
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach w ubiegłym roku 
wzięła udział w projekcie „link do przyszłości.

W tym roku obchodzony był 7 lutego 
pod hasłem „Razem zmieniamy In-

ternet na lepsze”. W  ramach tej akcji 
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn 
Filia w Tychnowach przeprowadziła 
spotkania z najmłodszymi czytelnikami. 
Podczas zajęć 9-latki obejrzały film 
animowany pt. „Zuźka i Tunio poznają 

Internet”, natomiast 5- 6-latki „Owoce 
w sieci”. W trakcie zajęć dzieci poznały 
wiele pojęć związanych z  Internetem, 
dowiedziały się, do czego powinien 
służyć, jak korzystać z wyszukiwarek 
internetowych i poczty elektronicznej, 
w jaki sposób używać czatów i komuni-
katorów oraz jak działa internetowe 

forum. Szczególny nacisk scenariusz 
zajęć kładł na bezpieczeństwo w sieci.

 Danuta Stawicka

Zaprogramuj swoją karierę, do którego 
zakwalifikowała się jako jedna ze stu 

instytucji w całej Polsce. Przedsięwzięcie 
było skierowane do młodzieży i miało na 
celu zachęcenie jej do nauki kodowania. 
Umiejętność programowania pozwala 
zrozumieć, jak działają otaczające nas 
technologie i świadomie z nich korzystać. 
Projekt był realizowany ze środków Mic-
rosoft, w ramach inicjatywy YouthSpark, 

Wszystko po to, by dzieci się nie nu-
dziły, ale twórczo i wesoło spędza-

ły czas wolny od nauki. Podczas zajęć 
wykonały wiele prac plastycznych, m.in. 
z butelek plastikowych, rolek od papieru 
toaletowego, pojemników na jajka, prze-

konując się tym samym, że da się stwo-
rzyć „coś z niczego”. Poza tym malowały, 
rysowały, kolorowały oraz zapoznawały 
się z tabletami. Był też czas na gry i za-
bawy, a także oglądanie filmów. 

 Danuta Stawicka

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego. Do udziału w nim biblio-
teka zaprosiła uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Tychnowach. Zajęcia tak bardzo 
spodobały się młodzieży, że postanowio-
no utworzyć szkolny klub kodowania, 
który prowadzi obecnie pani Agnieszka 
Świderska. Od 15 lutego nowopowstały 
klub ma do swej dyspozycji pięć robocików 
zwanych Finchami, przypominających 

niewielką płaszczkę na kółkach. Finche 
zostały przekazane nieodpłatnie przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego. Dar ten był „nagrodą” dla 
uczestników „Linku do Przyszłości”. Ro-
boty można zaprogramować tak, by po-
ruszały się we wszystkich kierunkach, 
świeciły różnymi kolorami i reagowały na 
światło. Dzieci mają nie tylko wspaniałą 
zabawę, ale także – w ten przyjemny 
sposób – zdobywają wiedzę, która już 
wkrótce będzie przekazywana uczniom 
szkół podstawowych w ramach programów 
nauczania.

Danuta Stawicka

Zdjęcia: PBGK
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Koncert Walentynkowy w Świetlicy w Rakowcu
Czułe objęcia, wymiana spojrzeń, głowa oparta o ramię bliskiej osoby, a do tego dobra muzyka 
i atmosfera przytulnej kawiarenki – tak właśnie było w świetlicy w Rakowcu podczas koncertu 
walentynkowego. 

Świetlica w Rakowcu pękała w szwach, 
co dodawało tylko rangi temu wyda-
rzeniu, które już na stałe wpisało się 
w kalendarz imprez Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kwidzynie. Na scenie wystą-

pili młodzi muzycy, tj. Michał Hals oraz Paweł 
Kochański, którzy zostali przyjęci z wielkim en-
tuzjazmem. Zaprezentowali publiczności covery 
znanych przebojów. 

Wśród uczestników została rozlosowana na-
groda główna, tj. sesja fotografi czna. Nagroda 
trafi ła w  ręce osoby, która wylosowała kupon 
z numerem 14 – zgodnie z datą Walentynek. Każ-
dy z uczestników koncertu otrzymał również 
upominek walentynkowy z krótką sentencją, 
która odzwierciedlała charakter tego szczegól-
nego dnia. 

Marcin Kurkus

Walentynki

Zdjęcia: GOK

Walentynki
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N
a scenie można było usłyszeć 
wspaniały duet w składzie Ma-
ria Malinowska – sopran oraz 
Kamil Pękala – baryton, który 

wraz Zespołem Kameralnym ARTIS wy-

„Muzyk, szampan i miłość” czyli koncert 
Zespołu Kameralnego ARtIS
„Muzyka, szampan i miłość”... Pod takim hasłem odbył się 19 lutego 2017 r. 
koncert zespołu kameralnego ARTIS, który bez wątpienia zachwycił 
i oczarował publiczność.

KULtURA

konał m.in Pieśń neapolitańską „Funicu-
li funicula”, tango z repertuaru M. Fogga: 
„Nasza jest noc” oraz wiele innych utwo-
rów klasycznych. Koncert zespołu ARTIS 
jak zawsze cieszył się sporym zaintere-

Zdjęcia: GOK

Koncert

sowaniem i bez wątpienia atmosfera, 
która towarzyszyła koncertowi, pozwo-
liła uczestnikom jeszcze bardziej zaan-
gażować się w to wspaniałe muzyczne 
wydarzenie. Na zakończenie koncertu 
wszyscy skierowali swoje kciuki w górę, 
pokazując tym samym, jak bardzo się 
spodobał. Jak widać, publiczności w Ra-
kowcu nie zabrakło. 

  Marcin Kurkus
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Ferie z GOK Kwi-
dzyn w tym roku 

przebiegły pod ha-
słem „Etniczny kocio-
łek artystyczny”. Było 
to sześć dni twórcze-
go i ekspresyjnego 
spędzenia czasu wol-
nego oraz integracji, 
której punktem kul-

„Etniczny kociołek artystyczny” – czyli ferie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie
To już kolejne ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie, które również i w tym roku cieszyły się sporym 
zainteresowaniem. Chętnych nie brakowało, a każdy uczestnik podczas zajęć feryjnych mógł zdobyć konkretne 
umiejętności, które przełożył na stworzenie m.in. Lalek Motanek, Śnieżnych Kul oraz ozdób feryjnych. 

KULtURA
Inicjatywy

minacyjnym było 
spotkanie wszystkich 
uczestników w świet-
licy w Rakowcu z te-
atrem „Władca Lalek” 
dnia 28.01.2017 r. 
Spektakl opowiadał 
historię Słupskiego 
Chłopczyka, a  jego 
fabuła zachwyciła 

uczestników nie tyl-
ko samą grą aktorską, 
ale również sceno-
grafi ą i szeroką pale-
tą barwnych przygód 
głównego bohatera. 
Aktorzy grający na 
scenie zaprosili rów-
nież publiczność do 
aktywnego uczest-
niczenia w warszta-

Zdjęcia: GOK

Było to sześć dni twórczego i EKSPRESYJNEGO spędzenia czasu wolnego oraz 
INTEGRACJI, której punktem kulminacyjnym było spotkanie wszystkich 

uczestników w świetlicy w Rakowcu z teatrem „Władca Lalek” dnia 28.01.2017 r. 

tach, które polegały 
m.in. na nauce ani-
mowania lalką tea-
tralną. Radość i  za-

a n g a ż o w a n i e 
uczestników „Etnicz-
nego kociołka arty-
stycznego” jest bez 
wątpienia największą 
nagrodą i motywacją 
do dalszych działań 
w dziedzinie kultury.

Marcin Kurkus

umiejętności, które przełożył na stworzenie m.in. Lalek Motanek, Śnieżnych Kul oraz ozdób feryjnych. 
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Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
OŚWIATA

Karnawał w przedszkolu Wyjazd do... Spotkanie z zespołem 
ludowym „Marezianki”

13 stycznia 2017 r. odbył się w przed-
szkolu bal przebierańców i  spotkanie 

z Mikołajem. Impreza rozpoczęła się zabawą 
taneczną, w której uczestniczyły poprzebie-
rane dzieci. Wszyscy bawili się świetnie przy 
muzyce i  rozmaitych konkursach. Jednak 
najbardziej oczekiwanym przez dzieci mo-
mentem było spotkanie z Mikołajem i wrę-
czenie każdemu dziecku prezentu.

Wyjazd do kina w Kwidzynie

W okresie ferii zimowych dzieci z nasze-
go przedszkola miały zorganizowany 

wyjazd do kina w Kwidzynie. Obejrzały film 
pt. „Lego przygoda”. Film dostarczył dzieciom 
wielu niezapomnianych wrażeń, którymi 
dzieliliśmy się po powrocie do przedszkola.

Biblioteka

Najstarsze przedszkolaki odwiedziły 
Bibliotekę Miejską w Kwidzynie. Dzieci 

obejrzały wystawę zdjęć pt. „Dolina Wisły”. 
Ponadto wzięły udział w ciekawych zajęciach 
w czytelni i poznały zasady wypożyczania 
książek w bibliotece. Z pewnością dzieci tu 
wrócą – tym razem z rodzicami!

Dnia 8 lutego dzieci z naszego przed-
szkola miały zorganizowany wyjazd do 

„Smykolandii” w Kwidzynie. Dzień ten nasze 
przedszkolaki spędziły bardzo aktywnie. 
Wróciły do przedszkola zmęczone, ale bardzo 
zadowolone. :-)

Teatrzyk w przedszkolu

Dnia 20 lutego gościł w naszym przed-
szkolu Teatr „Magik” z Białegostoku. 

W wykonaniu aktorów tego teatru dzieci 
obejrzały przedstawienie pt. „Zimowa bajka”. 
Przedstawienie dostarczyło dzieciom dużo 
śmiechu i dobrej zabawy…

Żeby zdrowym być

W ramach tematyki o zdrowym odży-
wianiu dzieci z naszego przedszkola 

gościły panią dietetyczkę. Opowiedziała 
dzieciom o swojej pracy, przedstawiła cie-
kawą prezentację na temat „Wiem, co jem” 
i wspólnie z dziećmi stworzyła piramidę 
zdrowego odżywiania. Przedszkolaki miały 
też okazję przygotować wspólnie z panią 
dietetyczką zdrową sałatkę owocową, którą 
z apetytem zjadły. :-)

7 marca gościliśmy w przedszkolu panie 
z zespołu ludowego „Marezianki”. Dzień 

ten był okazją do złożenia wszystkim paniom 
życzeń oraz wręczenia upominków z okazji 
zbliżającego się Dnia Kobiet. Tego dnia było 
w przedszkolu bardzo uroczyście i wesoło!

„Jaś i Małgosia”

Dnia 8 marca dzieci z naszego przedszko-
la wzięły udział w zorganizowanym wy-

jeździe do Teatru w Kwidzynie na przedsta-
wienie pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu 
aktorów Narodowego Teatru Edukacji z Wroc-
ławia. Była to bajka, która zainteresowała  mło-
dych widzów barwnymi kostiumami, świetną 
grą aktorską, efektami świetlnymi oraz wspa-
niała muzyką, pouczającymi piosenkami 
i zmieniającą się scenografią. Przedstawienie 
dostarczyło dzieciom wielu wrażeń, którymi 
dzieliły się po powrocie do przedszkola.

Spotkanie z seniorami 

Dnia 9 marca dzieci z grupy II i III uświet-
niły swoim występem spotkanie z oka-

zji Dnia Kobiet, którego organizatorem był 
Związek Emerytów i Rencistów o/Kwidzyn. 
Uroczystość odbyła się w restauracji „Miła” 
w Kwidzynie. Wśród zaproszonych gości 
obecni byli przedstawiciele lokalnych władz.

Sukces naszych wychowanków

Nasi wychowankowie odnoszą kolejne 
sukcesy. Tym razem Olek Sobczyk zdobył 

I miejsce w zawodach SHORIN-RYU KARATE 
„Mistrz Kwidzyna w Karate Shorin-Ryu 2017” 
w konkurencji „KATA”, a Michał Walor zajął  
III miejsce w Memoriale Szachowym Rafała 
Gunajewa w kategorii uczniów klas I-III szkół 
podstawowych.

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
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Przedszkole w Korzeniewie

Dzień Babci i Dziadka
Święto Babci i Dziadka to uroczystość, która wzbudziła ogromne, pozytywne emocje. Dziad-
kowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dla swych 

wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją, a przede wszyst-
kim bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w podzięce za ich wielkie 
serce w przedszkolu odbyły się uroczyste spotkania. Pani Dyrektor wraz z nauczycielkami witała 
ciepłymi słowami szanownych gości, składając im serdeczne życzenia. Seniorzy mogli podziwiać 
umiejętności wnuków, prezentujących wiersze, piosenki, tańce i grę na instrumentach. Mali artyści 
z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za 
trud włożony w ich wychowanie. Słychać było też gromkie „Sto lat”, które bardzo wzruszyło gości. 
Na koniec wnuczęta  obdarowały bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Goście ze 
wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy. Dopełnieniem 
uroczystego spotkania był słodki poczęstunek, przygotowany przez mamy, każdy wnusio mógł 
posiedzieć na kolanach dziadka lub babci, pokazać ulubione zabawki czy prace plastyczne. Atmo-
sfera była uroczysta, podniosła i pełna radości. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu 
i wzruszeń. Mimo niskiej temperatury był to najcieplejszy dzień w roku.

Walentynki 
14 lutego był dla dzieci w naszym przedszkolu prawdziwym dniem miłości i przyjaźni. Przedszko-
laki wzięły udział w różnych zabawach związanych z walentynkami, rozwiązywały zagadki doty-

czące bohaterów bajek, bawiły się papierowymi serduszkami i balonami. Przedszkolaki obdarowały 
walentynkowymi serduszkami wszystkie panie oraz wykonały upominki dla swoich najbliższych, naju-
kochańszych osób, czyli mamy oraz taty. Dzieci również otrzymały słodkości od pracowników przed-
szkola.  Dzień walentynkowy był pełen wrażeń. 

Muzyka etniczna
W naszym przedszkolu po raz kolejny odbyły się zajęcia z muzyki etnicznej. Przedszkolaki miały 
okazję zapoznać się z budową, wyglądem oraz dźwiękami, jakie wydają instrumenty charaktery-

styczne dla tego gatunku muzyki. Największą atrakcją zajęcia było oczywiście muzykowanie dzieci na 
wybranych przez nie instrumentach. Pan prowadzący zajęcie poinstruował, jak należy grać na tych 
nietypowych instrumentach, a przedszkolaki poprzez ekspresję twórczą rozwijały swoje zdolności 
i zainteresowania muzyczne, a także kształciły słuch i poczucie rytmu. 

Wyjazd dzieci do Kinoteatru w Kwidzynie na sztukę pt. „Pinokio”
Dzieci z grup „Motylki” i „Smerfy” pojechały do Kinoteatru w Kwidzynie, aby obejrzeć przed-
stawienie teatralne pt. „Pinokio”. Jest to jeden z najsłynniejszych utworów z kanonu klasyki 

literatury dziecięcej. Znana i uwielbiana przez wszystkie dzieci historia drewnianego pajacyka, 
który zapragnął stać się prawdziwym chłopcem. Jego niezwykłe przygody uczą, bawią i wzrusza-
ją – małych i dużych widzów. Kolorowe, roztańczone, pełne fantazji widowisko oraz wspaniałe 
piosenki bardzo podobały się przedszkolakom.

Przedstawienie w Kinoteatrze w Kwidzynie pt. „Jaś i Małgosia”
„Smerfy” i „Motylki” w piękny, słoneczny marcowy dzień wybrały się na wycieczkę do Kwidzyń-
skiego Kinoteatru na spektakl dla dzieci pt. „Jaś i Małgosia”, który przedstawiał Narodowy 

Teatr Edukacyjny z Wrocławia. Dzieci miały okazję zapoznać się z bajką oraz podziwiać piękne 
stroje i scenografię. Spektakl był bardzo ciekawy, kolorowy i niezmiernie się wszystkim podobał. 

Dzień kobiet 
W naszym przedszkolu „Dzień Kobiet” nie jest świętem, które odeszło do lamusa. Zawsze uczymy 
dzieci, że warto w tym dniu zrobić coś miłego dla każdej kobiety – a mamy ich przecież w swoim 

otoczeniu tak wiele. Dla koleżanek w przedszkolu warto być miłym i uprzejmym, przeprosić za ewentu-
alne złośliwości, uśmiechać się do pani jak najpromienniej przez cały dzień i postarać się być grzecznym. 
Dla mamy i babć zrobić laurki i serdecznie je uściskać, być życzliwym dla wszystkich znanych i spoty-
kanych w tym dniu kobiet oraz małych kobietek – cudownie by było, gdyby te dobre zachowania udało 
się przenieść na wszystkie pozostałe dni. Aby wspaniale uczcić to święto, dzieci przygotowały upomin-
ki, którymi obdarowały wszystkie panie pracujące w przedszkolu, a także mamy lub inne znane im ko-
biety oraz złożyły im życzenia.

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie
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Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Przedszkola

Realizacja projektu dofi nansowanego z Europejskiego funduszu Społecznego

Rumiankowa wizyta w bibliotece

„Rumianki” z panią Beatką z Biblioteki Publicznej w Rakowcu znają się nie od dziś. W ubiegłym 
roku szkolnym, a także w bieżącym, wiele ciekawych działań związanych z literaturą podej-

mowały właśnie we współpracy z panią bibliotekarką. Dziś odwiedziły bibliotekę, by doświadczyć 
możliwości korzystania z czytelni. Przekonały się, że w bibliotece można wypożyczyć książki do 
domu, a także poczytać na miejscu, skorzystać z komputera czy zagrać we wspaniałe gry.

świętowaliśmy razem z dziadkami

Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo udanym i szczęśliwym. Dla 
swych wnuków mają zawsze czas, umieją pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją, 

a przede wszystkim bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia. Dlatego w po-
dzięce za ich wielkie serce w każdej grupie odbyły się uroczyste spotkania z babciami i dziadkami 
z okazji ich święta. 

uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia

Święta Bożego Narodzenia to radosny czas oczekiwania i wielu spotkań. W grudniu w przed-
szkolno-rodzinnym gronie odbyły się uroczystości w poszczególnych grupach wiekowych. 

Kilka tygodni wcześniej dzieci rozpoczęły przygotowania do tego spotkania: uczyły się piosenek, 
tańców, ćwiczyły swoje role aktorskie. Ponadto przedszkolacy wykonywali upominki dla najbliż-
szych. Efekty pracy dzieci zaproszeni goście nagradzali gromkimi brawami, a dopełnieniem 
wszystkiego była wizyta Mikołaja z prezentami dla dzieci i słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Mamy nadzieję, że te spotkania w pamięci uczestników pozostawiły miłe wspo-
mnienia. 

Walentynkowy zawrót głowy

Dzień Świętego Walentego obchodzony jest na całym świecie jako święto miłości. Ten dzień 
upłynął naszym przedszkolakom pod znakiem serca – mali artyści ozdabiali walentynkowy sym-

bol, używając przeróżnych metod plastycznych. Gotowe prace stworzyły urokliwą galerię, zdobiącą 
przedszkolne szatnie. 

Zimowy Bal Karnawałowy

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było 13.01.2017 r. w naszym przed-

szkolu.
W dniu balu już od rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów 

znanych bajek, w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, motylki, rycerzy, 
piratów, policjantów, Spidermanów, Batmanów… Nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich. Roz-
poznać dzieci było bardzo trudno. Podczas zabawy były prezentacje poszczególnych grup i tańce. 
Zabawa była wspaniała! 

Z dumą i ogromną przyjemnością informujemy, że dnia 19.01.2017 
roku została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Pomorskiego a Wnioskodawcą – Niepublicz-
nym Przedszkolem Gama w Rakowcu na dofi nansowanie z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nasz 
projekt pn. „Przedszkole Rakowiec – właściwe przygotowanie do 
rozpoczęcia edukacji szkolnej” pozwolił nam na przeprowadzenie 
generalnego remontu wnętrza budynku przedszkola, uzupełnienie 
wyposażenia (m.in. mebli, zabawek, sprzętów sportowych, pomocy 
dydaktycznych, komputerów, a nawet placu zabaw) oraz utworzenie 
25 nowych miejsc przedszkolnych. Nasi wychowankowie będą mie-
li możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, takich jak:

–  gimnastyka korekcyjna,
–  zajęcia matematyczno-przyrodnicze („Eksperymentatorium”), 
–  zajęcia komputerowe (podczas których dzieci mają do dyspozy-

cji nowoczesny sprzęt multimedialny).
Jednocześnie będą częściej prowadzone zajęcia wyrównujące 

szanse rozwojowe (z psychologiem i logopedą). 
Ponadto zadbaliśmy o rozwój naszych nauczycieli, organizując 

szereg szkoleń, mających na celu podniesienie ich kompetencji 
i kwalifi kacji zawodowych. Również rodzice i opiekunowie prawni 
naszych wychowanków będą mogli uczestniczyć w sześciu cyklicz-
nych spotkaniach w ramach pedagogizacji. 

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Święta Bożego Narodzenia to radosny czas oczekiwania i wielu spotkań. W grudniu w przed-
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SP Janowo

Szkoły
OŚWIATA

ARTYSTYCZNY 
ODJAZD

12 stycznia zawitał w ze-
rówce „Artystyczny odjazd”. 

Najpierw klasa zerowa wysłu-
chała bajeczki tematycznej, na-
stępnie pani Ewa Łozińska zapo-
znała dzieci z  naturalnymi 
barwnikami, kolorami m.in. żółtą 
ochrą, kolorado, które zostały 
wykorzystane podczas pracy.   
Przedszkolaki malowały gliną, 
buraczkami, kawą i odciskały 
pomarańcze. Dzieci świetnie się 
bawiły i z niecierpliwością cze-
kają na następne spotkanie. 

Program Domowych Detektywów, czyli Jaś 
i Małgosia na tropie

Żywa lekcja przyrody

„Pasja rodzi energię i daje moc”

        NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

SPOTKANIE Z PIŁKARZAMI MMTS KWIDZYN

4 stycznia 2017 r. do naszej 
szkoły przyjechały nieco-

dzienne zwierzaki. Były to wije, 
owady, pająki i gady. Hodowca 
opowiadał o nich bardzo ciekawe 
rzeczy, dzięki czemu dzieci prze-
łamywały strach i chętnie chcia-
ły je osobiście dotknąć. Taka 
lekcja przyrodnicza jest dobrą 
formą, aby zrozumieć inność 
w świecie natury.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Janowie uczci-
li pamięć Żołnierzy Wyklętych uroczystym apelem, 

w trakcie którego słuchano pieśni, oglądano fragmenty 
filmów przybliżające sylwetki bohaterów polskiego pod-

ziemia. Harcerze z DH „Knieja” zapalili znicz pod tablicami 
pamięci żołnierzy niezłomnych, które mieszczą się na I piętrze budyn-
ku szkoły. Delegacja uczniów wraz z Dyrektorem szkoły wzięła udział 
w uroczystościach w Marezie przy ul. Długiej. Złożono kwiaty pod 

W minionych miesiącach 
realizowany był w naszej 

szkole rekomendowany Program 
Profilaktyki Uzależnień pt. „Pro-
gram Domowych Detektywów”. 
W programie uczestniczyli ucz-
niowie klasy IV wraz z rodzicami. 
Tworzyli tzw. drużyny domowe, 
które z dużym zaangażowaniem 
wypełniali szereg działań profi-
laktycznych. W Walentynki, czy-
li 14 lutego 2017 r., odbyło się 
podsumowanie programu. Ucz-
niowie zaprezentowali przygo-

towane przez siebie prace oraz 
prowadzili wspólne zabawy. Wy-
chowawca przygotował dla do-
mowych detektywów ostatnie 
zadanie, które uczniowie z rodzi-
cem rozwiązywali, a które było 
podsumowaniem ich pracy. Ro-
dzice przygotowali dla wszystkich 
pyszny poczęstunek. Na koniec 
dzieci zostały uhonorowane dy-
plomami i medalami, a  rodzice 
otrzymali podziękowania za udział 
i wsparcie programu.

 

Pod takim hasłem przebie-
gała środowiskowa impreza 

zorganizowana w SP w Janowie 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. Kobiety mające hobby, 
rozwijające własne pasje, zapre-
zentowały 8 marca swoje umie-
jętności. Spotkanie miało na celu 
promocję pań niezależnie od 
wieku, wykształcenia i wykony-
wanego zawodu. Dzięki takiej 
inicjatywie poznaliśmy zarówno 

talenty kulinarne, jak i artystycz-
ne. Mieliśmy okazję zaczerpnąć 
inspiracji, podzielić się doświad-
czeniem i przekonać się, że po-
godzenie obowiązków z pasją 
jest możliwe. Integracyjne świę-
towanie pozwoliło na zawarcie 
ciekawych znajomości, zachęci-
ło kobiety do aktywności spo-
łecznej, biznesowej i zwiększyło 
poczucie własnej wartości. Uj-
rzeliśmy nie tylko cudowne wy-
twory rękodzielnicze, ale przede 
wszystkim poznaliśmy ciekawe 
osobowości, artystyczne dusze. 
Dziękujemy wszystkim obecnym 
za miłe i owocne spędzenie wspól-
nych chwil. Mamy nadzieję, że 
podobne inicjatywy staną się 
cyklicznymi imprezami naszej 
szkoły.

Dnia 3 lutego 2017 r. w Szko-
le Podstawowej w Janowie 

gościliśmy piłkarzy ręcznych 
MMTS Kwidzyn, którzy przepro-
wadzili zajęcia pokazowe z gry 
w piłkę ręczną. Spotkanie miało 
na celu promowanie piłki ręcznej 
wśród dzieci. Cała drużyna z 
zaangażowaniem włączyła się 

we wspólną zabawę, dzięki któ-
rej uczniowie mogli przekonać 
się o zdyscyplinowaniu i wytrwa-
łości zawodników. Jak podkre-
ślali sami zawodnicy, cechy te, 
to jedne z wielu, które są nie-
zbędne, żeby stać się wyjątkowym 
zawodnikiem i znaleźć w druży-
nie MMTS Kwidzyn.

tablicą pamięci Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny. O godzinie 11.00 
uczniowie z  janowskiej szkoły uczestniczyli w mszy św. w  intencji 
Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się w Katedrze p.w. św. Jana Ewan-
gelisty. Mszę zakończył występ zespołu wokalnego złożonego z uczniów 
klas IV-VI. Przy gitarowym akompaniamencie nauczyciela muzyki 
Marcina Sawickiego wokaliści zaśpiewali trzy pieśni poświęcone 
Niezłomnym. Dziecięce głosy niosły się po świątyni, zapadały w serca 
słuchających, czego wyrazem były gromkie brawa.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Janowie
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Żywa lekcja przyrody finał akcji 
„Wszystkie kolory świata” już za nami 

W naszej szkole odbył się 
fi nał akcji UNICEF Polska, 

w którą z całym sercem zaan-
gażowali się rodzice, uczniowie 
i grono nauczycielskie. Szyjąc 
samodzielnie szmaciane lalki 
z różnych stron świata, pomo-
gli zebrać fundusze dla dzieci 
z Angoli. Jesteśmy niezmiernie 

szczęśliwi, że podczas licytacji wszystkie lalki znalazły swój dom. 
Naszą szkołę podczas konkursu ogólnopolskiego będzie reprezen-
tować Indianka wykonana przez Maćka Gogolewskiego z kl. VI. 
Dziękujemy Państwu za wielkie serca. Wszystkie środki z licytacji 
ponad 60 lalek (1328,50 zł) przekazaliśmy na konto Unicef Polska.

II miejsce w powiecie w Dwa Ognie. 

W ostatni dzień stycznia uczniowie klasy III i IV reprezentowa-
li naszą gminę na fi nałach powiatu, w usportowionej formie 

popularnej gry Dwa Ognie. Zawody odbyły się w Zespole Szkół 
w Sadlinkach. Po dwóch sprawnie przeprowadzonych i wygranych 
pojedynkach zajmowaliśmy I miejsce. Ostatni mecz przegraliśmy 
3 zbiciami, co w rezultacie pozwoliło zająć naszej drużynie II miejsce. 
Szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Oliver Kopyczyński, 
Jakub Obuchowski, Karol Radzikowski, Michał Tymicki, Bartłomiej 
Szych, Jakub Rechnio, Damian Zakrzewski, Stanisław Redmer, Jakub 
Naguszewski, Jakub Świderski. GRATULACJE!

Złotka z Tychnów 

W sobotę 11 lutego nasza szkoła 
była gospodarzem eliminacji 

gminnych Mistrzostw Szkół Pod-
stawowych w mini piłce siatkowej 
dziewcząt i chłopców. W rozgrywkach 
wzięły udział wszystkie szkoły pod-
stawowe z gminy Kwidzyn. Wspania-
ła walka i postawa fair play zawodni-
ków pozwoliła sprawnie przeprowadzić 
zawody i wyłonić zwycięzców.

Chłopcy z Tychnów zajęli II miejsce. Złotkami eliminacji wśród dziew-
cząt zostały zawodniczki naszej szkoły. Gratulacje!!! 
Mistrzynie gminy: W. Wielgosz, M. Wojtacka D. Detmer, K. Bielińska, 
K. Kot, J. Redmer, N. Skalmowska, A. Zwidryn. 
Wicemistrzowie gminnej mps: D. Bojanowski, D. Dobosz, M. Skalmow-
ski, P. Ciszek, M. Gogolewski, S. Bubicz, K. Sikora. 
Trenerem obu drużyn jest pani Wioleta Nowicka.

Młodzi mistrzowie 
Miło nam poinformować, że nasi 
uczniowie, młodzi mieszkańcy 

Gminy Kwidzyn, zajęli czołowe miejsca 
w Otwartych Mistrzostwach Gniewu 
w Tenisie Stołowym. Po czterech tur-
niejach w klasyfi kacji generalnej Staś 
Redmer zajął I, a Karol Radzikowski 
II miejsce w kategorii Skrzat-Żak. Gra-
tulujemy młodym tenisistom i trene-
rowi panu Aleksandrowi Cichockiemu.

Bal walentynkowo-karnawałowy

Dnia 14 lutego uczniowie klas IV-VI 
bawili się podczas Balu walentyn-
kowo-karnawałowego. Od rana 
trwały przygotowania, gdyż de-
koracje przygotowywali sami 
uczniowie pod opieką swoich uko-
chanych wychowawców. Data 
zobowiązuje, więc nikogo nie dzi-
wiły serduszka i dominujący czer-
wony kolor. Dyskoteka z konkur-

sami zorganizowana została przez Samorząd Uczniowski 
i wychowawców. Nad oprawą muzyczną czuwał niezastąpiony DJ 
Łukasz – na co dzień poważny pan polonista. 

Dzień Babci i Dziadka w klasach I-III 

W sobotę 18 lutego odbyło się 
w naszej szkole spotkanie 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ucz-
niowie klas I-III postanowili podzię-
kować swoim Dziadkom za serce, 
ciepło i czas im poświęcany. Było 
to przedsięwzięcie na dużą skalę, 
próby połączonych klas edukacji 
wczesnoszkolnej trwały prawie dwa 
tygodnie. Nic dziwnego, że Dziadkowie docenili starania swoich wnu-
cząt i licznie przybyli do szkoły. Uczniowie zaprezentowali się w różnych 
formach scenicznych, nie zabrakło wierszowanych życzeń, skocznych 
piosenek, tradycyjnego „100 lat”, odegranego na dzwonkach, a nawet 
układu choreografi cznego przygotowanego na zajęciach tanecznych. 
Dzieci obdarowały również miłych gości samodzielnie przygotowanymi 
prezentami. Dziadkowie mieli okazję potańczyć i pośpiewać ze swoimi 
wnukami w rytm boogi-woogi i walczyka. Potem na wszystkich czekał 
słodki poczęstunek. Podobne uroczystości zorganizowały również wy-
chowawczynie oddziałów przedszkolnych. Dziękujemy Babciom i Dziadkom 
za wspólną zabawę, a Rodzicom za pomoc w organizacji spotkań.

Mistrzowie powiatu w Dwa Ognie klas I-III 

W sobotę 25 lutego w Sadlinkach został roze-
grany Powiatowy Turniej Gry w „Dwa Ognie” 

dla klas I-III. Drużyna klasy III, po zaciętych roz-
grywkach, ostatecznie zajęła I miejsce. Gratuluje-
my uczniom i wychowawczyni. Cieszymy się 
również, że klasa II, choć rozgrywała tylko mecze 
towarzyskie, pokazała, że w przyszłym roku ma 

szansę zawalczyć o mistrzostwo powiatu. 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych” 

W dniu 1 marca obchodziliśmy Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-

klętych”. Podczas pobytu w szkole ucz-
niowie klas IV-VI obejrzeli prezentację 
przygotowaną przez nauczyciela historii, 
a pani dyrektor z pocztem sztandarowym 
uczestniczyła w  lokalnych obchodach 
w Marezie, przy tablicy pamięci Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny, 
na Skwerze im. Niezłomnych oraz w mszy świętej w kwidzyńskiej 
katedrze.

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum w Szkoła Podstawowa w Tychnowach
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Wizyta w bibliotece 

Dnia 3 lutego 2017 r. uczniowie klasy III a wraz z nauczycielką 
języka angielskiego Anną Szumlak odwiedzili Bibliotekę Pub-

liczną Gminy Kwidzyn w Korzeniewie. Pracownik biblioteki Pani 
Alicja Bryksy udostępniła uczniom różnorodne zbiory biblioteczne 
w języku angielskim. Uczniowie mogli również skorzystać z tabletów, 
na których zainstalowane były programy i aplikacje do nauki języka 
angielskiego. Celem tej wizyty było zachęcenie uczniów do czytania 
książek oraz korzystania z nowoczesnych technologii, przydatnych 
do wzbogacania wiadomości i umiejętności z języka angielskiego.

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Dnia 7 lutego 2017 r. już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach 
na świecie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI), 

poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tego-
rocznej edycji: „Razem zmieniamy Internet na lepsze” podkreśla rolę 
każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjazne-
go środowiska online. Również i nasza szkoła włączyła się do akcji.
 
BAL KARNAWAŁOWY 

Powiatowy Konkurs Czytelniczy 
Dnia 20 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w Powiatowym Konkursie Czytelniczym pod hasłem: „Jestem 

bohaterem książki…”, organizowanym przez  Szkołę Podstawową nr 6 
w Kwidzynie. Celem konkursu było: zachęcenie do czytania, rozbudza-
nie wrażliwości na piękno słowa oraz przybliżenie literatury dziecię-
cej. Naszą szkołę reprezentowali Maja Wyrzykowska i Filip Smoliński 
– uczniowie klasy IV. Maja Wyrzykowska otrzymała wyróżnienie.

Dwie cudowne uczennice Szkoły 
Podstawowej w Korzeniewie 
Dwie uczennice naszej szkoły (z kl. V B oraz VI) obcięły swoje włosy 
i przekazały je na peruki, których potrzebują osoby chore. Dziew-
częta wykazały się dojrzałością i empatią. Oddanie włosów to nie-
zwykły gest oraz niezwykłe doświadczenie. Uszczęśliwia nie tyl-
ko dawcę włosów, ale przede wszystkim kogoś, kto na nie czeka! 
A może są w naszej szkole inne odważne dziewczyny… Gratulujemy! 
Jesteśmy z Was dumni!

GALA fINAŁOWA PROJEKTu 
„Pomorski dzielnicowy oczami dziecka” 

Dnia 9 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się Bal Karnawało-
wy dla klas I-VI. Głównymi organizatorami byli: pani Marta 

Knabe, pani Anna Ronowska, pani Jolanta Zbyszyńska oraz rodzice 
z Rady Rodziców. Bal odbył się w sali gimnastycznej, którą pięknie 
przystroiliśmy. Prowadzeniem zajęły się pani Marzena Smolińska 
oraz pani Anna Ronowska. Za oprawę muzyczną był odpowiedzialny 
Samorząd Uczniowski. Działała kawiarenka oraz kącik do malowania 
twarzy, prowadzony przez Radę Rodziców, a także fotobudka i mo-
delowanie balonów zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. 
Zabawa zakończyła się wręczeniem paczek od Świętego Mikołaja 
wszystkim uczestnikom. Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz pani 
Dyrektor za pomoc organizacyjną i wsparcie finansowe.

Bieg po zdrowie 

Rusza „Bieg po zdrowie” – nowy program antytytoniowej edu-
kacji zdrowotnej, skierowany do dzieci z IV klas szkół podsta-

wowych, a więc w wieku 9-10 lat. Głównym celem programu jest 
opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i mło-
dzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od 
dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdro-
wotnej jest zwiększanie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kon-
tekście szkodliwości palenia papierosów. Szkolnym koordynatorem 
programu jest Joanna Grzegorczyk. Zajęcia będą prowadzone w kla-
sie IV od 28 lutego do końca maja 2017 r.

Dnia 19 grudnia 2016 r. w Sali Teatralnej Wydziału Neofilologii 
Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się uroczysta gala finałowa 

wojewódzkiego projektu „Pomorski dzielnicowy oczami dziecka”. 
Podczas gali finałowej policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Gdańsku podsumowali przedsięwzięcie, a 195 
uczniów z 65 szkół podstawowych województwa pomorskiego, bio-
rących udział w konkursie plastycznym, uhonorowanych zostało 
fantastycznymi nagrodami. Każdy laureat otrzymał pamiątkowy 
dyplom, plecak, bidon, maskotkę odblaskową oraz zestaw klocków 
lego lub zabawkę z nazwą projektu. Nasi laureaci w konkursie pla-
stycznym: Klasa III a: Stanisław Woźniak – I miejsce, Natalia Łojewska – 
II miejsc, Dominik Rębisz – III miejsce. Klasa III b: Malwina Tarajkowicz 
–  I miejsce, Maja Laskowska – II miejsce, Oskar Szuwarowski –  
III miejsce. Wszystkim laureatom oraz uczestnikom konkursu plastycz-
nego serdecznie gratulujemy!

III Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-
Ekologiczny „W Maciejkowym Ogrodzie” 

16 grudnia 2016 r. uczniowie klasy VI – Karol Serdacki i Oliwia 
Zbyszyńska – wzięli udział w III Powiatowym Konkursie Przy-

rodniczo-Ekologicznym „W maciejkowym ogrodzie”, którego organi-
zatorem był Zespół Szkół w Nebrowie Wielkim. Karol Serdacki zajął 
I miejsce, a Oliwia Zbyszyńska VIII. Serdecznie gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
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Paczka dla Rodaka 
i Bohatera na Kresach

„Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kre-
sach” nawiązuje do poświęcenia Polsce, 

pamięci o naszych korzeniach, pielęgnowa-
nia tradycji i narodowego dziedzictwa. Je-
steśmy wdzięczni naszym Rodakom na 
Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy, 
za utrwalanie historii, za trud życia. Naszą 
akcją oddajemy hołd Rodakom, tym którzy 
od pokoleń wiernie przestrzegają maksymy 
„Bóg, Honor, Ojczyzna”. To hołd dla naszych 
współczesnych Bohaterów, zachowujących 
Polskość w najczystszej postaci.

Poczta 
Walentynkowa

Poczta walentynkowa to doskonała 
okazja, aby wyznać miłość swojej sym-

patii. Co ważne, można zrobić to anonimowo 
(tylko najodważniejsi podpisują się imieniem, 
nazwiskiem, informują, z której są klasy).   
Najważniejsze jest jednak wyznanie, czasem 
najwięcej radości może wywołać zwykła 
kartka wyrwana z zeszytu, na której znajdą 
się „te” słowa od „tej” osoby. Czemu nie wysłać 
listu ulubionej koleżance? Walentynkowi 
posłańcy 14 lutego dostarczyli wszystkie 
listy. Zaskoczenie, a nawet wzruszenie nie-
których adresatów było duże, ale na pewno 
wszyscy poczuli się wyjątkowo i z uśmiechem 
czytali otrzymane walentynki. 
 

SP w Rakowcu
Tłusty czwartek

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwar-
tek!

A Bartkowa uwierzyła, smacznych pącz-
ków usmażyła!

W naszej szkole nie zapomniano o tradycji 
Tłustego czwartku. W ten dzień nie powinno 
liczyć się kalorii. Zgodnie z tradycją w ostatni 
czwartek przed Wielkim Postem dozwolone 
jest objadanie się. Jeden z przesądów mówi, 
że kto nie zje w tłusty czwartek ani jednego 
pączka, temu w dalszym życiu nie będzie się 
wiodło. Nasi uczniowie, nauczyciele i pracow-
nicy powodzenie mają zagwarantowane!

„Jak przemoc 
i przezwiska zgubiły 
pewnego liska”

Dnia 03.03.2017 r. w naszej szkole odbył 
się spektakl teatralny pt. „Jak przemoc 

i przezwiska zgubiły pewnego liska”. Spektakl 
przygotował Teatr Profi laktyczny Edukacja 
i Animacja „Magik”. Organizatorem spotkania 
uczniów kl. I-VI z aktorem była pedagog 
szkolny p. Jolanta Dagil.

Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Dzień Babci i Dziadka

Tradycyjnie jak co roku spotkaliśmy się 
w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej 

im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” 
w Rakowcu, by uczcić Dzień Babci i Dziadka. 
W tym roku uroczystość odbyła się w dniu 
14.02.2017 r. o godz. 9.30. Spotkanie rozpo-
czął p. dyrektor Marek Szuwarowski, który 
gorąco powitał wszystkich gości i złożył im 
życzenia. Następnie zaproszeni goście przy 
pięknie nakrytym stole i poczęstunku obej-
rzeli program artystyczny przygotowany 
przez p. A. Szyszko, p. M. Olszewską i p. J. Stro -
ciaka. Była to inscenizacja wiersza Juliana 
Tuwima „Rzepka”, montaż słowno-muzyczny 
oraz pokaz taneczny. W całym występie 
wzięło udział prawie 60 uczniów. Dziadkowie 
mieli także możliwość czynnie uczestniczyć 
w imprezie, wnuczęta zaprosiły ich do wspól-
nego śpiewania piosenki W. Gąsowskiego 
„Gdzie się podziały tamte prywatki”, niektó-
rym dziadkom i babciom zakręciła się łezka 
w oku. Na koniec wnuczęta uroczyście od-
śpiewały tradycyjne sto lat. Występ zakoń-
czyły owacje na stojąco.

Narodowy Dzień Żołnierzy 
Wyklętych

01.03.2017 r. klasa VI a z wychowaw-
czynią p. Małgorzatą Drzewińską-Mędrek 

przedstawiła montaż liryczno-muzyczny 
z okazji Święta Żołnierzy Wyklętych. W ten 
sposób społeczność szkolna upamiętniła 
pomordowanych przez komunistów żołnierzy 
AK i NSZ oraz patrona naszej placówki gen. 
Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL”.
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VII Powiatowy Konkurs Recytatorski 
w Językach Obcych

PROJEKT REGIONu DOLNEGO POWIśLA 

W roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum w Liczu w ramach 
pracy Koła Historycznego im. Alfonsa Lemańskiego realizowa-

na jest druga edycja innowacji pedagogicznej projektu edukacji 
regionalnej pt. „DOLNE POWIśLE NASZ DOM NASZA MAŁA OJCZYZNA”. 
Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III naszej szkoły oraz ich 
rodziców. Program uwzględnia poznawanie wszelkich dóbr i prze-
kazów kultury regionu Dolnego Powiśla, ze szczególnym uwzględ-
nieniem dorobku kulturalnego i historycznego najbliższej okolicy 
– Licza, Rakowca i Tychnów.

uczniowie z Gimnazjum w Liczu ratują 
dzieci w Afryce!

WYCIECZKA „ZAWODOWA” KLAS III

Celem projektu jest kształtowanie poczucia własnej tożsamości 
i przywiązania do korzeni i  tradycji rodzinnych, a  także szeroko 
pojmowanego szacunku. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności 
i poszanowania dla dziedzictwa kulturalnego własnej miejscowości 
i szkoły oraz rozbudzanie postaw patriotycznych, miłości do „Małej 
Ojczyzny”. Zajęcia dotyczą historii wsi, pochodzenia nazwy, miejsco-
wych podań i legend z nimi związanych, przysiółków wsi i pocho-
dzenia ich nazw, historii i legend dotyczących miejsc kultu religij-
nego. W  ramach projektu uczniowie poznają historię i  zabytki 
miejscowości oraz jej urokliwe miejsca podczas spacerów krajoznaw-
czych.

Grupa uczniów kl. I a, realizująca projekt innowacji pedagogicz-
nej „DOLNE POWIŚLE NASZ DOM NASZA MAŁA OJCZYZNA”. 

Andrzej Gebel

Dnia 28.02.2017 r. w Społecznym Gimnazjum w Kwidzynie odbył 
się VII Powiatowy Konkurs Recytatorski w Językach Obcych.

Recytacje wierszy odbywały się w czterech kategoriach języko-
wych: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski i  j. francuski. Uczniowie 
naszego Gimnazjum uczą się języka angielskiego i niemieckiego, 
dlatego naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice w tych dwóch 
kategoriach. Dominika Szpeflik z klasy II C zaprezentowała wiersz 
w języku niemieckim i zdobyła wyróżnienie, a Elżbieta Ciszek z klasy 
III A  recytowała utwór w  języku angielskim i  zdobyła III miejsce. 
Gratulujemy serdecznie naszym dziewczynom!

Gimnazjum w Liczu wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Wszyst-
kie Kolory Świata”, organizowanej przez UNICEF.

„Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF, która już po 
raz czwarty jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest 
wsparcie programów szczepień, ratujących życie dzieci w najuboż-
szych krajach świata. W ramach akcji uczniowie Gimnazjum w Liczu 
projektowali i własnoręcznie szyli szmaciane laleczki. Po zakończe-
niu pracy w szkole odbyła się wystawa i licytacja laleczek. Każdy 
mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować 
życie dziecku w Afryce, przekazując na ten cel darowiznę. W tym 
roku pomoc polskich uczniów kierowana była do Angoli, gdzie każ-
dego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra, polio, 
gruźlica czy żółta febra. 

Szkolnym koordynatorem akcji była p. Dorota Szul – opiekun 
Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Liczu.

Dnia 24 lutego uczniowie klas trzecich odwiedzili szkoły ponad-
gimnazjalne w Kwidzynie: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 

1 i 2 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego wraz 
z warsztatami, w których realizowana jest praktyczna nauka zawo-
du. Celem wycieczki było poznanie oferty edukacyjno-zawodowej 
szkół, kierunków kształcenia, bazy lokalowej, położenia szkół oraz 
panującej w nich atmosfery. Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się 
z bliska pracy m.in. cukiernika, kucharza, chemika, mechanika samo-
chodowego, elektronika, stolarza. Wizyty te, choć wymagają dużego 
zaangażowania, wysiłku i  skupienia, dają uczniom wiele cennych 
wskazówek co do dalszego wyboru drogi kształcenia po gimnazjum. 
Warto dodać, że młodzież bierze także udział w szkole w spotkaniach 
z doradcą zawodowym, w warsztatach, które ułatwiają poznanie 
siebie i swoich predyspozycji zawodowych. 

Adalina – laleczka 
wykonana przez Julkę 
Figurską, uczennicę klasy 
I b Gimnazjum w Liczu

Dżamila – laleczka Wiktorii 
Tyszer, uczennicy klasy III b 
Gimnazjum w Liczu

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum w LIczu
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Gimnazjum w Nowym Dworze
OŚWIATA

Szkoły

WOśP

I my się przyłączyliśmy... I nas nie mogło za-
braknąć! No bo jak nie my, to kto? Dla niektó-

rych uczniów naszego gimnazjum niedziela 15 
stycznia była dniem wytężonej pracy, nauki cierp-
liwości, a  także dniem spełnienia obowiązku 
w słusznej sprawie. Już o 9.00 nasi wolontariusze 
wyruszyli z puszkami WOŚP na kwidzyńskie ulice, 
aby zbierać pieniądze, które zostaną przeznaczo-
ne na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach 
ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej 
opieki medycznej seniorów. Mimo zimowej aury 
towarzyszyły nam radość i zadowolenie. Jesteśmy 
dumni, że wspólnie zebrana kwota 2651,52 zł za-
sili orkiestrowe konto. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przyłączyli się do zbiórki!

Zbieramy pieniądze dla Martusi 
Przybylskiej

Martusia ma 4 lata i nieoperacyjnego guza 
pnia mózgu. Obecnie dziewczynka poddawa-

na jest proceduralnemu leczeniu w Polsce, jednak 
ze względu na rodzaj i umiejscowienie nowotworu 
jej rodzice są świadomi, że za kilka, kilkanaście 
tygodni leczenie zostanie zakończone, a wtedy 
jedynym sposobem ratowania dziecka będzie 
kosztowna immunoterapia w Niemczech. Jej koszt 
może sięgnąć nawet miliona złotych.

Z tego powodu nasze gimnazjum  22.02.2017 r. 
rozpoczęło zbieranie funduszy. Mamy nadzieję, że 
przyłączycie się do nas. Zaczęliśmy od codzienne-
go prowadzenia kawiarenki na terenie szkoły, a cały 
dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na le-
czenie dziewczynki. Mamy w planach wystawienie 
„objazdowego” spektaklu na terenie gminy Kwidzyn 
oraz koncert charytatywny – już rozpoczęliśmy 
prace nad tymi projektami, które chcemy zreali-
zować do końca kwietnia. Bądźcie z nami!

Nasi uczniowie w Operze 
Bałtyckiej w Gdańsku

Dnia 3 marca 2017 roku nasi gimnazjaliści 
mieli okazję obejrzeć w Operze Bałtyckiej 

w Gdańsku komedię baletową pt. „Pinokio”.
Historię drewnianego pajacyka, który bardzo 

chciał zostać człowiekiem, opartą na słynnej po-
wieści Carla Collodiego, wielokrotnie ekranizowa-
ną i wystawianą na deskach teatrów na całych 
świecie tym razem za pomocą gestu, mimiki, tań-
ca i muzyki przedstawia Giorgio Madia, wybitny 
reżyser i choreograf, były solista Baletu XX Wieku 
Maurice Bejarta i  tancerz San Francisco Ballet. 
Mieliśmy okazję uczestniczyć w tym muzycznym 
spektaklu, który, dzięki oryginalnemu ujęciu te-
matu, na długo pozostanie w naszej pamięci. Ża-
łujemy tylko, że nie mogliśmy robić zdjęć podczas 
przedstawienia, aby pokazać wam, że warto jechać 
i  zobaczyć ten balet. Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji obejmującej czas oczekiwania na wejście 
do sali.

Wychowanka uczniowskiego Klubu Sportowego z Nowego 
Dworu Malwina Zagórska w Eliminacjach Mistrzostw 
świata w unihokeja Kobiet

Wizyta w urzędzie 
Wojewódzkim
Dnia 2 lutego uczniowie naszej szkoły 

uczestniczyli w  lekcji obywatelskiej 
w Urzędzie Wojewódzkim Województwa 

Pomorskiego. Zwiedzili Centrum Zarządza-
nia Kryzysowego oraz Gabinet Wojewody 
Pomorskiego.

„Bohaterowie i bohaterki naszych czasów”

31 stycznia odbył się apel podsumowujący 
projekt „Bohaterowie i bohaterki naszych 

czasów. Laureaci Nagrody im. Sacharowa”. Na-
groda przyznawana jest za działania na rzecz 
obrony praw człowieka. 

Klasy pierwsze naszego Gimnazjum realizo-
wały projekt „W krainie mitów, bogów i herosów”. 
Podsumowaniem były inscenizacje mitów.

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach „Dnia Żołnierzy 
Wyklętych”.

Turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10 marca 2017 r. w budynku gminy odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej pod hasłem „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Naszą szkołę repre-

zentowali następujący uczniowie: Julia Ciszkowska, Karolina Falkowska oraz Wiktor 
Wiśniewski, który zdobył I miejsce i przeszedł do dalszego etapu.

Turniej eliminacyjny odbył się w dniach 1-5 luty 2017 r. w mieście Celano we Włoszech. 
Uczestniczyły w nim cztery drużyny: Włochy, Wielka Brytania, Finlandia oraz Polska. 

Awans bezpośredni zapewniły sobie dwa zespoły. Reprezentacja Polski awansowała do 
Mistrzostw Świata w Bratysławie, które odbędą się w terminie 1-9 grudnia br. W elimi-
nacjach ulegliśmy zaledwie Wicemistrzyniom Świata: Finlandii (4:0)! W pozostałych 
meczach Polki pokonały Wielką Brytanię 15:0, Włoszki 11:2 oraz Rosjanki 7:2. 

Malwina grała w każdym meczu i w całym turnieju zdobyła dwie bramki. Jest 
wychowanką Uczniowskiego Klubu Sportowego „Młodzik”, działającego przy Gimnazjum 
w Nowym Dworze (trzykrotnie zdobywała tam brązowy medal Mistrzostw Polski). 
Malwina nadal uczęszcza tam na zajęcia. Obecnie jest zawodniczką KS Olimpia Osowa 
Gdańsk. To nie są jej jedyne osiągnięcia. Malwina jest uczennicą trzeciej klasy liceum 
sportowego o profilu piłki ręcznej, trenuje i gra w  juniorkach w MTS Kwidzyn. Na 
zdjęciu na zajęciach unihokeja w Nowym Dworze.

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum w Nowym Dworze



11/2017 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn44

Zapowiedzi

Komunikat Wójta Gminy 

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy 
Kwidzyn i inne zainteresowane osoby, iż wto-
rek 2 maja 2017 r. ustalam dniem wolnym 
od pracy dla Urzędu Gminy Kwidzyn w  za-
mian za Narodowe Święto Niepodległości 
tj. dzień ustawowo wolny od pracy, który przy-
padnie w sobotę 11 listopada 2017 r. (zgodnie 
z  art. 130 § 2 kodeksu pracy – Zarządzenie 
Nr 36/17 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 kwiet-
nia 2017 r.).

WÓJT GMINY KWIDZYN
    EWA NOWOGRODZKA

pixabay.com




