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Wójt Gminy Kwidzyn 
serdecznie zaprasza mieszkańców 
na uroczyste obchody 97. rocznicy 

Plebiscytu na Powiślu, 
Warmii i Mazurach w dniu 

9 lipca 2017 roku w Janowie

Drodzy mieszkańcyDrodzy mieszkańcy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, gmina Kwidzyn 
przystąpiła do programu upowszechniania płatności bezgotówkowych 

realizowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową wspólnie z Ministerstwem 
Rozwoju.

Za pomocą karty płatniczej lub telefonu od dnia 1 lipca klienci Urzędu 
Gminy Kwidzyn będą mogli dokonywać płatności podatkowych i innych 
opłat, w tym za wydawane dokumenty.

Za transakcje nie będzie pobierana prowizja.
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INFORMACJE-WYDARZENIA

GMINA 
KWIDZYN 
wśród 
laureatów 
Hit 2017
20 czerwca na dziedzińcu zamkowym w Gniewie 
odbyła się Jubileuszowa Gala Konkursu 
Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów. 

Po wręczeniu wyróżnionym aktów nadania Tytułów 
HIT oraz statuetek na scenie pojawiła się artystka 

najwyższego formatu Małgorzata Ostrowska, która 
wprowadziła gości w znakomity nastrój panujący do 
końca gali.

Gmina Kwidzyn po raz trzeci została zauważona 
i doceniona przez jury konkursu – otrzymała tytuł HIT 
KRYSZTAŁOWY za działania Gminy Kwidzyn na rzecz 
poprawy życia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Anna Cyranek

Hit 2017

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Dnia 23 czerwca 2017 r. uroczyście zakończono rok szkolny 
2016/2017 w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie 
gminy Kwidzyn. 

Dzień ten to również wspaniała okazja, aby pogratulować najwybitniej-
szym. Wójt Gminy Kwidzyn przyznaje od 2003 roku nagrody pieniężne 

najlepszym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów za wybitne 
wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także za osiągnięcia 
w dziedzinie społecznej (Regulamin przyznawania nagród określony został 
w zarządzeniu nr 28/03 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 28 maja 2003 r. oraz 
w zarządzeniu zmieniającym nr 85/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.).

Ponieważ w tym roku w związku z wprowadzoną reformą oświatową 
uczniowie klas VI nie kończą swojej nauki, dla najlepszych uczniów Wójt 
Gminy Kwidzyn ufundowała nagrody rzeczowe.

Fundusz stypendialny oraz fundusz nagród został wsparty darowizną 
w wysokości 4 000 zł przez Tomasza Świerczka, radnego powiatu kwidzyń-
skiego. Zgodnie z wolą darczyńcy wójt mógł rozdysponować kwotę 2000 zł, 
a pozostałą kwotę 2000 zł przekazano do dyspozycji dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Janowie z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów tej 
szkoły.

Pani wójt Ewa Nowogrodzka podziękowała wszystkim wyróżnionym 
znakomitych wyników, zarówno w nauce, jak i w sporcie. Podkreśliła, iż 
wyznaczanie sobie ambitnych celów i konsekwentne ich realizowanie to 
najlepsza droga do sukcesu. Na koniec życzyła wszystkim wspaniałego 
wypoczynku, aby wakacje były okresem bezpiecznym i radosnym i żeby 
po powrocie z jeszcze większym zapałem spełniać kolejne marzenia i re-
alizować plany. 

Po podziękowaniach i wręczeniu nagród i czeków uczniowie zosta-
li zaproszeni na pyszną pizzę. Poniżej prezentujemy wszystkich nagro-
dzonych uczniów: 

Lp. Nazwa szkoły Nazwisko i imię ucznia

1. Szkoła Podstawowa w Janowie Dagmara Krzymowska

2. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Karol Serdacki

3. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Wiktoria Szumalska 

4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Marta Piotrowska

5. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Aleksande Capar

6. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Julia Topolewska

7. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Wiktoria Wilczyńska (sportowe)

8. Szkoła Podstawowa w Tychnowach Maciej Gogolewski

 9. Szkoła Podstawowa w Tychnowach Weronika Wielgosz (sportowe)

10. Gimnazjum w Nowym Dworze Hubert Rublewski 

11. Gimnazjum w Nowym Dworze Anna Huzarska (sportowe) 

Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów 
oraz udanych wakacji. Anna Cyranek

KWIDZYN 

laureatów laureatów 

Zdjęcia: J. Kluczkowski

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

XXXVII Sesja Rady Gminy Kwidzyn – 
26 kwietnia 2017 r. 
Na zaproszenie przewodniczącego Rady – Henryka Ordona udział w XXXVII 
sesji Rady Gminy Kwidzyn wziął kierownik Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kwidzynie Adam Małż. Zaproszony gość złożył informację 
z realizacji zadań w zakresie utrzymania cieków i urządzeń melioracji 
wodnych podstawowych na obszarze działania Terenowego Oddziału 
Kwidzyn, w szczególności gminy Kwidzyn. 

Zdjęcia: UG Kwidzyn

XXXVI Sesja Rady Gminy Kwidzyn – 
30 marca 2017 r. 
Na XXXVI sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie przewodniczącego Rady 
– Henryka Ordona gościli: Rajmund Kirszenstein (Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad), Grzegorz Stachowiak i Anna Mątewska (Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Gdańsku), Andrzej Fortuna (wicestarosta powiatu 
kwidzyńskiego). 

Głównym tematem sesji było utrzymanie 
i stan dróg na terenie gminy Kwidzyn. 

Zarządcy dróg p rzekazali informacje 
o wykonanych w roku ubiegłym naprawa-
ch na drogach w gminie Kwidzyn, obecnie 
prowadzonych remontach oraz planowanych 
inwestycjach. Radni i sołtysi zgłaszali 
wiele zapytań i uwag w tej kwestii. 

Kolejnym punktem obrad sesyjnych 
było przedstawienie sprawozdań za 2016 
rok z działalności: Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej 
Gminy Kwidzyn oraz Gminnego Ośrodka 
Kultury. Omówione zostały także sprawo-
zdania z realizacji zadań w dziedzinie 

sportu, kultury fi zycznej, turystyki i wy-
poczynku w roku ubiegłym oraz realizacja 
programu współpracy gminy Kwidzyn 
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2016 r. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie do-
stosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów prowadzonych przez gminę 
Kwidzyn do nowego ustroju szkolnego na 
okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 
2019 r. (wszystkie podjęte uchwały znaj-
dują się na stronie www.bip.gminakwidzyn.
pl/ zakładka prawo miejscowe/uchwały 
Rady. Katarzyna Kisiel

Podczas obrad sesji przedstawiono 
także:
•  informację nt. oceny zasobów pomocy 

społecznej za 2016 rok,
•  informację z realizacji zadań wynika-

jących z § 5 Uchwały Nr XXXVI/259/06 
Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 czerw-
ca 2006 r. w sprawie określenia zasad 
wnoszenia i zbywania udziałów oraz 

akcji przez wójta gminy Kwidzyn,
•  sprawozdanie z Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami na lata 2015-2018 
dla gminy Kwidzyn. 
Na sesji radni uchwali zmiany w budże-

cie gminy Kwidzyn na 2017 rok oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata 
2017–2026. Katarzyna Kisiel

Dotacje
W roku budżetowym 2017 zostały 
zabezpieczone na ochronę zabytków 
środki w wysokości 150 000 złotych, 
dzięki temu dotacje na prace 
konserwatorskie, restauratorskie 
i roboty budowlane otrzymają dwa 
obiekty zabytkowe położone na 
terenie gminy Kwidzyn.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. Rada 
Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę 

w sprawie przyznania dotacji Fundacji 
„Misericordia” w Kwidzynie na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i robo-
ty budowlane przy zabytku wpisanym 
do  rejestru zabytków przy Zespole 
dworsko-parkowym w Górkach. Rada 
Gminy Kwidzyn przyznała z budżetu 
gminy Kwidzyn dotację w wysokości 
80% skalkulowanych kosztów realizacji 
prac przy zabytku, co stanowi kwotę do 
24569,60 złotych brutto.

Zakres prac obejmuje m.in.: naprawę 
cokołu wokół budynku dworku wraz 
z obróbką, wymianę posadzki, naprawę 
rynien i uszkodzonych gzymsów.

W  dniu 2 czerwca 
2017 r. Rada Gminy Kwi-
dzyn podjęła kolejną 
uchwałę w sprawie przy-
znania dotacji Parafi i 
Rzymskokatolickiej pod 

wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Jano-
wie na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie i  roboty budowlane przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków 
przy kościele parafi alnym w Janowie. 
Rada Gminy Kwidzyn przyznała z budże-
tu gminy Kwidzyn dotację w wysokości 
74% skalkulowanych kosztów realizacji 
prac przy zabytku, co stanowi kwotę do 
125 000,00 złotych brutto. Jest to pierw-
szy etap prac obejmujący remont dachu, 
czyli wymianę pokrycia dachowego nawy 
głównej kościoła wraz z obróbkami bla-
charskimi oraz wymianę instalacji od-
gromowej. Emilia Woźniak
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji
Radni gminy Kwidzyn: Henryk Ordon (przewodniczący Rady), Ryszard Świerczyński, Leszek Kędziora 
oraz Stanisław Wudarczyk wraz z zastępcą wójta Krzysztofem Michalskim złożyli kwiaty podczas uroczystych 
obchodów święta Konstytucji 3 Maja w Kwidzynie. 

Radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy 
Kwidzyn za 2016 rok
2 czerwca 2017 r. podczas obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kwidzyn jednogłośnie została podjęta uchwała 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Kwidzyn za 2016 rok 
(14 głosami „za”). 

Uroczystości rozpoczęły się na Skwerze Kombatantów, 
gdzie delegacje służb, władz miasta i instytucji złożył y 

kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie przema-

szerowano na deptak pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie 
również złożono kwiaty. Po uroczystej mszy świętej w katedrze, 
na placu Jana Pawła II odbył się koncert patriotyczny.

Katarzyna Kisiel

Zgodnie z procedurą wójt Ewa No-
wogrodzka szeroko omówiła spra-

wozdanie fi nansowe i  sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy Kwidzyn 
za 2016 rok. Przewodniczący Rady 

odczytał pozytywną opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przed-

łożonym przez Wójta sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 
jednostki samorządu terytorialnego. Następnie przewodni-
cząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Rublewska przedstawiła 
stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
towi za 2016 rok. Po zapoznaniu się z  informacjami oraz 
przeprowadzeniu dyskusji radni jednogłośnie udzieli Wójtowi 
Gminy Kwidzyn absolutorium.

Po podjęciu uchwały Ewa Nowogrodzka złożyła podzięko-
wania pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn, radnym, sołtysom 
i kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy swoim za-

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zdjęcia: UG Kwidzyn

(14 głosami „za”). 

Izby Obrachunkowej w Gdańsku o przed-

angażowaniem w pracę przyczynili się do właściwej realizacji 
budżetu.

Katarzyna Kisiel
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEJ 
RADY GMINY KWIDZYN – 
KALENDARIUM 
Dnia 13 marca prezydium naszej Rady (Ela, Dominika 
i Zuzanna) z opiekunem MRG wzięły udział w uroczystym 
jubileuszu z okazji 5-lecia istnienia Młodzieżowej Rady 
Miasta Kościerzyna. 

gika czekały na wszystkich 
w trakcie uroczystej gali, pod-
czas której podsumowano 
pracę MŁODZIEŻOWEJ RADY 
MIASTA KOŚCIERZYNA oraz 
składano podziękowania i gra-
tulacje. 

Katarzyna Kisiel

Wszystkich gości przywi-
tała na kościerskim ryn-

ku orkiestra oraz władze 
miasta. Następnie odbyło się 
zwiedzanie Muzeum Ziemi 
Kościerskiej oraz lokalnego 
Browaru. Kolejne atrakcje, 
czyli koncerty i występ ma-

Podczas sesji głos zabrała pani Ewa Nowogrodzka –  
wójt gminy Kwidzyn oraz pan Henryk Ordon – 
przewodniczący Rady. 

Na sesji w dniu 15 marca 2017 roku radni podjęli uchwałę 
w sprawie dołączenia Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn 

do Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego. Osobami, 
które będą reprezentować naszą Radę zostały: Ela Ciszek 
i Dominika Szpeflik. Ostateczny wybór poprzedzony został 
prezentacją trzech kandydatek oraz głosowaniem tajnym. 
Następnie radni wybrali spośród siebie w głosowaniu tajnym 
sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, którym został 
Kacper Gubiec.

Katarzyna Kisiel

Warsztaty

6 kwietnia 
młodzieżowi radni 
spotkali się na 
warsztatach, które 
poprowadziła pani 
Katarzyna Bednarek 
– dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury 
w Kwidzynie. 

Spotkanie rozpoczęło się 
od burzy mózgów nad 

pomysłami, które każdy 
chciałby doprowadzić do 
realizacji. Ostatecznie uda-
ło się osiągnąć kompromis:) 

Katarzyna KisielV sesja Młodzieżowej Rady Gminy 
już za nami! 

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Spotkanie warsztatowe
9 maja 2017 r. – za nami kolejne spotkanie warsztatowe, podczas którego radni 
pracowali nad realizacją projektu pt. „Rusz się człowieku!”, którego głównym celem 
jest zachęcenie młodych osób do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz 
zwrócenie uwagi na problem bezdomnych psów przebywających w schronisku 
dla zwierząt. 

PROMUJĄC PROJEKT „RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU”, MŁODZIEŻOWA 
RADA GMINY KWIDZYN NAKRĘCIŁA SPOT I REPORTAŻ O ZDROWYM 
TRYBIE ŻYCIA, KTÓRY MOŻNA ZOBACZYĆ NA FACEBOOKU MRG, 
NA STRONIE INTERNETOWEJ GMINY KWIDZYN. FILMIKI 
PREZENTOWANE BYŁY RÓWNIEŻ PODCZAS APELI SZKOLNYCH.

RADA GMINY KWIDZYN NAKRĘCIŁA SPOT I REPORTAŻ O ZDROWYM 
TRYBIE ŻYCIA, KTÓRY MOŻNA ZOBACZYĆ NA FACEBOOKU MRG, 
RADA GMINY KWIDZYN NAKRĘCIŁA SPOT I REPORTAŻ O ZDROWYM 
TRYBIE ŻYCIA, KTÓRY MOŻNA ZOBACZYĆ NA FACEBOOKU MRG, 
RADA GMINY KWIDZYN NAKRĘCIŁA SPOT I REPORTAŻ O ZDROWYM 

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zapraszamy do obejrzenia spotu: 
„Obudź się zanim będzie za późno!”.

Galeria fotografi czna
W ramach projektu Młodzieżowa Rada zachęcała do obejrzenia wystawy zdjęć z okresowej przechowalni zwierząt 
w Kwidzynie oraz wzięcia udziału w konkurencjach sportowych, które były organizowane podczas obchodów 
Dnia Dziecka w Pastwie, Rakowcu oraz Tychnowach. 

Ponadto został zorganizowany konkurs 
fotografi czny „Zrób sobie selfi e z pu-

pilem". Najważniejszymi celami konkur-
su było: promowanie aktywnego stylu 
życia wśród młodzieży, ukazanie spę-
dzania wolnego czasu z pupilem oraz 
zachęcenie do adopcji bezdomnych psów. 

Zadaniem uczestników było zrobienie 
selfi e z pupilem, wypełnienie karty in-
formacyjnej i przesłanie ich drogą elek-
troniczną na wskazany adres mailowy. 
Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 
27 czerwca 2017 r. Komisja w składzie: 
Ela Ciszek i Kacper Gubiec (radni) oraz 
opiekun Młodzieżowej Rady – pani Ka-
tarzyna Kisiel oceniła wszystkie zgło-
szone prace. Spośród nich wyłonio-
ne zostały trzy pierwsze miejsca 
ex aequo, które zajęli: Emila Dubińska, 
Kamil Szych i Kacper Jankowski. 

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich 
do aktywnego spędzania czasu! Fotore-
lacje ze wszystkich wydarzeń można 
zobaczyć na Facebooku.

Katarzyna Kisielhttps://www.facebook.com/mrgkwidzyn/
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INWESTYCJE
Urząd Gminy

Realizujemy wnioski sołectw – FUNDUSZ SOŁECKI
Kontynuujemy realizację zamierzeń przedstawionych w roku 2016 przez sołectwa naszej gminy w ramach funduszu 
sołeckiego.

Dokumentacja projektowa dla zadania polegającego na 
rozbudowie terenu przy placu zabaw w sołectwie Obory zo-
stała zlecona w czerwcu, ponieważ gmina Kwidzyn w pierwszej 
kolejności musiała nabyć działkę będącą własnością Agencji 
Nieruchomości Rolnych. Nieruchomość ta posłuży do realiza-
cji inwestycji. 

Również zlecono wykonanie dokumentacji projektowej ze 
środków funduszu sołeckiego sołectwa Licze. Jest to wynik 
podjętej w maju przez mieszkańców uchwały o montażu ko-
lejnego urządzenia placu zbaw. 

Gmina Kwidzyn w marcu 2017 r. zawarła umowy na opra-
cowanie dokumentacji projektowych na potrzeby budowy 
oświetlenia drogowego w miejscowości Dankowo, Janowo, 
Licze, Lipianki i Tychnowy.

Pod koniec kwietnia br. podpisano umowę o realizacji do-
kumentacji projektowej zadania pn. „Zmiana sposobu użyt-
kowania usługowej części budynku w celu przystosowania do 
potrzeb świetlicy kulturalno-oświatowej w miejscowości 
Kamionka dz. geod. nr 41/1, 41/2 obręb Kamionka” z firmą 
Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki. 

Zbliża się ku końcowi przedsięwzięcie związane z remontem 
drogi gminnej w miejscowości Baldram. Roboty budowlane 
wykonano w zakresie montażu płyt typu Jomb wraz z wyko-
naniem podbudowy. 

Dla sołectwa Tychnowy dokonano zakupu kruszywa łama-
nego, z którego zostało wykonane utwardzenie nawierzchni 
działki wokół bloków mieszkalnych. 

Zakupiono w ramach środków funduszu sołeckiego sprzęt 
sportowy w postaci bramek do gry w piłkę nożną dla sołectw 
Górki i Korzeniewo. Dodatkowo gmina Kwidzyn zamówiła 
namiot ekspresowy w celu organizacji spotkań kulturalno-
sportowych dla sołectwa Korzeniewo.

Marcelina Pszczółkowska 

Budowa ciągu pieszo-
rowerowego w Rozpędzinach 
Na przełomie czerwca i lipca br. spodziewać możemy się 
uruchomienia postępowania przetargowego 
dotyczącego realizacji dokumentacji projektowej na 
roboty budowlane budowy ciągu pieszo-rowerowego  
w Rozpędzinach. 

W roku 2017 zaplanowano do wykonania I etap robót – 
początkiem zadania jest granica gminy Kwidzyn (miej-

scowość Rozpędziny) z miastem Kwidzyn w kierunku miejsco-
wości Białki. W ramach zadania wybudowany zostanie odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 500 mb wraz z dwie-
ma zatokami autobusowymi.

Marcelina Pszczółkowska

W czerwcu gmina Kwidzyn planuje rozpocząć procedurę 
przetargową w celu realizacji ukończonych projektów 

dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej dla ce-
lów rekreacyjno-sportowych 19 sołectw, które zgłosiły takie 
inwestycje do wykonania w ramach finansowania z funduszu 
sołeckiego tj.: 
	 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.

Na początku czerwca br. gmina Kwidzyn ogłosiła ponownie 
przetarg w celu wyłonienia realizatora przedsięwzięć polega-
jących na wyposażeniu terenów rekreacyjno-sportowych 
na podstawie opracowanych w zeszłym roku dokumentacji 
projektowych zamówionych ze środków funduszu sołeckiego 
sołectwa Gurcz oraz sołectw Grabówko i Nowy Dwór. Ogło-
szone w marcu 2017 r. postępowanie przetargowe o udzielenie 
ww. zamówienia zostało unieważnione, gdyż nie została 
złożona żadna oferta. 
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INWESTYCJE
Inwestycje

Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem 
technologii LED w miejscowości Dankowo

Obecnie trwa procedura przetargowa na roboty budowlane 
polegające na budowie oświetlenia w miejscowości Dan-

kowo przy ul. Storczykowej, ul. Jaśminowej i ul. Szafirowej. 
Przedmiotem inwestycji będzie budowa m.in. linii kablowych 

oświetleniowych o łącznej długości 1062 m oraz 21 kompletów 
słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi 
typu LED. Planowany termin rozpoczęcia realizacji tej inwe-
stycji szacuje się na III kwartał tego roku. Karolina Samp

Rozbudowa drogi gminnej w Górkach wraz z odwodnieniem 
oraz przebudową oświetlenia

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby 
budowy chodnika w miejscowości Rakowice

Oświetlenie drogowe os. Leśna Rakowiec

Wodociąg Tychnowy

Modernizacja oświetlenia w SP w Rakowcu

W maju rozpoczęto realizację robót polegających na rozbu-
dowie dróg osiedlowych w Górkach wraz z przebudową 

26 kwietnia br. zawarto umowę na zaprojektowanie chod-
nika w miejscowości Rakowice. Chodnik projektowany 

jest na długości około 500 mb, tj. od drogi polnej prowadzącej 
w kierunku Dankowa do placu zabaw dla dzieci w Rakowicach. 

6 czerwca br. podpisano umowę na potrzeby opracowania 
dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego z za-

stosowaniem technologii LED na osiedlu w Rakowcu. Ze 
względu na możliwości finansowe gminy zadanie to zostało 
podzielone na trzy etapy, z których dwa będą w ramach umów 
realizowane w chwili obecnej. Opracowaniu projektowemu 

W dniu 2 czerwca br. zawarto umowę dotyczącą rozbudowy 
sieci wodociągowej w Tychnowach przy ulicy Leśnej. Sieć 

o długości około 300 mb pozwoli doprowadzić wodę do nowo 

W ramach planowanego projektu „Modernizacja oświetlenia 
w Szkole Podstawowej w Rakowcu” przeprowadzona 

zostanie wymiana oświetlenia i przebudowa istniejącej insta-
lacji elektrycznej.

Zadanie zgodne jest z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Kwidzyn na lata 2014-2020 oraz ze Strategią Społeczno-
Gospodarczą Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020. Zadanie zosta-
nie zrealizowane ze środków uzyskanych z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 150000,00 zł 
pożyczki oraz 50000,00 zł dotacji. Całkowita wartość projektu 
to 308246 zł w tym środki własne gminy to 108 246 zł.

W ramach planowanego projektu zostaną przeprowadzone 
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w zakresie możliwo-

oświetlenia i infrastrukturą towarzyszącą. Zakończenie rea-
lizacji tego zadania przewidziane jest na koniec września br.

Karolina Samp

ści oszczędzania energii elektrycznej w domu, szkole oraz 
możliwości wykorzystania technologii OZE. W zajęciach będzie 
brało udział ok. 6 klas.

Zajęcia zostaną również przeprowadzone dla pracowników 
szkoły w zakresie efektywności energetycznej oraz wykorzy-
stania technologii OZE. 

25 maja br. zawarta została umowa na opracowanie doku-
mentacji projektowej na potrzeby modernizacji oświetlenia 
w Szkole Podstawowej w Rakowcu. W ramach prac projektowych 
przewiduje się doprowadzenie do poprawy warunków oświet-
lenia w całym obiekcie szkoły do wymaganych norm. Przewi-
dywany termin zakończenia prac projektowych to 10 lipca br.

Krzysztof Michalski, Małgorzata Kowalska

Opracowanie dokumentacji projektowej powierzono Zakładowi 
Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG s.c. 
Krystyna i Wiesław Łuszyńscy z Grudziądza. Przewidywany 
termin zakończenia prac projektowych to koniec listopada br.

Krzysztof Michalski

podlegają ulice: Leśna, odcinek Spokojnej, odcinek Cichej, Miła, 
Łowiecka, Strzelecka, Myśliwska i Gajowa. Prace projektowe 
zostały powierzone firmie ENERGOPLANER Łukasz Piłat z Płuż-
nicy. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to 
koniec marca 2018 r. 

Krzysztof Michalski

powstających budynków mieszkalnych. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 31 lipca 2017 r. Roboty budowlane 
zostały zlecone firmie MEL-KAN Sp. z o.o. z Grudziądza.

Krzysztof Michalski
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INWESTYCJE
Urząd Gminy

ZMIANY USTAWY O WYCINCE DRZEW
Dnia 17 czerwca bieżącego roku weszły w życie zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew na prywatnych 
gruntach. 

W pewnych przypadkach, by wyciąć 
drzewo, trzeba będzie wcześniej 

uzyskać zgodę w gminie. Zgodnie ze 
znowelizowaną ustawą o ochronie przy-
rody nie trzeba zgłaszać wycinki do 
gminy, jeżeli obwód pnia na wysokości 
5 cm nie będzie przekraczał: 
	80 cm – w przypadku topoli, wierzb, 

klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego; 

	65 cm – w przypadku kasztanowca 
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 
platanu klonolistnego; 

	50 cm – w przypadku pozostałych 
gatunków drzew.
Jeżeli drzewo będzie miało większy 

obwód, jego planowaną wycinkę należy 
zgłosić w gminie. 

W zgłoszeniu należy podać imię i na-
zwisko wnioskodawcy, oznaczyć nieru-
chomość oraz dołączyć rysunek bądź 
mapkę, gdzie na działce znajduje się pla-
nowane do wycięcia drzewo.

Po dokonaniu zgłoszenia gmina ma 
21 dni, by przeprowadzić oględziny drze-
wa, które miałoby zostać wycięte. Na-
stępnie samorząd ma 14 dni na wydanie 
ewentualnego zakazu. Urzędnik spraw-
dzi np., czy drzewo bądź drzewa nie są 
chroni one.

Gmina będzie mogła nie zgodzić się 
na wycinkę m.in. na nieruchomości wpi-
sanej do rejestru zabytków, na terenie 
przeznaczonym w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego na 
zieleń lub chronionym innymi zapisami 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, lub jeśli drzewo będzie 
nosiło znamiona drzewa pomnikowego. 
W tym ostatnim przypadku kryteria, 
na podstawie których samorząd będzie 
mógł wydać taki zakaz, zostaną określo-
ne w rozporządzeniu ministra środowiska, 
na które minister ma jeszcze pół roku.

Jeśli w ciągu dwóch tygodni gmina 
nie zgłosi sprzeciwu do planowanej 
wycinki, tzw. milcząca zgoda, to właści-
ciel nieruchomości będzie mógł ją prze-
prowadzić. 

Przepisy stanowią ponadto, że jeśli 
przed upływem pięciu lat od dokonania 
oględzin działki przez urzędnika gmin-
nego właściciel wystąpi o pozwolenie 
na budowę związaną z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie ona 
realizowana na części nieruchomości, 
gdzie rosły usunięte drzewa, będzie 
musiał uiścić opłatę za wycinkę tych 
drzew.

Żaneta Czarnuch

WYBORY
Już po raz drugi pod patronatem Mieczysława Struka, 
marszałka województwa pomorskiego, mieszkańcy 
Pomorza wybierali najpopularniejszego sołtysa 
i sołectwo w naszym regionie.

Zdjęcia: UG Kwidzyn

W kategorii sołtys Pomorza (fi nał 
wojewódzki), Jan Złotnik – sołtys 

sołectwa Baldram, zajął V miejsce, a po-
nadto został wybrany sołtysem powia-
tu kwidzyńskiego, zdobywając najwięk-
szą liczbę głosów spośród wszystkich 
kandydatów. 

Serdecznie gratulujemy i  życzymy 
kolejnych sukcesów. 

WAŻNA ROLA SOŁTYSA 
Rola sołtysów jest bardzo ważna, bo 

to właśnie oni są najbliżej mieszkańców 
– bliżej niż inni samorządowcy i parla-
mentarzyści. To właśnie ich wybór jest 
często niezależny od poglądów politycz-
nych i od sondażowych trendów na 

krajowej scenie politycznej. W małej 
społeczności lokalnej nie liczy się prze-
konanie, a liczy się zaangażowanie w spra-

wy społeczne, publiczne oraz działania 
na rzecz mieszkańców.

Katarzyna Kisiel
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pROFIlAkTYkA
Urząd Gminy

Gmina Kwidzyn dofi nansowywała w placówkach oświatowych z terenu 
gminy Kwidzyn różne programy profi laktyczne, które były realizowane 
w większości w okresie od stycznia do czerwca br. 

Uczestnikami programów profi laktycznych byli uczniowie i ich rodzice. W ramach 
programów była poruszana tematyka dotycząca alkoholizmu, narkomanii 

i przemocy. Głównym założeniem przy realizacji programów było edukowanie 
i uświadamianie dzieciom i młodzieży zagrożeń dla zdrowia wynikających z nad-
używania środków psychoaktywnych. 

Gmina Kwidzyn jak co roku włączyła się w trzy ogólnopolskie kampanie profi -
laktyczne: „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Narkotyki? to mnie nie 
kręci!”. W ramach tych kampanii zakupiono materiały profi laktyczne, które przeka-
zano do szkół celem przeprowadzenia akcji profi laktycznych w oparciu o powyższą 
tematykę. 

Dorota Madej

Ogólnopolskie kampanie 
profi laktyczne
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pOlICJA
Zagrożenia

Ogólnopolskie Pogotowie dla O� ar Przemocy w Rodzinie

„NIEBIESKA LINIA”
oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym 
informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

– infolinię – 800-120-002
(czynną całą dobę) w tym:

• dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18.00-22.00
• dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18.00-22.00

• dyżur prawny – środy w godzinach 18.00-22.00

– telefoniczne dyżury prawników – 22-666-28-50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17.00-21.00)

– e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

– SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13.00-15.00)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy 
osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub 
groźby karalnej wobec osoby najbliższej.
 

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

– konsultacje telefoniczne – 22-250-63-12
– konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info

Aby zapoznać się z pełną ofertą Pogotowia „Niebieska Linia” zapraszamy na stronę

www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org
Zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oprócz zasięgu ogólnopolskiego, realizowane są rów-
nież lokalnie. Każda gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 
poprzez prace w  zespołach interdyscyplinarnych. W  każdej gminie na terenie powiatu kwidzyńskiego zostały 
powołane zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizują zadania własne 
na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 11 września 2011 r. w  sprawie procedury „Niebieskie 
Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieskie karty”. W  skład zespołów interdyscyplinarnych wchodzą przed-
stawiciele różnych instytucji, natomiast obsługę organizacyjno-techniczną zespołów zapewniają lokalne ośrodki 
pomocy społecznej, przy których najczęściej zespoły działają.

Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie kwidzyńskim:

1. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Miejskiej Kwidzyn – MOPS w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 6, tel. 55 646 44 04.
2. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kwidzyn – GOPS w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, tel. 55 261 04 47.
3. Zespól Interdyscyplinarny MiG Prabuty – MGOPS w Prabutach, ul. Łąkowa 24, tel. 55 278 02 20.
4. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Gardeja – GOPS w Gardei, ul. Kwidzyńska 36, tel. 55 275 14 21.
5. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Sadlinki – GOPS w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 12, tel. 55 275 75 82.
6. Zespół Interdyscyplinarny Gminy Ryjewo – GOPS w Ryjewie, ul. Lipowa 1, tel. 55 277 42 34.

• dyżur 

mł. asp. Bożena Schab
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pOlICJA
Zagrożenia

Kwidzyn – Kupujesz w sieci? – Nie daj się 
oszukać! Ostrzegają policjanci
Wszyscy coraz chętniej wykorzystują możliwości, jakie daje im Internet. Bardzo często 
służy on nam do robienia zakupów. Dzięki sklepom internetowym i aukcjom mamy możli-
wość kupowania wielu rzeczy bez wychodzenia z domu. To bardzo wygodne rozwiązanie, 
które dodatkowo pozwala zaoszczędzić czas. Kupujesz na aukcjach internetowych? Korzy-
stasz z portali aukcyjnych? Bądź ostrożny! Uważnie czytaj opisy przedmiotów i rozważnie 
przelewaj pieniądze za wybrany towar, bo możesz kupić kota w worku.

Coraz częściej wybieramy zakupy przez Internet. Bez wy-
chodzenia z domu, wystarczy jedna chwila i już kupione. Bez 
zastanowienia przelewamy pieniądze w kwotach, które nie-
jednokrotnie są dość wysokie. Nie mamy czasu na czytanie 
regulaminów portali lub sklepów internetowych, nie mówiąc 
o wnikliwym przejrzeniu opisu aukcji. Finał takich przyzwy-
czajeń może być bardzo przykry. O czym przekonało się również, 

1

2

3

w ostatnim czasie kilkunastu mieszkańców naszego powiatu, 
którzy zgłosili na policję tego typu przestępstwa.

Często zostajemy na lodzie, nie mając ani towaru, ani 
pieniędzy. Dlatego policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Kwidzynie radzą, jak się chronić przed oszustami interne-
towymi i co robić, aby zakupy były możliwie bezpieczne:  

Jeśli padłeś ofiarą przestępstwa, natychmiast skontaktuj się z portalem, za którego 
pośrednictwem zakupiłeś towar. Bezzwłocznie powiadom również najbliższą jednostkę policji. 

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w sto-
sunku do sprzedającego. 

Korzystaj tylko ze znanych i  sprawdzonych 
portali internetowych. 

Przed kupnem na aukcji internetowej przeczy-
taj komentarze o sprzedającym. Szczególną 
czujność powinna wzbudzić niewielka liczba 
komentarzy pozytywnych lub ich brak. 

Przed zakupami w sklepie internetowym za-
sięgnij opinii o nim i sprawdź go. Zapytaj zna-
jomych, sprawdź podany na stronie numer 
telefonu. W razie wątpliwości lepiej zrezygnuj 
z zakupów.  

Kupując telefon komórkowy, zapytaj o ładowar-
kę i dowód zakupu, pozwoli to uniknąć kupowa-
nia telefonów kradzionych, sprzedawanych bez 
dokumentów.  

4

Przy zamówieniu sprzętu elektronicznego za-
pytaj o oprogramowanie i instrukcję obsługi.  

Zachowaj swoją korespondencję ze sprzedaw-
cą. W razie oszustwa łatwiej będzie go odnaleźć, 
a korespondencja będzie stanowić dowód 
przestępstwa.  

Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy 
uwagę, czy połączenie internetowe jest bez-
pieczne i  czy przesyłane przez nas dane nie 
zostaną wykorzystane przez osoby nieupraw-
nione. Na dole strony powinien pojawić się 
symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu 
– literki „https”. Zazwyczaj można też zamówić 
towar z opcją płatności przy odbiorze – sko-
rzystajmy z tej opcji.

Otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy 
z linków, na stronę sklepu wejdźmy, wpisując 
adres w oknie przeglądarki, unikniemy w ten 
sposób stron podszywających się pod legalnie 
działające sklepy. 5

6

7

8

9

mł. asp. Bożena Schab
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Miesiące

Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie w 2017 r.

Dodatki  
mieszkaniowe
i energetyczne

Zasiłki  
celowe

Zasiłki  
celowe  

z programu  
rządowego

Zasiłki  
okresowe,

zasiłki  
stałe

Świadczenia 
rodzinne 

świadczenia 
alimentacyjne

Stypendia 
szkolne

Program  
Rodzina 

500+

Lipiec 7.07.2017
11.07.2017
28.07.2017

11.07.2017
28.07.2017

19.07.2017 24.07.2017 — 25.07.2017

Sierpień 9.08.2017
10.08.2017
28.08.2017

10.08.2017
28.08.2017

18.08.2017 23.08.2017 — 24.08.2017

Wrzesień 8.09.2017
11.09.2017
28.09.2017

11.09.2017
28.09.2017

20.09.2017 25.09.2017 — 26.09.2017

 Anna Troper

Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie w 2017 r.

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA TEMAT 
POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN

Dział Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że wnioski o przyznanie 
stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września 2017 r. (danego roku szkolnego), a w przypadku słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych –  
do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wnioski wydawane będą od sierpnia 2017 r.

gMINNY OśRODEk 
pOMOCY SpOłECZNEJ

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOL-
NE PROSI SIĘ O TERMINOWE KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW 
DO WNIOSKU, CO POZWOLI NA SPRAWNE ICH ROZPATRYWANIE.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może 
być większa niż kwota 514 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-
mocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)).

Przyjmuje się, że z  jednego hektara przeliczeniowego 
uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamiesz-
kanie na terenie gminy Kwidzyn. Uczniowie, którzy mieszka-
ją w bursach i internatach mogą starać się o przyznanie sty-
pendium szkolnego w gminie, w której są zameldowani na 
stałe. 

Wszelkie informacje w sprawie świadczeń do stypendium 
szkolnego są udzielane pod numerem telefonu: 55-261-04-47 
wew. 26 lub 55-262-43-06. 

Anna Troper

Wnioski
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INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU 
ALIMENTACYJNEGO NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 
2017/2018
Dział Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że od 
dnia 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać ponownie wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. 

INFORMACJA O TERMINIE SKŁADANIA WNIOSKÓW 
O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 
NA NOWY OKRES 2017/2018
Dział Świadczeń Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, że od dnia 
1 sierpnia 2017 r. można składać ponownie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 
na nowy okres 2017/2018, tj. na okres od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

gMINNY OśRODEk 
pOMOCY SpOłECZNEJ

Organem właściwym dla osób zamieszkujących na terenie 
gminy Kwidzyn w sprawach dotyczących wniosków o usta-

lenie prawa do świadczenia wychowawczego jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie przy ul. 11 Listopa-
da 27/4 82-500 Kwidzyn.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opieku-
nowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka 
do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 
zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze 

na pierwsze dziecko przysługuje osobom ubiegającym się, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
800,00 zł lub 1 200,00 zł, w przypadku gdy członkiem rodziny 
jest dziecko niepełnosprawne. 

Wszelkie informacje w sprawie świadczeń wychowawczych 
są udzielane pod numerem telefonu: 55-261-04-47 wew. 24 
lub 55-262-43-04 wew. 24. 

Anna Troper

Wnioski te mogą składać osoby uprawnione bądź ich 
przedstawiciele ustawowi w przypadku, gdy egzekucja 

alimentów prowadzona przez komornika sądowego pozosta-
je bezskuteczna w okresie ostatnich dwóch miesięcy. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie 
uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przy-
padku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 
przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia 
o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysłu-
guje osobie uprawnionej, jeżeli przeciętny miesięczny dochód 
netto na osobę w rodzinie w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres świadczeniowy, tj. w roku 2016 nie przekra-
cza 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są 
na okres świadczeniowy trwający 12 miesięcy, tj. od 1 paź-
dziernika do 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenia z  funduszu alimentacyjnego przysługują 
w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie więcej niż 
500 zł miesięcznie na każde z uprawnionych do alimentów 
dzieci.

Wszelkie informacje w sprawie świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego są udzielane pod nume-
rem telefonu: 55-261-04-47 wew. 26 lub  
55-262-43-06 wew. 26. 

Anna Troper

Wnioski
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ObRONA CYWIlNA
Zawody

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY 
POŻARNYCH
Zawody kobiecych i męskich drużyn pożarniczych odbyły się 3 czerwca 2017 roku na stadionie w Rakowcu. 
Gospodarzem zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie przy współudziale Urzędu Gminy 
Kwidzyn oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu.

Wyniki

Kobiece drużyny OSP:

I miejsce OSP Tychnowy
II miejsce OSP Rakowiec
III miejsce OSP Kwidzyn

Męskie drużyny OSP:

I miejsce OSP Tychnowy
II miejsce OSP Rakowiec II
III miejsce OSP Kwidzyn
IV miejsce OSP Pastwa
V miejsce OSP Rakowiec I

Zwycięzcy zawodów w grupach kobie-
ce drużyny pożarnicze oraz męskie 

drużyny pożarnicze będą reprezentowa-
ły naszą gminę na zawodach powiatowych. 

Gratulujemy zwycięzcom!

Jacek Findling
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     ObRONA CYWIlNA
Zawody

Zdjęcia: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie
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SpORT
Zawody

Traktor Team Gmina Kwidzyn 
na wysokim 9 miejscu  
w Biegu Papiernika
Wielki sukces drużyny Traktor Team Gmina Kwidzyn. 

Na 53 sklasyfikowane zespoły uczestniczące w VIII Biegu 
Papiernika drużyna, która na co dzień reprezentuje gminę 

Kwidzyn, zajęła 9 miejsce w klasyfikacji generalnej i okazała 
się być najlepszą drużyną w powiecie kwidzyńskim.

Niektóre liczyły po kilkudziesięciu zawodników – najczęś-
ciej były to stowarzyszenia biegaczy i drużyny firmowe, były 
i takie złożone z absolutnego minimum czworga zawodników. 
Poniżej najlepsza „10” oraz miejsca drużyn, które w całości lub 
w części składały się z kwidzynian. 

Zdjęcie: Traktor Team Gmina Kwidzyn

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Młodzi tenisiści rozwijają 
skrzydła 
Zawodnicy gminnej sekcji tenisa stołowego 
w Tychnowach pod okiem trenera Aleksandra Cichockiego 
odnoszą coraz większe sukcesy i rzucają wyzwanie bardziej 
utytułowanym zawodnikom w rozgrywkach prowadzonych 
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.  

Zaczęło się od niewielkiej grupy dzieci, których trenowania pod-
jął się Aleksander Cichocki – grający trener tenisa stołowego 

oraz nauczyciel wychowania fizycznego. W pierwszym momencie 
były to tylko zajęcia rekreacyjne i aby myśleć o  poważniejszym 
graniu, trzeba było stworzyć optymalne warunki do prowadzenia 
treningów, dlatego też ze środków gminy zakupiono sprzęt sporto-
wy w postaci stołów, tablic z wynikami oraz rakietek i piłeczek do 
tenisa. Do inicjatywy powstania sekcji tenisa stołowego przyczy-
niło się wiele osób, które dostrzegły talent i potencjał młodych 
zawodników. Jednak pierwsze rozmowy z wójtem odnośnie możli-
wości kierowania sekcją prowadziła dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach Zofia Szreder-Strąk. Następnie do pomysłu włączy-
ły się inne osoby, z radnym gminy Wiesławem Namiakiem, księdzem 
Piotrem Świtajskim oraz rodzicami grających dzieci, którzy zaspon-
sorowali i zakupili stoły do tenisa stołowego. Od 2016 roku zajęcia 
tenisa stołowego prowadzone są w ramach realizacji zadania pub-
licznego, poprzez ofertę złożoną przez MTS Kwidzyn – sekcję tenisa 
stołowego, na którą otrzymano wsparcie finansowe w formie do-
tacji z budżetu gminy. MTS Kwidzyn, który wykonuje powierzone 
przez gminę zadanie, postanowił również wesprzeć finansowo 
i organizacyjnie młodych tenisistów, umożliwiając uzdolnionym 
sportowcom udział w wielu turniejach.

W 2017 roku zawodnicy sekcji uczestniczyli w wielu turniejach 
cyklicznych oraz okazjonalnych na szczeblu gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Starty oraz wyniki i klasyfikacje zawodników: 
•  od stycznia do marca (5 niedziel z rzędu) zawodnicy z Tychnów 

brali udział w cyklu turniejów w Open Gniewie – w kategorii żak 
(do 4 kl. szkoły podstawowej). I miejsce w całości rozgrywek 
zajął Stanisław Redmer, II miejsce zajął inny zawodnik z gminy 
Kwidzyn Karol Radzikowski, w turniejach brał również udział 
Jakub Obuchowski; 

•  w marcu i w kwietniu (4 soboty z rzędu) odbył się cykl turniejów 
w Tczewie – III miejsce (kategoria szkoły podstawowe) zajął 
Karol Radzikowski, Stanisław Redmer był czwarty, a V miejsce 
zajęła Katarzyna Cichocka (kat. kobiety);

•  w 2017 r. odbył się także cykl turniejów Grand Prix Powiatu 
Kwidzyńskiego w kat. do czwartych klas. Po czterech turniejach 

VIII Kwidzyński Bieg Papiernika drużynowo 

 1. Zantyr Sztum 2:24:59  
 2. Kurzętnik Biega 2:26:43  
 3. Studio S7 Banino 3:31:50  
 4. Pszczółkowski Team 2:32:25  
 5. Active Malbork 2:33:40  
 6. Ambitious Runners Team 2:34:17  
 7. Flex – Biegniemy z pomocą 2:47:24  
 8. Iława Biega 2:49:05  
 9. Traktor Team Gmina Kwidzyn 2:50:48 
10. KTS Ironman Kwidzyn 2:53:11  
11. Kwidzyn Biega 2:53:39  
13. IP Kwidzyn Team 2:55:49  
24. Jabil Team 3:09:41  
25. Gmina Gardeja Biega 3:13:12  
29. Tor-Pal Team 3:18:57  
34. Wymiatacze 3:26:40  
36. Scout’s Team Kwidzyn 3:28:02  
38. Szkoła Podstawowa nr 2 3:28:52  
40. Magnum Kwidzyn 3:31:07  
43. Walki Racing Team 3:37:58  
48. Schumacher Team 3:56:08  
49. Multi-Service SA 4:00:20  
51. Iglotech 4:03:47  
53. Szpital Zdrowie EMC 4:28:32

Marcin Rzepny
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Zawody
SpORT

Chęć uczestnictwa w całości zawodów zgłosiło około 150 
osób z  różnych miejscowości z  terenu gminy Kwidzyn. 

Zawodnicy zostali podzieleni na 5 kategorii: OPEN, gimnazjum 
(chłopcy i dziewczęta) oraz szkoły podstawowe (chłopcy 
i dziewczęta). Organizatorem Grand Prix była gmina Kwidzyn 
oraz Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej 
i Sportu Szkolnego. Sędziami i zarazem opiekunami rozgrywek 
byli nauczyciele wychowania fi zycznego ze szkół gminy Kwi-
dzyn. Zawodnicy za miejsca 1-3 otrzymali statuetki oraz sprzęt 
sportowy, pozostali otrzymali pamiątkowe foldery i nagrody.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy na 
edycję GRAND PRIX 2017/2018.

Finał Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie stołowym 2017
27 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Janowie została rozegrana runda fi nałowa Grand Prix Gminy 
Kwidzyn w tenisie stołowym. Turnieje w ramach rozgrywek prowadzone były w marcu oraz w kwietniu. 

6. Oskar Dominik
7. Tomasz Bordewicz
8. Filip Król

kategoria chłopcy gimnazjum
1. Adrian Tłuchowski
2. Kevin Kopyczyński
3. Dominik Osowski
4. Krystian Jędrzejewski
5. Kacper Kowalski
6. Szymon Juszczyk
7. Adrian Albrecht

OPEN 
1. Dominik Kuźma
2. Jakub Juszczyk
3. Beata Talewska
4. Marcin Kordalski
5. Jakub Rynk

Marcin Rzepny

kategoria dziewczęta SP
1. Nikola Skalmowska
2. Wiktoria Leńska
3. Małgorzata Król
4. Wiktoria Nasta
5. Weronika Zawadzka
6. Daria Tarsa
7. Weronika  Wielgosz

kategoria dziewczęta 
gimnazjum
1. Julia Ziarko
2. Wiktoria Krasowska

kategoria chłopcy SP
1. Jakub Obuchowski
2. Stanisław Redmer
3. Franciszek Tul
4. Dawid Kołodziejski
5. Oliver Kopyczyński

Zdjęcia: UG Kwidzyn

zawodnicy z Tychnów zajmują czołowe miejsca: I miejsce zajmu-
je Jakub Obuchowski, drugi jest Stanisław Redmer, a III miejsce 
zajmuje Karol Radzikowski, udział brał także Hubert Gogolewski. 
W kat. gimnazjów II miejsce zajmuje Katarzyna Cichocka, a w kat. 
szkół ponadgimnazjalnych również II miejsce zajmuje Krzysztof 
Zbyszyński, trzeci jest Dominik Kuźma, IV miejsce przypada Mi-
chałowi Rodzikowi. SP Tychnowy w powiatowej klasyfi kacji GP 
szkół podstawowych zajmuje wysoką III lokatę; 

• w prestiżowym turnieju wojewódzkim – memoriał Adrzeja 
Grubby – rozgrywanym w Kwidzynie, SP Tychnowy zajęła wy-
sokie V miejsce; 

•  w wojewódzkim turnieju klasyfi kacyjnym w grudniu Jakub 
Obuchowski zajął wysoką VI lokatę, Karol Radzikowski został 
sklasyfi kowany w przedziale od 17 do 24 miejsca;

•  21 maja w turnieju tenisa stołowego w Suszu Jakub Obuchow-
ski zajął I miejsce;

• 28 maja odbył się międzynarodowy turniej w Gniewie (udział 
brali zawodnicy z Kaliningradu), w którym bardzo wysokie 
II miejsce zajął Jakub Obuchowski (kat. do 4 kl.). 

Marcin Rzepny
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SpORT
Zawody

NAJLEPSZE GIMNAZJALISTKI W POLSCE!!!
W dniach 12-14 maja 2017 r. w Elblągu odbyła się Ogólnopolska Gimnazjada Unihokeja Dziewcząt  
(Mistrzostwa Polski Szkół Gimnazjalnych). 

W
 turnieju startowało 20 drużyn 
(przede wszystkim mistrzowie 
województw): Gimnazjum 
w Tomowie, Gimnazjum nr 1 

Sieradz, Gimnazjum nr 5 Zielona Góra, 
Gimnazjum w Skoroszytach, Gimnazjum 
Kębłowo, Gimnazjum nr 1 Trzebiatów, 
Gimnazjum Salezjańskie Poznań, Gimna-
zjum w Jasionówce, Gimnazjum Wierz-
chowo, Gimnazjum nr 20 Gdynia, Gimna-
zjum nr 1 Nowy Targ, Gimnazjum nr 1 
Sanok, Gimnazjum w Chudku, Gimnazjum 
w Orzyszu, Gimnazjum w Grzmiącej, 
Gimnazjum w Józefinie, Gimnazjum w Ży-
towiecku, Gimnazjum w Czarniewicach, 
Gimnazjum Zielonka oraz nasza drużyna 
Gimnazjum z Nowego Dworu Kw.

Zespoły zostały podzielone na czte-
ry grupy pięciozespołowe. Nasza druży-
na trafiła do grupy z Gimnazjum nr 5 
Zielona Góra, Gimnazjum Zielonka, Gim-
nazjum Salezjańskie Poznań oraz Gim-
nazjum nr 1 Sanok. Przepustką do gry 
o miejsca 1-8 było zajęcie co najmniej 

Skład zespołu: 
Anna Huzarska (kapitan), 
Patrycja Żyła, Julia Ziarko, 
Kinga Czeszejko,  
Julia Jaskuła, Ola Osińska, 
Karolina Ciszkowska,  
Natalia Dolatta,  
Aleksandra Stankiewicz. 
Trener Jerzy Stankiewicz. 
Malwina Zagórska  
i Sandra Wołoska podczas 
zawodów dzielnie pomagały 
i dopingowały naszą 
drużynę.

drugiego miejsca w grupie. Wygraliśmy 
z Poznaniem 3:0, Zieloną Górą 5:1, Sano-
kiem 4:1 oraz przegraliśmy z Zielonką 
0:1. Dało nam to drugie miejsce w grupie 
i możliwość gry o miejsca 1:8. W następ-
nym meczu ograliśmy Trzebiatów 2:1. 
Kolejny z Żytowieckiem przy naszej 
wygranej dawał nam możliwość gry 
o miejsca 1-4. Mecz ułożył się dla nas 
fantastycznie. Bramka strzelona z kar-
nego przez Kingę Czeszejko w początko-
wej fazie meczu oraz trzy kolejne strze-
lone prze Patrycję Żyłę dały nam 
zwycięstwo 4:0.

W półfinale zagraliśmy z Gimnazjum 
z Chudka. W regulaminowym czasie było 
0:0. I o wyniku meczu zadecydowały żuty 
karne (rzuty karne wykonują po trzy 
osoby z drużyny, jeżeli to nie wyłoni 
zwycięzcy, wykonuje się je dalej do 
pierwszej przewagi). Pierwsze do ich 
wykonywania przystąpiły gimnazjalist-
ki z Chudka, które popisały się celnym 
trafieniem. Do remisu doprowadziła 

Kinga. Druga i trzecia kolejka rzutów to 
popis naszej bramkarki Julii Ziarko, na-
tomiast kolejną bramkę dla nas strzeliła 
Patrycja i nasza kapitan Ania Huzarska 
nie musiała już wykonywać trzeciego 
rzutu karnego. Wynik 2:1 dla nas i mamy 
finał!!!

Mecz finałowy z Gimnazjum z Nowe-
go Targu miał podobny przebieg. Po 20 
minutach gry było 0:0. I o złotym meda-
lu decydowały rzuty karne. I  znowu 
wspaniały popis naszej bramkarki. Julka 
przepuściła pierwszego karnego, nato-
miast w drugiej i trzeciej kolejce była nie 
do pokonania. Kinga trafiła na 1:1, nato-
miast strzał Patrycji obroniła bramkarka 
z Nowego Targu. Ponieważ wykonywanie 
rzutów karnych rozpoczynał Nowy Targ, 
to karny wykonywany przez Anię mógł 
dać nam pierwsze miejsce. Emocje nie-
samowite, a strzał Ani okazał się złoty. 
2:1 dla nas i ogromna radość. To najwięk-
szy nasz sukces.

Jerzy Stankiewicz

Zdjęcie: J. Stankiewicz



12/2017Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 21

Zawody
SpORT

Zawody spławikowe 
o Puchar Wójta Gminy 
Kwidzyn 
30 kwietnia 2017 roku na jeziorze Jerzewo w miejscowości 
Brachlewo odbyły się po raz kolejny zawody spławikowe 
o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn, rozpoczynające tym 
samym sezon zmagań wędkarskich w 2017 roku. 

Organizatorem imprezy był Polski Związek Wędkarski Okręg 
Elbląg Koło Kwidzyn oraz Gmina Kwidzyn. Zawody rozpoczę-

ły się o godzinie 6.00 zgodnie z obowiązującym od lat zwyczajem, 
co ułatwiło sprawy organizacyjne, tj. losowanie stanowisk, 
zbiórkę, ofi cjalne otwarcie zawodów przez prezesa Koła PZW, 
udanie się na wyznaczone stanowiska, badanie gruntu, nęcenie 
i w końcu długo wyczekiwane przez wędkarzy prawdziwe łowie-
nie. Zawody trwały zgodnie z planem do godziny 12.00, potem 
nastąpiło ważenie ryb, następnie ogłoszenie wyników. 

W zmaganiach wędkarskich wzięło udział 32 wędkarzy. 
Łowiono przede wszystkim drobne ryby: płotkę i ukleję. Pierw-
sza piątka otrzymała nagrody i puchary ufundowane przez 
Gminę Kwidzyn. Wyniki indywidualne: 1. Adam Zachaczewski, 
2. Marcin Paluszkiewicz, 3. Grzegorz Czuro, 4. Piotr Tomaszew-
ski, 5. Robert Śliwiński. Marcin Rzepny

Złote medalistki Mistrzostw 
Polski w trójboju siłowym!
W dniach 20-21 maja zawodniczki LKS „Nadwiślanin” 
Kwidzyn pod okiem trenera Zbigniewa Lewickiego 
triumfowały w najważniejszej imprezie w Kielcach, 
tj. Mistrzostwach Polski w trójboju siłowym klasycznym 
do lat 16 i 20. 

Nikola Śpica i Paulina Wojtyła, które są mieszkankami gmi-
ny Kwidzyn, zdobyły złote medale w swoich kategoriach, 

srebro i brąz w kat. OPEN, złoty medal w klasyfi kacji druży no-
wej oraz ustanowiły sześć rekordów Polski. Gratulujemy 
wspaniałych wyników! 

Wyniki zawodniczek: Paulina Wojtyła – złoty medal w kat. 47 kg, brązowy medal w kat. OPEN, 3 rekordy Polski: 2 w wyciskaniu: 
38 kg i 45 kg oraz w przysiadzie do 70,5kg – wynik 200,5 kg. Nikola Śpica – złoty medal w kat. 84 kg, srebrny medal w kat. 
OPEN, 3 rekordy Polski: przysiad 117,5kg i 122,5 kg, ławka 63 kg, ciąg 145,5 kg – wynik 331 kg. Marcin Rzepny

Specjalne nagrody i wyróżnienia dla sportowców 
23 czerwca Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka uczestniczyła w zakończeniu roku szkolnego 
w Gimnazjum w Nowym Dworze. 

Podczas trwania uroczystości zostały wręczone nagrody, 
podziękowania oraz wyróżnienia dla uczniów, którzy 

osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce oraz w sporcie. Miłą 
niespodzianką dla wybitnych sportowców, a zaszczytem dla 
Ewy Nowogrodzkiej – Wójta Gminy Kwidzyn, było wręczenie 
specjalnych podziękowań i nagród w postaci bonów podarun-

kowych na zakup sprzętu sportowego w kwocie 200 zł dla 
zawodnika. Nagrody, w łącznej wysokości 2.200 zł otrzymała 
„złota” drużyna unihokeja dziewcząt z Nowego Dworu (Mi-
strzynie Polski w kategorii szkół gimnazjalnych) oraz Nikola 
Śpica – Mistrzyni Polski w Trójboju siłowym juniorów i brązo-
wa medalistka Mistrzostw Europy. Marcin Rzepny

Zdjęcie: UG Kwidzyn
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II Rajd Kwidzyński
Już pierwsza edycja zapowiadała duży potencjał drzemiący w Rajdzie Kwidzyńskim, dlatego wszyscy kibice 
i miłośnicy sportów motorowych długo czekali na imprezę, która w naszym regionie jest absolutnie czymś nowym. 

Wyniki Rajdu Okręgowego:
RO1:
1. Daniel Wyrzykowski / Ewelina Wyrzykowska
2. Piotr Adamski / Anna Kapusta 
3. Bernard Kilarski / Andrzej Ławrynowicz
RO2:
1. Maciej Górecki / Jacek Kondratowicz
2. Tomasz Soldat / Zbigniew Rombel
RO OPEN N:
1. Wojciech Subocz / Tomasz Markiewicz
2. Krzysztof Pacholec / Inez Adamska
RO OPEN 2WD:
1. Mateusz Bojanowski / Andrzej Ksyt
Klasyfi kacja generalna RO:
1. Daniel Wyrzykowski / Ewelina Wyrzykowska
2. Piotr Adamski / Anna Kapusta
3. Maciej Górecki / Jacek Kondratowicz
SuperKJS:
K1:
1. Jarosław Budziński / Rafał Chyliński
K2:
1. Michał Kujawa / Paweł Bill
2. Krzysztof Karwowski / Michał Pyrka
3. Kamil Woźniak / Piotr Jędrusiak
K3:
1. Jacek Wojtas / Monika Szczepańska
2. Jakub Baran / Aleksander Baran
3. Artur Kowalik / Paulina Czerwińska
K4:
1. Jakub Kosiński / Mateusz Siemienkiewicz
2. Krzysztof Samulewicz / Marcin Budziński
3. Tomasz Laskowski / Dariusz Piotrowski
K5:
1. Kacper Terlikowski / Marcin Grabski
2. Adam Stec / Dariusz Zdanowicz
3. Mariusz Rybiński / Piotr  Jamroziak
Klasyfi kacja generalna SKJS:
1. Kacper Terlikowski / Marcin Grabski
2. Adam Stec / Dariusz Zdanowicz
3. Mariusz Rybiński / Piotr Jamroziak
GOŚĆ:
1. Michal Owanek / Mateusz Wlaszkowski
2. Krzysztof Guzowski / Marcin Janasz

Druga odsłona to potwier-
dziła i przyciągnęła aż 53 

załogi; 9 załóg Rajdu Okręgo-
wego i 44 SuperKJS, co na ten 
rejon Polski jest bardzo dobrym 
wynikiem.

Podobnie jak przed rokiem 
inauguracyjna runda Rajdo-
wych Samochodowych Mi-
strzostw Pomorza rozpoczę-
ła się od wieczornego prologu 
w centrum Kwidzyna. Przy-
ciągnęła kilka tysięcy osób, 
a strzały z rur wydechowych 
rajdówek wzmacniane przez 
łuk skrzydła zamku kwidzyń-
skiego dawały znać o wyda-
rzeniu nawet kilka kilometrów 
dalej. Wydłużona względem 
zeszłego roku trasa prologu 
pozwoliła na nieco bardziej 
zaciętą rywalizację. Jednak 
to następnego dnia w niedzie-
lę rozpoczęła się prawdziwa 
walka o setne części sekundy.

Na zawodników czekały 
trzy odcinki w trzech pętlach. 
Dwa z nich to zupełna nowość; 
OS Widlice charakteryzował 

niższej rangi, natomiast OS 
Lipianki był dobrze znany tym, 
którzy startowali przed rokiem. 
50 km oesowych dla RO i 25 
km dla SKJS pozwalały na 
rozwinięcie rajdowych skrzy-
deł i zaspokojenie głodu naj-
bardziej wymagających za-
wodników. O  niezwykle 
wysokim poziomie rywalizacji 
świadczą różnice w czasach 
osiąganych przez najlepszych 
zawodników; trzy najlepsze 
załogi SuperKJS zameldowa-
ły się na mecie z czasami nie-
odbiegającymi od siebie o wię-
cej niż sześć sekund, a jedyne 
dwie załogi z klasy RO Open 
N dzieliły tylko trzy sekundy. 
Park serwisowy i główne cen-
trum koordynacji rajdu zlo-
kalizowane były na terenie 
Kwidzyńskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego 
w Górkach. Na parkingu, na 
terenie parku, można było 
obejrzeć samochody rajdowe, 
porozmawiać z zawodnikami. 
Dla wszystkich zawodników 
i osób związanych z obsługą 
rajdu przygotowano poczę-
stunek, o który tak jak w ze-
szłym roku zadbało Koło Go-
spodyń Wiejskich z Rakowca. 
Całość została zwieńczona 
ceremonią mety na terenie 
Kwidzyńskiego Parku Prze-
mysłowo-Technologicznego, 
gdzie załogi prezentowały się 
na rampie przed zgromadzo-
nymi kibicami. 

Marcin Rzepny

się bardzo krętymi partiami, 
OS Piaseczno pozwalał na 
osiąganie większych prędko-
ści, niespotykanych w rajdach 

Zawody
SpORT
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kUlTURA
Biblioteka

Biblioteka w Janowie
AKCJA „JAK NIE CZYTAM, 
JAK CZYTAM”
W dniu tak ważnym dla dzieci, czyli 1 czerwca nasza 
biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Janowie 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam jak 
czytam”. 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
W maju biblioteki obchodzą swoje święto, czyli Tydzień 
Bibliotek. 

TEATRZYK KAMISHIBAI ZAWITAŁ  
DO PRZEDSZKOLAKÓW
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Janowie  
odwiedziła Oddział Przedszkolny ze Szkoły  
Podstawowej w Janowie. 

XIV EDYCJA TYGODNIA 
BIBLIOTEK – „BIBLIOTEKA.
OCZYWIŚCIE!”
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbywała się XIV edycja 
ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek. 

Głównym założeniem pro-
jektu było zwrócenie uwa-

gi na systematyczny spadek 
czytelnictwa wśród dorosłych 
i wykorzystanie masowej ak-
cji do pokazania aktywności 
czytelniczej dzieci. Równole-
gle z akcją został przeprowa-
dzony konkurs plastyczny pt. 
„Ilustracja z mojej ukochanej 
książki”. Wyróżnienie laurea-
tów nastąpiło po zrobieniu 

zdjęcia konkursowego. Wszy-
scy uczniowie klas I - VI ze SP 
w Janowie, w tym dniu, od-
wiedzili naszą placówkę i wy-
pożyczyli książki, które ich 
najbardziej zainteresowały. 
W przyszłym roku planujemy 
powtórzyć całe przedsięwzię-
cie z  jeszcze większą liczbą 
młodych czytelników naszej 
biblioteki.

Beata Dubińska

Tegoroczna XIV edycja roz-
poczęła się 8 maja i trwa-

ła do 15 pod hasłem: „Biblio-
teka. Oczywiście!”. Biblioteka 
Publiczna Gminy Kwidzyn Fi-
lia w Janowie, jak co roku, 
zorganizowała pasowanie 
pierwszoklasistów z SP Jano-
wo na czytelników. Pasowanie 
weszło na stałe do kalendarza 
wydarzeń z Tygodnia Bibliotek 
i  jest to oficjalne przejście 
najmłodszych do grona czy-
telników naszej placówki. 
Dzieci, w formie zabawy, za-

poznały się z  regulaminem 
i księgozbiorem biblioteki, 
zasadami wypożyczania ksią-
żek oraz traktowania ich w taki 
sposób, aby, niezniszczone, 
mogły służyć małym czytel-
nikom przez wiele lat. Następ-
nie dzieci zostały podzielone 
na grupy, których zadaniem 
było stworzenie plakatu o te-
matyce związanej z książkami. 
Był to bardzo twórczo spę-
dzony czas. Natomiast naj-
większym przeżyciem dla 
uczniów było ślubowanie oraz 
akt pasowania na czytelnika. 
Na zakończenie spotkania 
nowym czytelnikom zostały 
wręczone nagrody książkowe, 
dyplomy i słodkie upominki.

 
Beata Dubińska

Jedną z atrakcji zapropono-
wanych dzieciom był tea-

trzyk kamishibai. Takiej formie 
prezentacji bajki towarzyszy 
wyjątkowy nastrój, powsta-
jący za sprawą przenośnego 
teatru, przy pomocy którego 
ilustrowane opowiadania są 

przedstawiane w formie pa-
pierowych slajdów. Technika 
i walory takiego przedstawie-
nia pomagają osiągnąć ma-
giczny efekt koncentracji, a ta 
forma opowiadania, czy też 
czytania, to prawdziwie tea-
tralne doświadczenie. Nasze 
maluszki z ogromnym zainte-
resowaniem wysłuchały baj-
ki wiosennej „Mój przyjaciel 
Kemushi”, a następnie zabra-
ły się do bardzo twórczej pra-
cy – barwienia farbkami gip-
sowych figurek odlanych 
własnoręcznie przez panią 
bibliotekarkę. 

 Beata Dubińska

Jej głównym celem jest pod-
kreślanie roli czytania i bi-

bliotek w  poprawie jakości 
życia, edukacji oraz zwiększenie 
prestiżu zawodu bibliotekarza 
i  zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa.  
Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 
brzmiało: „Biblioteka. Oczywi-
ście!”. Chcemy, by Biblioteka 
postrzegana była jako instytu-
cja na trwale wpisana w pejzaż 
kulturowy, zatem hasło „Biblio-
teka. Oczywiście!” ma wzmoc-
nić ten przekaz. Hasło odpo-
wiada także na pytanie „Jaka 
instytucja pozwala zaspokoić 
różnorodne potrzeby w zakre-
sie uczestnictwa w kulturze?”. 

W tym ważnym dla biblioteki 
czasie wizytę złożyły nam dzie-
ci z klas O i I ze Szkoły Podsta-
wowej w Janowie. Porozmawia-
liśmy, poczytaliśmy, pobawiliśmy 
się, popracowaliśmy i – oczy-
wiście – bardzo miło spędziliśmy 
ten czas. 

Beata Dubińska

Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka w Korzeniewie

Biblioteka
kUlTURA

PROJEKT „Historia sołectwa 
Korzeniewo”
9 maja 2017 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu „Historia 
sołectwa Korzeniewo” grupy inicjatywnej „My z Korzeniewa”. 

PROJEKT „DZIAŁAMY 
RAZEM W KORZENIEWIE 2”
Druga edycja projektu „Działamy razem 
w Korzeniewie” była wspólną inicjatywą naszej 
biblioteki, Ośrodka Interwencji Kryzysowej 
Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW oraz, a może 
przede wszystkim, młodzieży, która zaplanowała 
szereg działań i wydarzeń. 

Partnerami projektu 
była szkoła Podsta-

wowa w  Korzeniewie, 
Gimnazjum w  Nowym 
Dworze i sołtys wsi Ko-
rzeniewo Renata Krupa. 
Podobnie jak w pierwszej 
edycji warsztaty prowa-

dziły panie Agnieszka Koguciuk i Marta Mazur-Sudoł 
tym razem wspierane przez Karolinę Kiedewicz oraz 
Piotra Majdę, który jako wolontariusz prowadził war-
sztaty taneczne. 

Projekt był częścią działań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 W PROJEKCIE:
NAGRYWALIŚMY FILM O NASZYCH MARZENIACH
Nagranie filmu poprzedzały warsztaty, podczas 

których rozmawialiśmy o roli i sile sprawczej marzeń. 
Dziękujemy panu Arkadiuszowi za montaż i technicz-
ną realizację filmu.

BAWILIŚMY SIĘ W PODCHODY
To stara, niestety, często zapomniana zabawa 

dostarczająca mnóstwo emocji i wrażeń, jednocześnie 
uczy współpracy w grupie, postępowania fair play 
oraz orientacji w terenie.

PRZYGOTOWALIŚMY UKŁAD TANECZNY
Warsztaty taneczne prowadził Piotr Majda. Spoty-

kaliśmy się przez dwa miesiące, aby efekty naszej 
pracy zaprezentować na Festynie Rodzinnym.

ZORGANIZOWALIŚMY KONKURS „KORZENIEWSKI 
MASTERCHEF JUNIOR”

Moda na gotowanie i zdrowe odżywianie dotarła 
i do nas. Uczestnicy konkursu zmagali się w trzech 
konkurencjach: na najbardziej kolorową kanapkę, 
najbardziej energetyczny napój i najbardziej odżywczą 
sałatkę. Komisja w składzie: Krystyna Stankiewicz 
z Koła Korzeniewskich Kobiet, Renata Krupa, Mariola 
Kisłowska, Arkadiusz Gniadek i Piotr Majda nie miała 
łatwego zadania. 

Maj jest miesiącem, w którym przypada Tydzień 
Bibliotek. Co roku ma on swoje hasło przewodnie. 
W roku 2017 brzmiało ono „Biblioteka. Oczywiście!” 
Po przeanalizowaniu działań planowanych przez naszą 
bibliotekę stwierdziliśmy, że znakomicie wpisują się 
one w hasło tegorocznego Tygodnia. Parafrazując, 
moglibyśmy powiedzieć: „To wszystko zdarzyło się 
w bibliotece? Oczywiście!”

 Alicja Bryksy

AKCJA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA 
„ŻONKILE”
 „Żonkile” to akcja społeczno-edukacyjna Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, w tym roku upamiętniająca 74. rocznicę 
powstania w getcie warszawskim. 

Przystąpiliśmy do niej po raz pierwszy. Nasza akcja była wynikiem 
współpracy Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn Filii w Korzeniewie 

i Biblioteki Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Uczniowie przygotowa-
li w bibliotece szkolnej papierowe żonkile, symbol pamięci o powstaniu 
w getcie i jego bohaterach. 19 kwietnia wolontariusze wraz z bibliote-
karzami obu bibliotek udali się na wycieczkę rowerową do Biblioteki 
Publicznej Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie, gdzie rozdawali żonkile 
wśród czytelników tamtejszej biblioteki, jak również wśród mieszkańców 
wsi Mareza. Po powrocie do Korzeniewa wolontariusze wyszli także poza 
szkołę, propagując akcję wśród naszych mieszkańców. 

 Drugi etap akcji to wydarzenie edukacyjne, które odbyło się  
26 kwietnia w czytelni Biblioteki Publicznej. Uczestniczyli w nim ucz-
niowie klas szóstych, którzy obejrzeli film „Nie było żadnej nadziei”. 
Gościem spotkania był Łukasz Rzepczyński, pracownik Muzeum w Kwi-
dzynie, miłośnik ziemi kwidzyńskiej, regionalista i kolekcjoner, który 
przedstawił nam prezentację: „Kwidzyn dawniej Marienwerder miastem 
wielokulturowym” ukazującą historię Gminy Żydowskiej w Kwidzynie, 
a także dzieje rodziny Isakowitz. Zaprezentował nam także książkę 
„Skarb pana Isakowitza” – autorstwa Danny Wattin.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali papierowe żonkile symboli-
zujące akcję, a uczniowie – karty pracy stanowiące podstawę do dyskusji 
na temat filmu i jego bohaterów, która odbyła się podczas lekcji historii. 

 Na tę okazję przygotowana została również wystawa książek do-
tyczących historii getta warszawskiego i Holokaustu, które pochodziły 
ze zbiorów Biblioteki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. 

Dziękujemy Łukaszowi Rzepczyńskiemu i Joannie Jezierskiej z Muzeum 
Zamkowego w Kwidzynie za pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz bi-
bliotekarzom z Biblioteki Publicznej w Marezie za pomoc i ciepłe przyjęcie.

 Alicja Bryksy

Nasza biblioteka zaprosiła na 
nie Mirosława Bruckiego, kon-

serwatora zabytków, pracownika 
Narodowego Muzeum Morskiego 
w Gdańsku. Pan Mirosław jest 
wielkim sympatykiem naszej wsi, 
w której jako dziecko spędzał wa-

kacje u swojego dziadka Walente-
go Bruckiego, pracującego w Przed-
siębiorstwie Budownictwa 
Wodnego w Tczewie, „będącego 
pracownikiem Wisły”. Pan Mirosław 
przyjechał wraz z małżonką oraz 
siostrą Wandą Krajewską. Nasi 
goście przywieźli ze sobą fotogra-
fie i wspomnienia. Było to wyjąt-
kowe spotkanie, podczas którego, 
w atmosferze rodzinnych wspo-
mnień, głównym bohaterem było 
Korzeniewo i jego historia.

 Alicja Bryksy
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Biblioteka w Marezie
„CAŁA POLSKA  
CZYTA  
DZIECIOM” 
7 czerwca naszą bibliotekę 
odwiedziła grupa sześciolatków 
z Przedszkola „Słoneczko” 
w Marezie. 

SPOTKANIE 
Z PISARKĄ  
M. WITKIEWICZ 
7 kwietnia 2017 roku gościem naszej 
biblioteki była jedna z najpoczytniej-
szych współczesnych pisarek 
polskich Magdalena Witkiewicz. 

„KINO 
W BIBLIOTECE” 
– WYKŁAD 
O FESTIWALACH 
FILMOWYCH
Ostatni tydzień marca w bibliotece 
w Marezie upłynął pod znakiem 
filmu, a to za sprawą dwóch 
wydarzeń: wykładu oraz projekcji 
filmu festiwalowego. 

ZAKOŃCZENIE 
KURSU 
KOMPUTEROWEGO 
DLA SENIORÓW 
26.04.2017 r. zakończyła się kolejna, piąta już, edycja kursu komputerowego 
dla seniorów organizowanego przez Bibliotekę w Marezie. 

W tym dniu był czas na ostatnie pytania, wspomnienia, podziękowania, a tak-
że uściski. Trzy miesiące wspólnej pracy zrodziły bowiem nowe znajomości 

i przyjaźnie. Każda osoba uczestnicząca w zajęciach otrzymała od nas na pamiątkę 
dyplom ukończenia kursu. 

Katarzyna Majda

Spotkanie odbyło się w ramach trwa-
jącego XVI Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom. Akcja w  tym roku 
odbywa się pod hasłem: „Czytanie zbli-
ża”. Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom to największe doroczne świę-
to w  ramach trwającej nieprzerwanie 
od 2001 roku kampanii społecznej „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”. Biblioteka w Ma-
rezie, jak co roku, włączyła się w akcję, 
zapraszając panią Ewę Stec – prezes 
Stowarzyszenia Seniorzy 50+, aby prze-
czytała dzieciom fragment książki „Nowe 
Przygody Kubusia Puchatka”. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem wysłucha-
ły naszego gościa. Następnie wykonały 
prace plastyczne. Były to łamigłówki 
i  kolorowanki związane z głównymi 
bohaterami czytanej książeczki. Na 
zakończenie maluchy otrzymały słodkie 
małe co nieco :) wraz z życzeniami we-
sołych i udanych wakacji. 

 
Ewa Kijewska

Do najlepszych jej powieści, i najczęś-
ciej polecanych przez nasze czytel-

niczki, należą: „Ballada o ciotce Matyldzie”, 
„Pierwsza na liście”, „Pracownia dobrych 
myśli”, „Opowieści niewiernej”. Spotkanie 
przebiegło w bardzo sympatycznej, peł-
nej śmiechu i wzruszeń, atmosferze. Pani 
Magdalena urzekła nas swoją radością, 
optymizmem, dystansem do siebie i swo-
jej twórczości. Swoim żywiołowym opo-
wiadaniem o  tym, jak powstawały jej 
książki i skąd czerpała pomysły, sprawi-
ła, iż zebrane słuchaczki nie zauważyły 
nawet, że za oknem się ściemnia, a spot-
kanie trwa już ponad dwie godziny. Ten 
miły wieczór zakończyło wpisanie auto-
grafów w ulubionych powieściach oraz 
wspólne pamiątkowe zdjęcie. 

Spotkanie autorskie z Magdaleną 
Witkiewicz zrealizowano w ramach pro-
jektu Dyskusyjne Kluby Książki, przy 
dofinansowaniu Instytutu Książki, bę-
dącego patronem projektu DKK.

Małgorzata Lasota

Temat wykładu brzmiał: „Przed i  za 
ekranem – polskie festiwale filmowe” 

i odbył się 28 marca, natomiast projekcja 
filmu „Imagine” Andrzeja Jakimowskiego 
– 31 marca. Oba te wydarzenia były 
inicjatywą naszego czytelnika Łukasza 
Kamińskiego. Przygotował dla nas i wy-
głosił interesujący wykład poświęcony 
m.in. festiwalowi gdyńskiemu, bydgo-
skiemu Camerimage, Krakowskiemu 
Festiwalowi Filmowemu, Festiwalowi 
Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu. 
Wykładowi towarzyszyła prezentacja 
zdjęć oraz bogatego zbioru festiwalowych 
pamiątek: wydawnictw, plakatów, ulotek, 
autografów. Wykład był idealnym wstę-
pem do kolejnego seansu w „Kinie w bi-
bliotece”. Obejrzeliśmy bowiem „Imagine” 
– międzynarodową produkcję pokazy-
waną na wielu festiwalach, pięciokrotnie 
nagrodzoną i  trzynaście razy nomino-
waną do prestiżowych nagród filmowych. 

Nasz prelegent Łukasz Kamiński jest 
absolwentem filozofii w Instytucie Filo-
zofii UWM w Olsztynie, obecnie przygo-
towuje pracę doktorską o egzystencji 
w polskim kinie współczesnym. Współ-
organizuje olsztyński festiwal „Filozofia 
Filmowo”, jest członkiem Polskiego To-
warzystwa Filozoficznego i Kwidzyńskie-
go Towarzystwa Kulturalnego. Prywatnie 
– miłośnik nie tylko festiwali filmowych, 
ale i muzycznych, starych kin studyjnych, 
fotografii, dobrej kawy, wypadów rowe-
rowych i książek rzecz jasna. 

Katarzyna Majda
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Biblioteka Rakowiec

Biblioteka

DZIEŃ MAMY  
I DZIEŃ TATY 
Choć na kartach kalendarza Dzień Mamy i Dzień Taty 
zaznaczony jest w dwóch różnych terminach,  
my spotkaliśmy się 24 maja 2017 r., by obchodzić te 
okazje podczas wspólnego święta – Święta  
Naszych Rodziców. 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 
19 maja 2017 r. w naszej bibliotece odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy pierwszej ze Szkoły 
Podstawowej w Rakowcu. 

Dzieci, chcąc wyrazić swoje podziękowanie rodzicom za 
obecność w ich życiu, za miłość, którą je obdarzają, przy-

gotowały dla nich wierszyki i drobne upominki.
Była też część „rozrywkowa” spotkania: rodzice, wraz 

z pociechami, uczestniczyli w konkurencji ”co wiem o rodzicach, 
co rodzice wiedzą o mnie?”, dużo śmiechu wywołała też zaba-
wa, w której rodzice karmili dzieci, mając zawiązane oczy. 
Zwieńczeniem Święta Rodziców była fotografia rodzinna 
w ramie. 

Beata Pawluczuk

„ROZSĄDNI LUDZIE NIE 
STOSUJĄ DIET” – SPOTKANIE 
Z DIETETYCZKĄ 
10 maja w Bibliotece w Rakowcu odbyło się spotkanie 
z dietetyczką Anastazją Dąbrowską-Walczak, podczas 
którego dowiedzieliśmy się, że rozsądni ludzie nie 
stosują diet, ponieważ wiedzą, że tymczasowość 
i doraźność nie służą trwałemu spadkowi i kontroli  
masy ciała. 

Jeśli chcemy utrzymać prawidłową masę ciała, musimy 
wprowadzić zmiany w naszych nawykach żywieniowych 

i ruchowych, które zdołamy utrzymać przez całe życie.
Po wykładzie i prezentacji uczestniczki spotkania mogły 

zbadać skład swojego ciała profesjonalnym analizatorem 
i omówić jego wynik z panią dietetyk.

Beata Pawluczuk

Pasowanie to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do 
grona czytelników biblioteki. Głównym celem tej uroczy-

stości jest promowanie biblioteki i zachęcenie najmłodszych 
czytelników do korzystania z jej zbiorów, a także wyrabianie 
prawidłowych nawyków czytelniczych i  rozbudzenie szacun-
ku do książek. Dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Franklin 
czyta kolegom”, rozwiązywały zagadki literackie związane 
z  tytułami bajek, zapoznały się z zasadami korzystania ze 
zbiorów bibliotecznych, wysłuchały „próśb książki” i złożyły 
uroczyste ślubowanie. Każde dziecko otrzymało książeczkę 
i pamiątkowy dyplom. 

Beata Pawluczuk

Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka w Tychnowy
kUlTURA

SPOTKANIE Z ANNĄ 
CZERWIŃSKĄ-RYDEL 
4 maja 2017 r. do Tychnów zawitała Anna Czerwińska-
Rydel, znana, nagradzana i ceniona autorka literatury 
dziecięcej, muzyk i pedagog. 

W swoje powieści wplata 
wątki historyczne, mu-

zyczne, społeczne i biografi cz-
ne. Jest pomysłodawczynią 
i twórczynią serii powieści dla 
dzieci i młodzieży o wielkich 
Polakach, m.in. Fryderyku Cho-

pinie, Januszu Korczaku, Henryku Sienkiewiczu, Marii Skło-
dowskiej-Curie czy Wandzie Rutkiewicz. 

Spotkanie przebiegło w miłej i kameralnej atmosferze. Pani 
Anna interesująco opowiadała o swej twórczości oraz boha-
terach swoich książek, a  także cierpliwie odpowiadała na 
pytania zadane przez dzieci. Spotkaniu towarzyszyła prezen-
tacja oraz wystawa książek. Miejmy nadzieję, że poznanie 
autorki, zobaczenie jej i usłyszenie na żywo spowoduje, iż 
dzieci z zainteresowaniem sięgną po książki, o których mó-
wiono, a które dostępne są – na wyciągnięcie ręki – na półkach 
naszej biblioteki i czekają na wypożyczenie.

Biblioteka serdecznie dziękuje Szkole Podstawowej im. 
Marii Kotlarz w Tychnowach za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania.

 Danuta Stawicka

SPOTKANIE Z PODRÓŻNICZKĄ
18.03.2017 r. odbyło się spotkanie z podróżniczką Jolantą 
Seremak-Ślesicką, która opowiedziała o swej wyprawie 
do RPA. 

Republika Południowej Afryki jest najdalej 
na południe wysuniętym państwem w Afry-

ce, z trzech stron otoczonym przez oceany 
(Atlantycki na zachodzie i Indyjski na wscho-
dzie). Graniczy z Namibią, Botswaną, Zim-
babwe, Mozambikiem oraz Królestwami 

Suazi i Lesotho. Trasa podróży wiodła z Jo-
hannesburga do Kapsztadu. W trakcie prezen-

tacji pani Jolanta przekazała informacje o historii 
i geografi i RPA (m.in. o ludności, językach urzędowych, walucie), 
a także opowiedziała o Parku Narodowym założonym w 1898 
r. przez Paula Krugera i noszącym jego imię. Dla najmłodszych 
słuchaczy najbardziej interesującym tematem były dzikie 
zwierzęta, bo najbardziej właśnie je kojarzymy z afrykańskim 
lądem. Opowiadaniu towarzyszyły slajdy z podróży. Pani Jola 
przygotowała dla nas ponadto miłą niespodziankę: chlebek 
bananowy i herbatę. Przepis na chlebek oraz herbata, jak 
najbardziej, wprost z RPA. 

Biblioteka serdecznie dziękuje Szkole Podstawowej w Tych-
nowach za udostępnienie sali oraz pomoc w zorganizowaniu 
spotkania.

 Danuta Stawicka

XVI ŚWIĘTO KSIĄŻKI 
17.05.2017 r. w Tychnowach obchodziliśmy 
XVI rocznicę „Święta Książki”. 

Nasza uroczystość jest podsumowaniem 
cyklicznych spotkań z dziećmi kl. I-III, a jej 

stałym elementem jest pasowanie pierwszo-
klasistów na czytelników. Na spotkaniach 
czytelniczych wspólnie z dziećmi czytaliśmy 
i analizowaliśmy książkę Anny Czerwińskiej-Rydel pt. 
„Słońcem na papierze: wesołe opowieści o Kornelu Makuszyńskim”. 
W tym roku gościem imprezy była dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kwidzynie Katarzyna Bednarek. Przeczytała fragment 
książki Anny Czerwińskiej-Rydel pt. „Tajemnica Matyldy” oraz 
uczestniczyła w pracach komisji konkursowej. W trakcie uroczy-
stości bowiem przeprowadzony został konkurs czytelniczy, 
w którym drużyny z klas I-III rozwiązywały test dotyczący wie-
dzy zdobytej w trakcie spotkań czytelniczych oraz wykonały 
ilustrację do książki, a wszystkie pozostałe dzieci wzięły udział 
w konkurencji na najciekawszy rysunek „Święto Książki – Moja 
Biblioteka”. Specjalnie na tę uroczystość uczniowie przygotowa-
li zagrzewające do boju hasła i piosenki, które także podlegały 
ocenie jury konkursu. Emocji podczas rozgrywek było, jak zawsze, 
dużo. Uczniowie bardzo poważnie podchodzą do zmagań i moc-
no przeżywają zarówno radość zwycięstwa, jak i gorycz porażki. 
Największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy trzeciej, drugie 
miejsce zajęła klasa pierwsza, a trzecie – druga. Laureatami 
konkursu plastycznego zostali Kinga Wojtacka, Laura Przelińska 
i Lena Rolkiewicz. Dla każdej klasy ufundowano nagrody. Wszyst-
kie dzieci otrzymały słodycze, a najlepsi drobne upominki. 

Danuta Stawicka

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach 
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek, 
której głównym celem jest podkreślenie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz 
zwiększenie zainteresowania książką szerokich kręgów 
czytelniczych. 

Hasło Tygodnia brzmiało: „Biblioteka. 
Oczywiście!”. W naszej bibliotece te-

goroczny TB rozpoczął się miłym akcen-
tem – odwiedzinami małych czytelników, 
którzy przybyli z niespodzianką (życze-
nia, kwiaty i laurki z okazji Dnia Biblio-

tekarza). Biblioteka, jak co roku, zorga-
nizowała spotkania dla najmłodszych 

czytelników. Tematem przewodnim spotkania 
była treść książeczki pt. „Franklin i zazdrość”. Przesłanie z niej 
płynące zostało omówione podczas dyskusji. Dzieci wyraziły 
swą opinię o wysłuchanej historii, uświadomiły sobie, jak czę-
sto błędnie odczytujemy niektóre zachowania innych osób, 
zrozumiały, iż każdy ma potrzebę kontaktu z  rówieśnikami, 
potrzebę rozmowy, zabawy oraz przyjaźni, która ma wielką 
moc. Dzieci obejrzały również inne książeczki o Franklinie oraz 
pokolorowały postać bohatera. Na zakończenie spotkania 
otrzymały słodkie upominki.

Danuta Stawicka

hannesburga do Kapsztadu. W trakcie prezen-

17.05.2017 r. w Tychnowach obchodziliśmy 

czytelniczych wspólnie z dziećmi czytaliśmy 

H
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ASAMBLAŻ – TRZY WYMIARY 
KULTURY
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie otrzymał 
dofi nansowanie w ramach programu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna” 
na realizację autorskiego projektu „Asamblaż – trzy 
wymiary kultury”. 

J
est to projekt, który 
pomaga odkryć zarówno 
własną tożsamość zwią-
zaną choćby z miejscem 

zamieszkania, jak i  zasoby, 
które każda z miejscowości 
posiada. W ramach projektu 
odbywa się szereg warsztatów 
twórczych opartych zarówno 
na zasobach materialnych 
i niematerialnych danej miej-
scowości, jak i wydobywaniu 
konkretnych skarbów związa-
nych z kulturą, tradycją oraz 
życiem mieszkańców. Projekt 
odbywa się w trzech miejsco-
wościach gminy Kwidzyn, tj. 
w Rakowcu, Dubielu i Ośnie. 
Mieszkańcy uczestniczą w bar-
dzo wymagającym projekcie, 
który angażuje, motywuje 
i buduje konkretną tożsamość 
związaną z miejscem zamiesz-
kania, pochodzeniem i war-
tościami. W ramach warszta-
tów twórczych powstanie 
również instalacja artystycz-
na i mural, a także odbędzie 
się gra terenowa. 

Marcin Kurkus Zdjęcia: GOK
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Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie ogłosił wyniki 
konkursu „Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kwidzyn 2017”
Dnia 14 kwietnia 2017 r. komisja konkursowa dokonała oceny inicjatyw zgłoszonych w ramach Konkursu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kwidzynie: Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2017. 

Osiem projektów otrzymało stosow-
ną punktację, z  czego sześć dostało 
dofi nansowanie. Jeden wniosek został 
odrzucony z powodu błędów formalnych. 
Poniżej przedstawiamy opisy nagrodzo-
nych inicjatyw, które przybliżą konkret-
ne działania grup nieformalnych. 

1. GRUPA NIEFORMALNA „OŚNIACZKI 
Z DZIKIEJ PACZKI” zrealizuje projekt 
„OSADA COUNTRY”. Celem projektu jest 
zrekompensowanie braku dostępu do 
edukacji artystycznej wynikającego z   
odległości Ośna od miasta i  świetlic 
kulturalno-oświatowych. Ośniaczki za-
mierzają zamienić swoją wieś na czas 
działań projektowych w osadę w stylu 
country i prowadzić działania artystycz-
ne nawiązujące do muzyki, tańca i sty-
listyki Dzikiego Zachodu. W  ramach
 projektu inicjatorki zakładają zorgani-
zowanie „Country Art” – warsztatów 
plastycznych, w czasie których uczest-
nicy wykonają ozdoby w stylu country, 
„Country Dance” – warsztatów tanecznych 
tańców country i „Foto Retro” – warszta-
tu fotografi cznego, podczas którego 
poznają tajniki wykonania zdjęć w tym 
stylu. Podczas   „Pikniku Country” uczest-
nicy projektu zaprezentują swoje prace, 
odbędzie się pokaz taneczny, konkursy 
i animacje dla dzieci. Inicjatorki zorgani-

zują również pokaz jazdy konnej i lekcję 
jazdy konnej dla dzieci.

2. GRUPA NIEFORMALNA „MY Z KO-
RZENIEWA” zrealizuje projekt pod nazwą 
„HISTORIA SOŁECTWA KORZENIEWO”. 
Celem działania jest aktywizacja spo-
łeczności lokalnej w poznanie najbliż-
szego środowiska, specyfi ki kulturowej 
i  historycznej wsi. Grupa planuje cy-
kliczne spotkania „Poszukiwaczy hi-
storii Korzeniewa”, którzy odwiedzą 
biblioteki, muzeum i zbiorą materiały 
o historii tego miejsca. Zamierza rów-
nież zorganizować „Historyczne korze-
niewian rozmowy”, w  czasie których 
nagra i zapisze wywiady ze starszymi 
mieszkańcami, które z kolei zredaguje 
i  przekaże do druku „Korzeniewska 
redakcja”. Zwieńczeniem projektu ma 
być publikacja o tematyce historycznej 
pt: „Historia sołectwa Korzeniewo”. 
W ramach działań grupy inicjatywnej 
i  zdobywania materiałów odbędą się 
wycieczki rowerowe i  marsze nordic 
walking. W  założeniach jest również 
organizacja pikniku integracyjnego dla 
wszystkich mieszkańców i sympatyków 
z konkursem historycznym. Inicjatorzy 
założą także blog, w którym na bieżą-
co będzie można śledzić przebieg dzia-
łań projektowych.

3. GRUPA NIEFORMALNA „MAREZIA-
CY” zrealizuje projekt „MAREZA JAK 
MUZYKA ŁĄCZY POKOLENIA”. Celem 
inicjatywy oprócz integracji międzypo-
koleniowej i umacniania więzi sąsiedzkich 
jest nabycie wiedzy historycznej, rozwój 
kulturalny i artystyczny uczestników 
projektu. Zadanie zakłada przeprowa-
dzenie wideorozmów z mieszkańcami 
Marezy, które zostaną utrwalone na 
płytach DVD i  rozpowszechnione na 
podsumowaniu inicjatywy. Inicjatorki 
planują rozpocząć działania projektowe 
spotkaniem plenerowym, połączonym 
z Narodowym Czytaniem „Wesela”. To-
warzyszyć mu będzie występ zespołu 
ludowego „Marezianki” z  repertuarem 
z lat 50. i 60. XX wieku oraz minikonkurs 
śpiewaczy dla młodych uczestników 
inicjatywy. Ponadto w ramach działań 
odbędzie się projekcja kultowego fi lmu 
„Prawo i pięść”, wykład „Kultura menno-
nicka w Dolinie Kwidzyńskiej ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Gminy Kwidzyn” 
i wykład „Rys historyczny Marezy i oko-
lic”. Ponadto inicjatorki przygotują wy-
stawę zdjęć z dawnych lat, udostępnio-
nych przez mieszkańców, i zaproszą na 
prezentację wideowspomnień. Podczas 
podsumowania i zakończenia inicjatywy 
zostanie prz eprowadzony konkurs wiedzy 
historyczno-kulturalnej, zaplanowano 
wspólne śpiewanie piosenek z zespołem 
śpiewaczym „Marezianki”, grupa rozda 
płyty DVD z nagraniami i podzieli się 
refl eksjami z realizacji projektu. 

4. GRUPA NIEFORMALNA „POWIŚLAŃ-
SKI TEAM” z Licza zainicjuje cykl spotkań 
„CZTERY KROKI DO DOLNEGO POWIŚLA”. 
Inicjatorki zamierzają zaangażować 
swoją społeczność do czterech działań 
o różnym charakterze. Wyjazd na war-
sztaty do Pracowni Haftu Artystyczne-
go w Pastwie, czyli „Artystycznie pozna-
jemy Powiśle” przybliży uczestnikom 
sploty i  tradycyjne techniki tkackie. 
W spotkaniu „Bezpiecznie i kulturalnie 
w kolorach Powiśla” przedstawiciele OSP 
w Pastwie i Policji zorganizują warszta-
ty z zasad udzielania pierwszej pomocy 

Inicjatywy

Zdjęcia: GOK
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i przeprowadzą konkurs na temat bez-
pieczeństwa i pierwszej pomocy, jak 
również zaproponują mieszkańcom udział 
w konkurencjach strażackich. Grupa 
planuje też spotkanie z dietetykiem 
i wykład Grażyny Michalik, autorki książ-
ki „Smaki Powiśla” w kroku trzecim – 
„Zdrowo od juniora do seniora”, w czasie 
którego uczestnicy przygotują powiślań-
skie kanapki, surówki i soki. Podsumo-
waniem projektu ma być spotkanie in-
tegracyjne dla mieszkańców Licza, 
czyli „Piknik rodzinny”, który ubogacą 
animacje dla dzieci, lekcja edukacyjna 
z warsztatami „Miniplener”, a także pieś-
ni ludowego zespołu śpiewaczego.

5. GRUPA NIEFORMALNA „MY I NASZA 
WIEŚ” zrealizuje projekt „O DUBIELU 
PRZY KAWIE”. Celem zadania jest zwięk-
szenie poczucia tożsamości regionalnej, 
aktywizacja mieszkańców i odszukanie 
ciekawych historii Dubiela. Inicjatorki 
zakładają powstanie publikacji opraco-
wanej na podstawie zebranych w czasie 
działań materiałów, wspomnień i zdjęć. 
Grupa zorganizuje spotkanie plenerowe 
wszystkich mieszkańców wsi, podczas 

się wernisaż prac malowanych na szkle, 
wystawa fotografi czna i plenerowa in-
tegracja uczestników spotkań.

6. GRUPA NIEFORMALNA „AKTYWNI 
DLA BRACHLEWA” zrealizuje projekt 
„SZTUKA CYRKOWA – SZTUKA LUDZKICH 
MOŻLIWOŚCI”. Celem inicjatywy jest 
zaktywizowanie mieszkańców do udzia-
łu w wydarzeniach kulturalnych, wzmoc-
nienie potencjału społecznego i umoc-
nienie więzi międzypokoleniowej. 
W ramach działań grupa zamierza zor-
ganizować spotkanie z zakresu pedago-
giki cyrku – wyjazd międzypokoleniowy 
na Ogólnopolskie Dziecięce Spotkania 
Cyrkowe wraz z warsztatami oraz na-
wiązać współpracę z Brodnickim Domem 
Kultury. Inicjatorki planują także zorga-
nizowanie w okresie wakacyjnym spływu 
kajakowego po jeziorze Jerzewo w Brach-
lewie dla dorosłych mieszkańców wsi 
z ogniskiem i integracją. W ramach dzia-
łań artystycznych zostaną przeprowa-
dzone plecionkarskie warsztaty ręko-
dzielnicze, podczas których oprócz 
wyplatania z rattanu uczestnicy wysłu-
chają opowieści o twórczości plecionka-
rzy żyjących i działających w Dolinie 
Wisły. Ostatnie spotkanie – „Wieczór 
magii” ubogaci występ iluzjonisty, dzie-
ci zaprezentują swoje umiejętności na-
byte podczas warsztatów cyrkowych, 
a  inicjatorki podsumują działania pro-
jektowe. „Aktywne dla Brachlewa” prag-
ną wykorzystać cyrk jako tradycyjną 
formę sztuki oraz nowoczesne narzędzie 
pedagogiki zabawy i integracji grup.

Marcin Kurkus

którego zgromadzi wspomnienia, zapiski 
i  zdjęcia. Spotkaniu towarzyszyć będą 
animacje i zabawy dla dzieci. W ramach 
projektu odbędą się również warsztaty 
plastyczne „Dubiel na szkle malowany”, 
poprowadzone przez lokalną malarkę, 
która wprowadzi uczestników w techni-
kę malowania na szkle. Prace wykonane 
przez uczestników będzie można oglądać 

w świetlicy w Dubielu. Planuje się także 
„Spotkanie absolwentów” – abiturientów 
nieistniejącej już szkoły podstawowej 
w Dubielu mające na celu zebranie wspo-
mnień i pamiątek z okresu działania 
szkoły. Punktem kulminacyjnym projek-
tu będzie rozdanie podczas zakończenia 
inicjatywy publikacji o historii Dubiela. 
Podczas ostatniego działania odbędzie 

Inicjatywy

Zdjęcia: GOK
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EKIPA 
ARONA, 
CZYLI BREAK 
DANCE 
W GOK-u
Energetyczna muzyka, taniec pełen 
akrobacyjnych fi gur, bardzo pozytywna 
atmosfera, a ponadto radość wypełniająca 
salę. 

Tak właśnie jest podczas zajęć Break Dance, 
które w świetlicy w Rakowcu w każdy piątek 

o godz. 18.00 prowadzi Aron Ciesielski. Zajęcia 
organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, 
a odbywają się one zarówno w świetlicy w Ra-
kowcu, jak i w SP w Tychnowach. Zespół tanecz-
ny miał już swój poważny debiut podczas 
Wernisażu Pleneru Rzeźbiarskiego i  został 
przyjęty z dużym entuzjazmem, a brawa na 
pewno zachęciły do dalszego rozwoju w tej 
jakże wymagającej formie tańca. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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IV OGÓLNOPOLSKI PLENER RZEŹBIARSKI 
„GINĄCE RZEMIOSŁA”
Tradycyjnie Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zorganizował IV Ogólnopolski 
Plener Rzeźbiarski o temacie przewodnim „Ginące Rzemiosła”. 

Plener

O
piekunem pleneru 
był Instruktor 
Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Kwi-
dzynie – Piotr 

Jakubowski, który do rzeź-
biarskich zmagań zaprosił 
Michała Grzymysławskiego, 
Mieczysława Wojtkowskiego, 

Bogusława Migela, Edmunda 
Szpanowskiego oraz Jana 
Lewickiego, których projekty 
zostały wcześniej zaakcep-
towane spośród nadesłanych 
z całej Polski. Podczas plene-
ru rzeźbiarskiego odbywały 
się również warsztaty rzeź-
biarskie dla dzieci, które pro-

wadził Piotr Jakubowski. Ple-
ner rzeźbiarski „Ginące 
Rzemiosła” odbywał się 
w dniach 16-21 maja i zakoń-
czył się wernisażem, podczas 
którego tradycyjnie odbyły 
się zawody Speed Carvingu. 
Nowością były również Ręko-
dzielnicze Warsztaty Ukraiń-
skie poprowadzone przez 

wolontariuszy z Ukrainy. Wy-
darzenie muzycznie uświetnił 
zespół „Pas de nom” pod wo-
dzą Agnieszki Perehudy, a dla 
wszystkich zebranych zatań-
czył zespół tańca Break Dan-
ce działający przy GOK Kwi-
dzyn, który prowadzi Aron 
Ciesielski. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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ZAPROŚ NAS DO SIEBIE 2017 – SUKCES GOK-u
Ten projekt można uznać za prawdziwy sukces, ponieważ Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, składając 
wniosek o dofi nansowanie, uzyskał najwyższą punktację spośród 71 domów kultury z całej Polski. 

kUlTURA

Projekt zakłada działanie z określoną społecznością, z którą we współpracy 
tworzy się określony proces badawczy. Wyniki procesu badawczego, wza-
jemna współpraca oraz konkretna praca na zasobach materialnych i nie-
materialnych posłużą do stworzenia konkretnej oferty kulturalnej dostoso-
wanej do określonej miejscowości. Miejscowość, z którą Gminny Ośrodek 

Kultury w Kwidzynie podjął tę współpracę, jest Szałwinek. Proces badawczy, 
jak również sam projekt jest bardzo wymagający, ale wierzymy, że przyniesie 
pożądane rezultaty i uda się stworzyć i skonkretyzować ofertę kulturalną, któ-
ra będzie odpowiadała potrzebom mieszkańców Szałwinka. Sam projekt to nie 
tylko praca w miejscowości Szałwinek, ale również szereg szkoleń w formie 
wizyt studyjnych zorganizowanych przez Narodowe Centrum Kultury.

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK/Marcin Kurkus

Projekt
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Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne 
Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Wiosna!

Marzec to miesiąc, w którym rozpoczy-
na się wiosna. Nasze przedszkolaki 

powitały wiosnę, udając się nad pobliską 
rzekę z przygotowaną wcześniej Marzanną. 
Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno, na 
wiosnę czekamy, Ciebie już żegnamy.

Zimo, Zimo, precz za lasy, bo na Wiosnę 
przyszły czasy! – takie rymowanki i wesołe 
piosenki o wiośnie pomagały dzieciom prze-
pędzić zimę.

Niecodzienni goście

22 marca do naszego przedszkola zawi-
tała maskotka Legii Warszawa wraz 

z piłkarzami Kwidzyńskiego Klubu Sporto-
wego „Rodło”. Goście wzbudzili duże zainte-
resowanie i spotkali się z entuzjastycznym 
przyjęciem przez dzieci, zarówno chłopców, 
jak i dziewczynki.

Konkurs 
międzyprzedszkolny 

Dnia 24 marca rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny „Tropem pani Wiosny”. Orga-

nizatorem konkursu był Punkt  Przedszkolny 
„Gama” w Kwidzynie. Rozstrzygnięcie kon-
kursu przyniosło wyróżnienia dla naszej 
placówki, zdobyły je: Lena Konieczna i Alicja 
Szacht. 

Konkurs plastyczny

Dzieci z grupy III (5-, 6-atki) brały udział 
w konkursie plastycznym „Moje zabawy 

na nudne dni”. Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie. Roz-
strzygnięcie konkursu przyniosło nagrody 
dla naszej placówki: I miejsce ex aequo za-
jęli: Michał Walor  i Staś Zieleń. 

III Turniej Bajkowy

Dnia 7 kwietnia dzieci z grupy III – Nadia 
Kosmala, Olek Sobczyk i Staś Zieleń – 

brały udział w Międzyprzedszkolnym Turnie-
ju Wiedzy o Bajkach pod hasłem „Witajcie 
w naszej bajce”. Organizatorem konkursu 
było Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Kwi-
dzynie. W turnieju brały udział przedszkola 
z Kwidzyna i okolicy. Turniej zakończył się 
sukcesem dla naszej grupy, zajęliśmy  
III miejsce. 

XXIII Pomorski Festiwal 
Piosenki Dziecięcej

W dniu 8 kwietnia odbył się XXIII Pomor-
ski Festiwal Piosenki Dziecięcej w Teatrze 

Miejskim w Kwidzynie. Nasze przedszkole 
reprezentowała: Agata Komorowska, która 
wykonała piosenkę pt. „Wakacyjny humor” 
oraz grupa taneczna w składzie: Amelka 
Gawrońska, Beatka Chyła, Nadia Kosmala, 
Olaf Korociński, Michał Walor i Staś Zieleń. 

„Zajączek w przedszkolu”

12 kwietnia, kilka dni przed Wielkanocą, 
swoją wizytę w przedszkolu, złożył Za-

jączek Wielkanocny. Dzieci czekały na niego 
z niecierpliwością. Z ochotą wykonywały 
różne dekoracje świąteczne w oczekiwaniu 
na Zajączka. Tego dnia dzieci mogły obejrzeć 
przedstawienie o zbliżających się świętach 
oraz otrzymały upominki od Zajączka. 

Dzień Ziemi

21 kwietnia 2017 r. obchodziliśmy Dzień 
Ziemi. W tym dniu przedszkolaki brały 

udział w konkursie wiedzy ekologicznej i wy-
konały prace plastyczne na temat „Jak dbam 
o Ziemię”. Zakończeniem obchodów tego dnia 
było wzbogacenie ogrodu przedszkolnego 
w rośliny, które dzieci przyniosły do przed-
szkola i sadziły wspólnie z rodzicami.

Wycieczka do Muzeum

Nasze przedszkolaki z  grupy II i  III  
27 kwietnia wybrały się na wycieczkę do 

Muzeum Zamkowego w Kwidzynie.
Tam bliżej mogły zapoznać się z życiem i oby-
czajami ludzi zamieszkującymi dawniej Dolne 
Powiśle. Z zaciekawieniem obejrzały dawne 
meble, sprzęt codziennego użytku, narzędzia 
i maszyny wykorzystywane do pracy przez 
naszych przodków. Z zainteresowaniem oglą-
dały również różne środowiska przyrodnicze 
występujące na naszym terenie. 

„Przegląd talentów”

12 maja dzieci z grupy III wzięły udział 
w VII Gminnym Przeglądzie Talentów 

Przedszkolnych, którego organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Otłowcu. W wykona-
niu dzieci z naszego przedszkola usłyszeliśmy 
wiersz pt. „Rakieta opowiada o planetach”, 
który recytowały Maja Świerczyńska i Lena 
Konieczna. Następnie Agata Komorowska 
zaśpiewała piosenkę pt. „Wakacyjny humor”, 
a Michał Walor zagrał na akordeonie kilka 
utworów. Występ dzieci wzbudził duże za-
interesowanie.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w przedszkolu obchodzi-
liśmy jak zwykle hucznie, od rana pano-

wała radosna atmosfera. Świętowanie  
rozpoczęliśmy od wyjścia do ogrodu przed-
szkolnego. Dzień ten przebiegał pod hasłem 
„Dzień Sportu”. Tego dnia dzieci brały udział 
w wielu konkurencjach sportowych. Były też 
wspólne śpiewy, tańce oraz poczęstunek –
dzieci tego dnia naprawdę świętowały. Za-
bawie towarzyszyła wesoła muzyka.

OŚWIATA
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OŚWIATA
Przedszkola

Przedszkole w Korzeniewie

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie

Powitanie wiosny
Przedszkolaki postanowiły uczcić pierwszy dzień wiosny wesołym i głośnym korowodem, który na 
czele z Marzanną powędrował nad Wisłę. Tam kultywowaliśmy odwieczne polskie tradycje związane 

z powitaniem nowej pory roku i pożegnaniem zimy. Była Marzanna – symbolizująca zimę, nasze dzieci są 
świadome ekologicznie i wiedzą, że nie należy zaśmiecać naturalnego środowiska, dlatego też tylko uda-
waliśmy wyrzucanie Marzanny, żegnaliśmy ją śpiewem, tańcem i wierszykiem, kolorowymi wstążkami 
i głośno odtrąbiliśmy jej pożegnanie. Po powrocie głośnego, wesołego korowodu do przedszkola przemie-
niliśmy naszą Marzannę w Panią Wiosnę, ozdobiliśmy kwiatami i umieszczona w kąciku przyrody będzie 
przypominała nam wszystkim, że już króluje wiosna. 

Wizyta piłkarzy w przedszkolu
Dzieci w przedszkolu odwiedzili niecodzienni goście,  z wizytą przyszli piłkarze z Legii Warszawa oraz ma-
skotka tego piłkarskiego klubu miś Kazek. Zachęcali oni przedszkolaków do zapisania się na treningi piłkar-

skie. Dzieci dowiedziały się, jak należy postępować, co jeść, czego unikać i na co zwracać uwagę, aby móc zostać 
piłkarzem. Odbył się też minitrening, przedszkolaki z talentem kopały piłkę i trafiały do bramki. Przez chwilę 
powiało stadionową atmosferą: dzieci kibicowały, wznosiły okrzyki, trąbiły na wuwuzelach. Było głośno i radoś-
nie, jak na prawdziwym meczu. Może wśród nich są przyszli słynni piłkarze? Kto wie. 

Przedszkolny konkurs recytatorski
28 marca 2017 r. nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie VI edycji przedszkolnego konkursu recytatorskiego 
„Świat wierszy”. Celem konkursu było zachęcenie rodziców do podejmowania wspólnych zabaw z dziećmi, 

dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, 
rozwijanie uzdolnień. Do zmagań konkursowych przystąpiło 16 przedszkolaków, którzy prezentowali utwory 
o różnorodnej tematyce. Uczestników oceniało jury składające się z pań: sołtys wsi Korzeniewo Renaty Krupy, 
członkini rady sołeckiej wsi Korzeniewo Krystyny Stankiewicz, bibliotekarki Gminnej Biblioteki filii w Korzeniewie 
Alicji Bryksy, członkini Koła Kobiet Korzeniewskich Krystyny Stankiewicz oraz dyrektor przedszkola Haliny Du-
bieli. Podczas oceny brano pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz ar-
tystyczny. 

Dzień Ziemi
21 kwietnia w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne 
święto. Podczas zajęć i zabaw dzieci dowiedziały się, jak dbać o środowisko i otaczającą nas przyrodę. Ob-

chody tego dnia mają na celu krzewienie kultury i postawy ekologicznej oraz uświadomienie wszystkim miesz-
kańcom naszego globu problemów związanych z ekologią. Dzieci ozdobiły teren przy przedszkolu kwiatkami, 
o które będą musiały dbać i je podlewać. 

Wycieczka do Mega Hoplandu w Grudziądzu
Motylki pojechały na wycieczkę do Centrum rozrywki dla dzieci – „Mega Hopland” w Grudziądzu. Cze-
kało tam na nie mnóstwo atrakcji, m.in. suche baseny z kulkami, trampolina, dmuchany zamek, zjeż-

dżalnie, labirynty i tory przeszkód. Dzieci świetnie się bawiły i aktywnie spędziły czas. To był dzień pełen 
radości i wrażeń. 
 
Święto Mamy i Taty

Przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty. Jest to szczególna okazja, której towarzyszą niesamo-
wite emocje, uśmiech, wzruszenie i duma z pociech. Wszyscy zaproszeni goście z zaciekawieniem 

i skupioną uwagą obejrzeli programy artystyczne przygotowane specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Przed-
szkolaki zaprezentowały swoje umiejętności przed najbliższymi: recytowały wiersze, śpiewały piosenki 
i  tańczyły. Następnie dzieci wręczyły rodzicom własnoręcznie przygotowane prezenty. Po zakończeniu 
oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek. 

Dzień Dziecka
Jak co roku nasze przedszkole hucznie uczciło Dzień Dziecka. Nauczycielki przygotowały niesamowite 
atrakcje dla dzieci, które miały okazję sprawdzić swoje sprawności i umiejętności w różnych konkuren-

cjach zręcznościowych i zabawach. Oprócz tego było malowanie twarzy, wykonywanie piesków z balonów 
i zabaw tanecznych. Każde dziecko z przedszkola otrzymało od swoich nauczycielek upominki. Nie zabrakło 
też owocowych przekąsek. Wszystkie dzieci w tym dniu były radosne i szczęśliwe.

Teatrzyki dla dzieci
Dwukrotnie gościliśmy objazdowe teatry dla dzieci. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie w wykonaniu 
teatru „Arkada” z Suwałk pt. „Eko – Zdzisław, czyli dobre rady na odpady” i grupy teatralnej „Magik” z Bia-

łegostoku z przedstawieniem zatytułowanym „Internetowe pułapki”. Pouczające przedstawienia o tematyce 
ekologicznej i  na temat zagrożeń czyhających na dzieci w Internecie.
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OŚWIATA
Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Przedszkola

Dzień Dziecka 

2 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka nasze przed-

szkolaki wybrały się do 
Centrum Twórczej Zabawy 
„Gama” w Kwidzynie, gdzie 
czekało na nie mnóstwo 
atrakcji. Ciekawe i barwne zjeżdżalnie, ba-
seny z piłeczkami, trampolina, tunele, samo-
chody i multum kolorowych zabawek, a to 
wszystko stworzone po to, by przedszkola-
ki wspaniale spędziły czas. 

Międzyprzedszkolny Turniej Wiedzy o Bajkach

7 kwietnia 2017 r. Zuzia, Łucja i Oliwier reprezentowali nasze przed-
szkole na IV Międzyprzedszkolnym Turnieju Wiedzy o Bajkach orga-

nizowanym przez Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Kwidzynie. Byliśmy 
o krok od zwycięstwa. Rozwiązując różne zadania i zagadki, zebraliśmy 
aż 12 punktów. Zwycięzcy zdobyli 13 punktów. Bawiliśmy się wyśmienicie!

Przedszkolaki na IV 
Ogólnopolskim Plenerze 
Rzeźbiarskim w Rakowcu, 
organizowanym 
przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kwidzynie.

„Słoneczniki” i „Niezapominajki” przyglą-
dały się pracy artystów, którzy przyje-

chali z różnych zakątków Polski do Rakowca. 
Dzieci poznały narzędzia wykorzystywane 
podczas rzeźbienia, dowiedziały się, jak po-
wstają rzeźby oraz w  jaki sposób można 
określić wiek drzewa. Przy okazji podziwiania 
powstających rzeźb poznały kilka dawnych 
zawodów rzemieślniczych.

Przedszkolny konkurs 
konstrukcyjny „Kwiaty 
w wazonie”

W tym roku z okazji Święta Ziemi dzieci 
z naszego przedszkola wraz ze swoimi 

rodzicami wykonały wspaniałe kwiaty w do-
niczkach. Kwiaty niezwykłe, bo wykonane 
z różnych, z pozoru wydawałoby się, niepo-
trzebnych już rzeczy. Materiałem do pracy 
były więc plastikowe butelki, różne korki, 
nakrętki, puszki, rurki i  inne opakowania. 
Prace te zostały wyeksponowane w przed-
szkolnym korytarzu, by można było je po-
dziwiać za piękno oraz za pomysłowość 
twórców. Na wszystkich uczestników tego 
rodzinnego plastyczno-konstrukcyjnego 
konkursu czekały ciekawe nagrody.

Światowy Dzień Soku

W Dniu Soku wszystkie przedszkolaki   
z panem Dominikiem jabłka opłukały, 

a potem smaczny soczek w taaakich dziwnych 
urządzeniach wyciskały.   Było ciekawie, 
zdrowo i  smacznie.   Kto w domu soczek 
wyciskać zacznie?

Uroczystości z okazji Dnia 
Mamy i Taty

Plener plastyczny „Koń w oczach dziecka”

Wycieczka do Gdańska na wystawę budowli z klocków Lego

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Rakowcu

Ostatniego dnia maja 2017 r., dzięki uprzejmości państwa Kru-
kowskich z Rakowca, dzieci 5- i 6-letnie z naszego przedszkola 

mogły przeżyć wiele niezapomnianych chwil na terenie prywatnej 
stadniny koni. Pani Justyna Krukowska oprowadzała nas po całym 
obiekcie i interesująco opowiadała na temat koni, a także o ogromnej 
pracy i odpowiedzialności związanej z hodowlą tych pięknych zwie-
rząt. Kiedy napatrzyliśmy się do woli na różne konie, przystąpiliśmy 
do przelewania swoich wrażeń na papier. Jedni malowali, inni ryso-
wali, a tematem pleneru plastycznego był „Koń w oczach dziecka”. 

Wszystkie przedstawione przez dzieci koniki były przecudne. Prace dzieci zostały wyeks-
ponowane w przedszkolu w formie poplenerowej wystawki. Pragniemy raz jeszcze gorąco 
podziękować państwu Krukowskim za gościnę.

2 czerwca z okazji Dnia 
Dziecka nasze przed-

szkolaki wybrały się do 
Centrum Twórczej Zabawy 
„Gama” w Kwidzynie, gdzie 
czekało na nie mnóstwo 

Najważniejsza uroczystość w przedszko-
lu to Święto Mamy i Taty.  To nic, że nie 

zawsze zgadzały nam się daty. Goście we 
wszystkich grupach pięknie dopisali Dla 
kochanych Rodziców dzieci wesołe występy 
dały. Potem były całuski, życzenia i upominki. 
Na widok słodkiego tortu od Pani Dyrektor 
wszystkim zrobiły się wesołe minki.

23 marca 2017 r. dwie najstarsze grupy 
dzieci z naszego przedszkola pojechały 

na wycieczkę do Gdańska. Głównym celem 
było zobaczenie największej w Polsce wy-
stawy budowli z klocków Lego. W drodze 
powrotnej postanowiliśmy zwiedzić Muzeum 
Samochodów Volkswagena, a także Muzeum 
Saperskie i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf 

w Dąbrówce. To był bardzo udany i pełen 
atrakcji dzień dla naszych przedszkolaków. 
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Szkoły

SP Janowo

Szkoły
OŚWIATA

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Janowie

Biwak w Zielonej Szkole

W dniach 23-24 maja 2017 r. 3- i 4-latki 
z przedszkola z  Janowa pojechały na 

nocowanie do Zielonej Szkoły. Poza fajną 
zabawą dzieci chętnie uczestniczyły w za-
jęciach przyrodniczych, na których pozna-
wały życie leśnych zwierząt.  

Festyn integracyjny 
w Barcicach

6 czerwca pięcioro uczniów z naszej 
szkoły wraz z opiekunem i panią dyrek-

tor uczestniczyło w festynie integracyjnym 
„Przyjaciele Lasu” zorganizowanym przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Barcicach. Impreza rozpoczęła się wystę-
pem iluzjonisty –półfi nalisty programu „Mam 
talent”. Podczas festynu uczniowie mogli 
korzystać z licznych atrakcji zorganizowanych 
na terenie Ośrodka, odbyły się też zajęcia 
z  leśnikami i konkurs na najbardziej prak-
tyczny i efektowny szałas. Wspólna zabawa 
zakończyła się wręczeniem nagród i dyplomów 
wszystkim uczestnikom. 

„Rajd Rodło”
Szkoła Podstawowa w Janowie otworzyła swoje podwoje dla 
grup harcerzy, którzy w dniach 12–14 maja 2017 r. przemierzali 

szlaki gminy Kwidzyn, biorąc udział w XXXIII edycji elitarnego „Raj-
du Rodło”. Zuchy, harcerze starsi, harcerscy seniorzy oraz grupy 
„Nieprzetartego Szlaku” mieli okazję poznać historię „Małej Polski” jej walory krajoznawcze, 
etnografi czne, urokliwe zakątki. Wędrówka była okazją do promocji gminy Kwidzyn i po-
znawania historii sołectw. Harcerski Rajd RODŁO to tradycyjne, harcerskie przedsięwzięcie 
Chorągwi Gdańskiej ZHP organizowane od 1984 r. przez środowiska harcerskie. Oczywiście 
przede wszystkim Rajd Rodło ma dać możliwość wykazania się harcerzom oraz wypełnić 
ten weekendowy czas niezapomnianą przygodą, nowymi przyjaźniami i energetyczną 
harcerską zabawą. 

Wycieczka do Kotliny 
Kłodzkiej

Wycieczka do ZOO
8 czerwca 2017 r. uczniowie klas I–III 
wraz z rodzicami i wychowawcami byli 

na wycieczce w Gdańsku. Odwiedziliśmy zoo. 
Najwięcej frajdy sprawiły dzieciom małpy, 
słonie i żyrafy. Byliśmy nad morzem, space-
rowaliśmy po molo i podziwialiśmy płynące 
ogromne statki. W naszym repertuarze nie 
mogło zabraknąć restauracji MCDonald’s 
i lodów. Spędziliśmy miło czas, czekamy na 
następne wspólne wycieczki. 

Dzień z profi laktyką

Już tradycją stał się „Dzień z profi lakty-
ką”, który wieńczy całoroczną pracę profi -
laktyczno-wychowawczą szkoły. 12 maja 
2017 roku uczniowie klas starszych uczest-
niczyli w wyjeździe profi laktycznym do 
„Krainy przygody i przyrody” w Krastudach, 
gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji, m.in. 
nauka porozumiewania się za pomocą Kodu 
Morse’a, strzelanie z paintballa, fi ltrowanie 
wody. Nie zabrakło pysznej swojskiej droż-
dżówki i wspólnego ogniska. 

W dniach 29 maja – 3 czerwca 2017 r. 30 
uczniów z klas IV-VI wraz z 24 rodzicami 

byli na wycieczce po Kotlinie Kłodzkiej i Re-
publice Czeskiej. Tygodniowy wypoczynek 
połączony ze spotkaniami edukacyjnymi był 
bardzo udany. Co zobaczyliśmy: Afrykanarium 
we wrocławskim zoo; Kopalnię Złota z pod-
ziemnym wodospadem, wypróbowaliśmy 
maszyny w Średniowiecznym Parku Techni-
ki, efektywnie zwiedzaliśmy Kopalnię Węgla 
Kamiennego w Nowej Rudzie, widzieliśmy 
ruchomą szopkę i kaplicę czaszek w Kudowie, 
piliśmy wodę z uzdrowisk Dusznik i Kudowy, 
chodziliśmy w  labiryncie Błędnych Skał. 
Poznaliśmy stolicę naszych południowych 
sąsiadów – złotą Pragę, a w niej m.in. byliśmy 
w muzeum miniatury, gdzie na ludzkim 
włosie wypisano po angielsku modlitwę 
Ojcze nasz, a w przekroju ziarnka maku na-
malowana jest głowa Chrystusa. Po stronie 
czeskiej zwiedzaliśmy przepiękne jaskinie 
oraz Skalne Miasto. W drodze powrotnej 
obejrzeliśmy Panoramę Racławicką i polo-
waliśmy na wrocławskie krasnale. Nasze 
zdjęcia są na Facebooku oraz stronie szkoły.  

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

Przekazanie sztandaru
Dnia 25 maja 2017 r. 
o godz. 12.00 w Urzę-

dzie Miejskim w Kwidzynie 
odbyła się podniosła uro-
czystość przekazania 
sztandaru Konfederacji 
Obrony Wiary i Ojczyzny. 
Sztandar podziemnej or-
ganizacji działającej na 

Marezie na przełomie lat 40. i 50. na ręce 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie – 
Edyty Januszewskiej przekazał burmistrz 
miasta Kwidzyna – Andrzej Krzysztofi ak. 
Decyzję o przekazaniu sztandaru do janow-
skiej IPN podjęli potomkowie żołnierzy wy-
klętych ziemi kwidzyńskiej, m.in. Leszek 
Torłop. W uroczystości wzięli udział: przed-
stawiciele rodzin działaczy organizacji, wójt 
gminy Kwidzyn, przewodniczący Rady Gminy 
Kwidzyn, przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kwidzynie i oczywiście przedstawiciele 
uczniów szkoły, którzy od tej pory stali się 
opiekunami nie tylko sztandaru, lecz również 
strażnikami pamięci historii mieszkańców 
ziemi kwidzyńskiej.
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Szkoły

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Tychnowach

Noc przyrodnika
W nocy z 7 na 8 kwietnia 
uczestnicy zajęć projek-

towych „Kompetentni – gotowi 
na lepszą przyszłość” spotkali 
się w sali gimnastycznej na 
kolejnej Nocy Przyrodnika za-
tytułowanej „Nasz Układ Sło-
neczny”. Oprócz niecierpliwie 

wyczekiwanej nocy (bezsennej) umilaliśmy sobie czas, przygotowu-
jąc ciastka według przepisu w  języku angielskim. Po obejrzeniu 
prezentacji o budowie Układu Słonecznego nauczyliśmy się piosen-
ki o planetach układu. 

Bądź kumplem, nie 
dokuczaj

W kwietniu w naszej szko-
le rozpoczęliśmy realizację 

ogólnopolskiej kampanii spo-
łecznej „Bądź kumplem, nie 
dokuczaj” organizowanej przez 

Cartoon Network. W tym roku twarzą akcji został piłkarz reprezen-
tacji Polski – Jakub Błaszczykowski, który zachęca dzieci do gry fair 
play i propaguje koleżeńskie zachowania. Kampania pod patronatem 
honorowym Rzecznika Praw Dziecka, w partnerstwie z Fundacją 
Dajemy Dzieciom Siłę, ma pomóc najm łodszym, rodzicom i nauczy-
cielom radzić sobie z problemem dokuczania. 

Powiatowy Konkurs Historyczny
Nasze uczennice – Laura 
z klasy II i Ania z klasy III 

zajęły III miejsce w Powiatowym 
Konkursie Historycznym „Ba-
wimy się historią Polski” orga-
nizowanym przez Szkołę Pod-
stawową w Korzeniewie.

Turniej BRD
Nasza drużyna w składzie: Julka i Nicola z klasy V i Maciek i Da-
mian z klasy VI zajęła II miejsce w Gminnych Eliminacjach 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, które odbyły się w Gimnazjum 
w Nowym Dworze. Dodatkowo Nicola zdobyła tytuł Najlepszego 
Rowerzysty Szkół Podstawowych. Drużynę przygotował pan Rafał 
Rybicki. 

II runda Turnieju o Grand Prix Wójta Gminy 
Kwidzyn w tenisie stołowym

W sobotę 29 kwietnia odbył się w naszej szkole II Turniej o Grand 
Prix Wójta Gminy Kwidzyn w tenisie stołowym. W klasyfi kacji 

medalowej znalazło się pięciu uczniów naszej szkoły. 

Spotkanie klasy IV,V, VI z językiem migowym
Na zaproszenie uczniów, 
wychowawców klasy i pani 

pedagog naszą szkołę kilku-
krotnie odwiedziła dzisiaj pani 
Jola, która jest osobą niesły-
szącą. Pani Jola czuła ogromną 
satysfakcję, że mogła się po-

dzielić z młodzieżą swoimi umiejętnościami posługiwania się językiem 
migowym. Uczniowie byli zachwyceni możliwością nauki migania 
i już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania. 

Szkolne omnibusy
W dniu 19 maja 2017 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 
uczestniczyli w  IV Powiatowym Konkursie Wiedzy „Bystra 

Główka” w Szkole Podstawowej w Czarnym Dolnym. Reprezentanci 
naszej szkoły w kategorii klas pierwszych zajęli: Patryk Wojtaś – 
I miejsce, Olaf Rybarczyk – III miejsce. W tej kategorii brało udział 
15 szkół z powiatu kwidzyńskiego. W kategorii klas II – na 14 uczest-
niczących szkół, Zuzia Belka zajęła wysokie V miejsce. 

Projekt w ramach profi laktyki zdrowotnej
W dniu 24 maja uczniowie 
kl. III–V w ramach projektu 

„Nie” przemocy, cyberprzemo-
cy i uzależnieniu uczestniczyli 
w pikniku integracyjnym na 
Miłosnej. Celem tych zajęć było 
rozwijanie umiejętności współ-
pracy w zespole oraz wrażliwo-

ści estetycznej dzieci, a także ich indywidualnych zdolności twórczych.

Finał Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie 
stołowym

27 maja 2017 r. w Szkole 
Podstawowej w Janowie 

została rozegrana runda fi na-
łowa Grand Prix Gminy Kwidzyn 
w tenisie stołowym. Organiza-
torem Grand Prix była gmina 
Kwidzyn oraz Gminne Stowa-
rzyszenie Rozwoju Kultury Fi-

zycznej i Sportu Szkolnego. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca: 
Nicola Skalmowska – I miejsce, Jakub Obuchowski – I miejsce, Staś 
Redmer – II miejsce, Oliver Kopyczyński – V miejsce.

Wysoki wynik Wiktorii 
w Międzynarodowym Konkursie Kangur 
Matematyczny

Wiktoria Przysowa – uczennica klasy IV otrzymała wyróżnienie 
i nagrodę rzeczową za bardzo dobry wynik w Międzynarodowym 

Konkursie KANGUR MATEMATYCZNY organizowanym w Polsce przez 
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Wiktoria uzyskała wynik 111 punktów na 120 możliwych 
do zdobycia. Serdecznie gratulujemy.

Dzień Dziecka

Ale było fajnie... Dnia 1 czerwca 2017 r. w Międzynarodowym 
Dniu Dziecka wszyscy byliśmy dziećmi. Uczniowie, nauczyciele 

i pracownicy szkoły, rodzice i młodsze rodzeństwo – wszyscy razem 
spędziliśmy ten dzień na pikniku na boisku w Kamionce. Dzień Dzie-
cka połączyliśmy z udziałem, wspólnie z Publiczną Biblioteką Gminy 
Kwidzyn – Filia w Tychnowach, w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, 
jak czytam”. 
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

MAJOWE ŚWIĘTA 
Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 
Święta Flagi jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości 

naszej szkoły. Aby uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znacze-
nie mają słowa Ojczyzna i Patriotyzm, uczniowie zaprezentowali 28 
kwietnia najważniejsze wydarzenia związane z tymi świętami na-
rodowymi. Część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie 
uczniowie klasy szóstej przygotowali pod opieką nauczycielki histo-
rii  – Anny Hals.

Wycieczka edukacyjna do Gdańska – 
wystawa budowli z klocków Lego 

Dnia 8 maja 2017 roku uczniowie klasy IIA, IIB i VI wzięli udział 
w wycieczce edukacyjnej do Gdańska. Najpierw zwiedzaliśmy 

wystawę budowli z klocków Lego, które przedstawiały sceny histo-
ryczne, zabawne sceny z filmów i bajek, eksponaty interaktywne, 
11-metrowy samolot Air Force, a nawet narządy człowieka. Następnie 
mogliśmy skorzystać ze strefy zabawy. Kolejnym punktem była wi-
zyta w restauracji McDonald’s. Czas spędziliśmy w miłej atmosferze.

jętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy 
nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochro-
ny dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzięki tym zajęciom 
dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwo-
wały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek 
,,Nie pal przy mnie”, rysowały różne źródła dymu, zapoznały się 
z Dinusiem, kolorowały jego postać. Odbyły pogadankę z pielęgniar-
ką szkolną na temat biernego palenia i jego szkodliwych skutków.

English is Fun 

26 kwietnia Szkoła Podstawowa w Korzeniewie była organiza-
torem VI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „English 

is Fun” dla uczniów klas I-III szkół powiatu kwidzyńskiego. W rywa-
lizacji konkursowej I miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej 
w Korzeniewie – Maja Laskowska, II miejsce zajęła Alicja Religa ze 
Szkoły Podstawowej w Rakowcu, natomiast III miejsce zajęła Mal-
wina Tarajkowicz ze Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Wyróżnie-
nia otrzymali: Maciej Rutka  – SP 4 w Kwidzynie oraz Bartosz Bar – SP 
w Rakowcu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom kon-
kursu.

Wycieczka W Bieszczady 
W dniach 2-5 maja 2017 r. odbyła się czterodniowa wycieczka na 
trasie: Łańcut – Bieszczady – Rzeszów – Sandomierz, którą zor-

ganizowali opiekunowie naszego koła turystycznego. Wzięli w niej 
udział chętni uczniowie z klas III-VI. Uczestnicy zwiedzili piękny zamek 
w Łańcucie, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie i wybrane zabytki 
w Sandomierzu. W Bieszczadach podziwiali piękne widoki, wspinając 
się na szczyty, pływając statkiem po Jeziorze Solińskim i jadąc Pętlą 
Bieszczadzką. Dzięki przewodnikowi poznali ciekawostki z życia 
zwierząt, które można spotkać w tych górach. Było wspaniale.

Dzień Matki 
Ten szczególny dzień w roku  uczniowie naszej szkoły z klas I-III 
wraz z wychowawcami uczcili w sposób uroczysty i wyjątkowy. 

Przygotowali wiele niespodzianek dla swoich mam: inscenizacje, 
recytacje wierszy, piosenki i tańce – walczyk oraz kujawiak. Wręczy-
li czerwone róże oraz własnoręcznie wykonane upominki. Na zakoń-
czenie występów zaprosili gości na  słodki poczęstunek.  Wszystkie 
mamy były zachwycone występami dzieci. Życzymy naszym drogim 
Mamom dużo szczęścia, zdrowia, zadowolenia ze swych pociech oraz 
spełnienia marzeń.

Program profilaktyki HIV/AIDS 
pt. ,,Zawsze Razem” 

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie pierwszej realizowano 
zadania związane z programem profilaktyki HIV/AIDS w oparciu 

o książeczkę ,,Zawsze Razem” wydaną przez Krajowe Centrum ds. 
AIDS. Celem programu była edukacja w zakresie profilaktyki HIV/
AIDS poprzez pryzmat tolerancji dla zakażonych HIV i chorych na 
AIDS w aspekcie bezpiecznych zachowań w trakcie gier, zabaw 
i innych codziennych czynności. Realizując zadania, uczono dzieci 
prawidłowych zasad postępowania, informowano, gdzie mogą po-
jawić się niebezpieczeństwa dotyczące zakażenia wirusem HIV.

Program edukacji antynikotynowej – 
,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” 
Od października do końca maja 2017 r. w klasie pierwszej realizowa-
ny był program edukacyjny ,,Czyste powietrze wokół nas”. Pierwszą 
z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z  jego założe-
niami.  Koleją formą  był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do 
dzieci, składający się z pięciu zajęć warsztatowych: co i dlaczego 
dymi, jak się czuję, kiedy dymi papieros, co się dzieje, kiedy ludzie 
palą papierosy, jak unikać dymu papierosowego, nie pal przy mnie. 
Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umie-
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SP w Rakowcu

Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Najlepsi uczniowie kl. I-III

NIKOLA GRETKOWSKA, LENA MATEŃKA, IGOR 
SOSNA, ALAN WARELICH, KRYSTIAN CZERWONKA, 
ANTONI GONISZEWSKI, PAULINA BLUMA, WIKTORIA 
RYBICKA, JAKUB DUDAREWICZ, MIŁOSZ PIĘTAK, 
ZUZANNA RYBKA, ZUZANNA TARNOWSKA, MAR-
TYNA TARNOWSKA, OLIWIER WILCZYŃSKI, EWELI-
NA PERLIK, WIKTORIA REDA, AMELIA WIĘCKOWSKA, 
MAJA ZASTAWNA, BARTŁOMIEJ BAKIERSKI, MICHAŁ 
ŻMIJEWSKI, JAKUB BIELECKI, LAURA FISZER, DAMIAN 
KANIECKI, ANTONI SIENIEK, BRUNON ZAMYŚLEW-
SKI, MARTYNA ZIEMIŃSKA, NIKOLA SZCZEPAŃSKA, 
JULIA HUSZCZA, JAKUB WOLIŃSKI, BARTOSZ BAR, 
ZUZANNA GABRIEL, IGA KANIGOWSKA, NIKOLA 
CHOJNICKA, KAMIL CHOJNICKI, WIKTORIA OLSZEW-
SKA, ZUZANNA URBAŃSKA, MARTYNA GRUZA, 
KAROLINA STANEK, ADAM KUŹMA, ALICJA RELIGA. 

Najlepsi uczniowie kl. IV-VI

WIKTOR BOJARYN, AMELIA KOWALSKA, JAKUB 
OLSZEWSKI, ANNA MATYSIAK, AMELIA FIGURSKA, 
KAROLINA TROPER, OKSANA WOŹNIAK, KAMIL 
SZYCH, HUBERT ZAMYŚLEWSKI, KAMILA ANDRZE-
JEWSKA, NIKOLETA DUSZYŃSKA, JAKUB MARCHEW-
KA, KAROLINA MARCHEWKA, WERONIKA SZYCH, 
SZYMON FISZER, KAJETAN GÓRALCZYK, JAN KO-
WALSKI, JAKUB KRUKOWSKI, SZYMON BALCEROW-
SKI, ALEKSANDER CAPAR, JAKUB GRUZA, JAN 
KRUKOWSKI, IGA ROMAŃSKA, SAMUEL SOŁTYS, 
ZUZANNA SZPEFLIK, WIKTORIA WILCZYŃSKA, 
JAKUB KAMIENIEW, MARTA PIOTROWSKA, JULIA 
TOPOLEWSKA, MICHAŁ WASINIAK, MARTA WOLNIK. 

Najlepsi sportowcy

ALEKSANDRA KARCZEWSKA, SZYMON BALCEROW-
SKI, KAROLINA MARCHEWKA, WIKTORIA KLEPACKA, 
WIKTORIA NASTA, RADOSŁAW WOJTYRA, MATEUSZ 
JANKOWSKI, ADRIAN WOJTYRA, ŁUKASZ KICHLER, 
KACPER NOWOGRODZKI, JAKUB KAMIENIEW, JAKUB 
GRUZA, JAN KRUKOWSKI, WIKTORIA WILCZYŃSKA, 
KORNELIA KUBIAK, ZUZANNA SZPEFLIK, PAWEŁ 
WOJDASZKO, DAWID DROŻDŻ, SAMUEL SOŁTYS, 
ALEKSANDER CAPAR, SZYMON FISZER, JULIA 
TOPOLEWSKA, MICHAŁ WASINIAK, MATEUSZ SZYSZ-
KO, MILENA WINIARZ, MARTYNA CZARNOWSKA, 
JULIA SZUSTKIEWICZ, MAJA ZALEWSKA. 

Najlepsi czytelnicy

MARTYNA ZIEMIŃSKA, MAJA ZASTAWNA, JULIA 
KONOPCKA, JULIA TOPOLEWSKA. 

Uczniowie 
o stuprocentowej 
frekwencji

NIKOLA GRETKOWSKA, MICHAŁ WASINIAK, EWELI-
NA PERLIK, AMELIA FIGURSKA, BARTOSZ BAR, 
AMELIA WOJDASZKO, WIKTORIA NASTA, MIŁOSZ 
PIĘTAK. 

Konkurs „Mój patron”

Dnia 12 czerwca br. w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala rozdania nagród Ogólnopol-
skiego Konkursu „Mój Patron”, w którym 
Samuel Sołtys – uczeń klasy VI a Szkoły 
Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fiel-
dorfa ps. „NIL” w Rakowcu zdobył I miejsce. 
Konkurs odbył się pod honorowym patrona-
tem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. „Była 
to już V edycja, w której przysłano najwięk-
szą liczbę prac w dotychczasowej historii 
konkursu – 474 prezentacje multimedialne 
dotyczące historii życia i zasług patronów 
szkół, a poziom merytoryczny i jakość wy-
konania były bardzo wysokie” – mówi Justy-
na Syta-Kierasińska, organizatorka konkur-
su. Sam laureat podkreśla, że w swojej pracy 
konkursowej pragnął się wyróżnić, dlatego 
w jego prezentacji możemy dostrzec również 
fotorelację z Warszawy. „Pojechałem do 
stolicy, aby bliżej poznać historię gen. Fiel-
dorfa oraz osobiście złożyć hołd w imieniu 
swoim i  społeczności szkolnej. On wierzył 
w Polskę, wierzył w nas. Jestem dumny, że 
mogę być uczniem szkoły, której patronem 
jest generał „NIL”. Zawsze będziemy nosili 
Go w pamięci i wysławiali bohaterskie zasłu-
gi” – mówi Samuel Sołtys, laureat konkursu.

 Laueraci konkursu wraz z Wiceministrem 
Edukacji Narodowej, Mazowieckim Kuratorem 
Oświaty i przedstawicielami władz lokalnych.

 Główną nagrodę wręczył wiceminister 
edukacji narodowej – Maciej Kopeć.

Pamiątkowe zdjęcie z organizatorką 
konkursu – Justyną Sytą-Kierasińską.

PODSUMOWANIE 
II SEMESTRU
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Dzień Unii Europejskiej 
w naszej szkole

Dnia 15 maja 2017 r. w naszym gimnazjum 
odbył się Dzień Unii Europejskiej. Przy-

gotowania do tego dnia odbywały się już 
wcześniej. Zadaniem każdej klasy było wy-
branie jednego kraju należącego do Unii 
Europejskiej, a następnie przygotowanie 
prezentacji multimedialnej i plakatu na temat 
tego państwa. Uczniowie bardzo profesjo-
nalnie wykonali swoje zadania. Ich prace 
zawierały wiele ciekawych informacji, które 
charakteryzują poszczególne kraje. Prezen-
tacje zawierały liczne ciekawostki dotyczą-
ce kuchni, tradycji i  kultury oraz portrety 
ważnych osobistości z dziedziny kultury, 
literatury czy sportu danego państwa. Celem 
tej imprezy było zainspirowanie uczniów do 
poszerzania wiedzy o krajach członkowskich 
Unii Europejskiej nie tylko pod względem 
geograficznym, ale też kulturowym. Klasy 
wraz z wychowawcami wybrały państwa, 
których kultura i obyczaje są mało nam 
znane, np. Malta, Chorwacja czy Słowacja. 
Wykonane prace zostały nagrodzone dyplo-
mami, a przepiękne plakaty zdobiły naszą 
szkołę przez kilka następnych dni. 

Kazimierz Wielki

23 maja 2017 r. uczniowie Gimnazjum 
w Liczu udali się w niezwykłą podróż do 

przeszłości. Było to możliwe dzięki Bractwu 
Rycerskiemu KERIN, które zawitało do nas 
z żywą lekcją historii. Grupa historyczna 
przybliżyła uczniom czasy Władysława Ło-
kietka i Kazimierza Wielkiego. W niezwykle 
sugestywny i zabawny sposób przedstawi-
ła ten wątek historyczny, angażując w swo-
je przedstawienie uczniów. Ubrani w stroje 
z epoki doskonale wcielili się w swoje role, 
inscenizując walki, koronację oraz obrzęd 
zaślubin króla Kazimierza z litewską księż-
niczką Aldoną. Uczniowie z uwagą śledzili 
losy naszych władców i żywo reagowali na 
to, co się wokół nich działo. W ten sposób 
uczniowie po raz kolejny przekonali się, że 
historia nie jest nudną nauką, lecz fascynu-
jącą przygodą.

Szkolny Klub Sportowy
Gimnazjum w Liczu prowadzi od marca 
2017 r. program „Szkolny Klub Sportowy”. 

Program ma na celu umożliwienie podejmo-
wania dodatkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie zajęć sportowych 
i  rekreacyjnych pod opieką nauczyciela 
prowadzącego zajęcia wychowania fizycz-
nego w szkole. W trakcie realizacji programu 
przez 30 tygodni, w okresie od 1 marca do 15 
grudnia 2017 r., przeprowadzone zostaną 
zajęcia sportowe w wymiarze dwóch jedno-
stek w tygodniu. Program jest finansowany 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej (FRKF), którego dysponentem jest 
minister sportu i  turystyki. Na realizację 
Programu w 2017 r. przeznaczona jest kwo-
ta 42,65 mln.

Światowy Dzień Środowiska

W dniu 5 czerwca 2017 r. obchodziliśmy 
w naszej szkole Światowy Dzień Środo-

wiska. Dzień ten został ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konfe-
rencji Sztokholmskiej w 1972 r. i obchodzony 
jest corocznie 5 czerwca w ponad stu krajach 
w celu przypomnienia głównych haseł kon-
ferencji dotyczących zgodności rozwoju cy-
wilizacji z rozwojem ekologicznym otacza-
jącego świata. Szkolny Klub Ekologiczny 
EKOLOG przygotował apel dotyczący zagro-
żeń środowiska naturalnego oraz przyrody 
w ujęciu globalnym i  lokalnym. Uczniowie 
przedstawili również sposoby ochrony  śro-
dowiska na co dzień oraz różne formy ochro-
ny przyrody.

Teatralia
2 czerwca 2017 r. w Powiatowym Kon-
kursie Czytelniczym dla gimnazjów 

„W krainie fantazji”, zorganizowanym przez 
Wojewódzką Bibliotekę w Gdańsku Filia 
w Kwidzynie, Julia Szuwarowska zajęła 
I miejsce, Karolina Woźniak IV miejsce, Klau-
dia Szych zdobyła wyróżnienie. 

7.06.2017 r. – Gimnazjum w Liczu zorga-
nizowało spotkanie środowiskowe pod 

hasłem Dzień Rodziny w ramach realizacji 
innowacji czytelniczej „Z książką przez życie” 
– występy uczniów na scenie, przedstawie-
nie teatralne, poczęstunek, integracja śro-
dowiska lokalnego.

Dnia bez Śmiecenia
ChceMiSie to hasło tegorocznej edycji 
Dnia bez Śmiecenia. Nasza szkoła przy-

łączyła się do aktywnego udziału w tej 
ogólnopolskiej akcji w dniu 9 maja 2017 r. 
W tym roku nauczyciele biologii i geografii 
przeprowadzili warsztaty edukacyjne, pod-
czas których uczniowie dowiedzieli się, 
dlaczego warto segregować odpady, pozna-
li dziesięć zasad kultury segregacji, rozwią-
zywali zadania tematyczne z zakresu ochro-
ny środowiska. Razem obaliliśmy również 
mity na temat segregacji, rozpowszechniane 
w społeczeństwie. W tym dniu odbyła się też 
selektywna zbiórka odpadów w naszej szko-

Konkurs Literacki
W kwietniu rozstrzygnięty został Woje-
wódzki Konkurs Literacki „Niezłomne 

historie” dla uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zorga-
nizowany przez wojewodę pomorskiego. 
Martyna Skibicka, uczennica klasy II Gimna-
zjum w Liczu, zajęła w nim III miejsce za wiersz 
„Wilcze tropy”.

Konkurs Mitologiczny
19 maja 2017 r. odbył się Powiatowy 
Konkurs Mitologiczny. Gimnazjum w Li-

czu reprezentowały Milena Konopatzka 
i Klaudia Szych, która zdobyła wyróżnienie 
za pracę plastyczną.

28.04. 2017 r. – III Wojewódzki Otwarty 
Amatorski Turniej Teatralny Szkół Gim-

nazjalnych „KURTYNA” w Ryjewie – szkolne 
koło teatralne Mimoza przygotowało spektakl 
pt: „Ostatnia lekcja” – uczniowie zdobyli 
wyróżnienie.
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„Niebieskie nutki”
Zuzia Sitko i Wiktor Wiśniewski z klasy 
Ia uczestniczyli w ogólnopolskim kon-

kursie „Niebieskie nutki” organizowanym 
przez Fundację Hotele Dzieciom. Zadaniem 
konkursowym było napisanie i skompono-
wanie piosenki przedstawiającej zagadnienia 
związane z autyzmem. Nasi uczniowie zdo-
byli I miejsce i wygrali dla połowy klasy 
pobyt w Zakopanem. Wycieczka odbyła się 
w dniach 24-31 marca 2017 r. Pogoda, wido-
ki i humory były rewelacyjne!

„Powiśle i Kwidzyn 
w 20-leciu 
międzywojennym”

Julia Ciskowska za-
jęła I miejsce w Po-

wiatowym Konkursie 
„Powiśle i  Kwidzyn 
w 20-leciu międzywojen-
nym”. Wyróżnienie otrzy-
mały Karolina Falkowska 
i Paulina Pyrka.

„Puchar Dionizosa”
Wiktor Wiśniewski otrzymał wyróżnie-
nie w Powiatowym Konkursie Mitolo-

gicznym „O Puchar Dionizosa” organizowanym 
przez Gimnazjum nr 2 w Kwidzynie. W kon-
kursie brały udział dwuosobowe drużyny 
z gimnazjów z terenu powiatu kwidzyńskie-
go. Niestety, Wiktor reprezentował naszą 
szkołę sam! 

Dzień Dziecka w Gdańsku

W dniu 1 czerwca uczniowie klasy Ia 
pojechali świętować Dzień Dziecka 

w Gdańsku. Ważnym punktem wycieczki była 
wizyta w Muzeum II Wojny Światowej. Mu-
zeum zachwyca ogromem zgromadzonych 
pamiątek oraz rzetelnością przekazania, 
jakże niełatwej, historii.

Pomorska Liga Zadaniowa
Czterech spośród jedenastu uczniów 
– Ania Huzarska, Hubert Rulewski, Kuba 

Humienny oraz Kacper Kordalski – dostało 
się do II etapu Pomorskiej Ligii Zadaniowej 
w dziedzinie kompetencji społecznych. 
Uczniowie zmagali się z pytaniami z zakresu 
historii, wiedzy o społeczeństwie, j. polskie-
go i wiedzy ogólnej. Mamy nadzieję na sukces 
w postaci stypendium Urzędu Marszałkow-
skiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”.

„W Krainie Fantazji”
2 maja odbył się Powiatowy Konkurs Czytelniczy 
„W Krainie Fantazji” w Bibliotece Pedagogicznej 

w Kwidzynie. Oczywiście nie zabrakło tam naszych ucz-
niów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w etapie 
szkolnym, a należało wykazać się znakomitą znajomoś-
cią powieści o Harrym Potterze.

Dodam, że jeden z uczniów nie mógł dojechać na 
konkurs, ponieważ przebywa w szpitalu, ale i temu za-
radziliśmy – pisał test właśnie tam i  tata dostarczył 
pracę komisji – dziękujemy!

Wszyscy nasi uczniowie zdobyli wyróżnienia. 

„Jak nie czytam, jak czytam”
Cała szkoła wzięła udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. Niektórzy uczniowie 
zainteresowali się przeglądanymi przez chwilę książkami i wypożyczyli je do domu! 

Brawo! O to chodziło:) Udało się zachęcić do czytania!

Wojewódzki Turniej Teatralny „Kurtyna”
Nasza grupa teatralna „Scena GND” zdobyła głów-
ną nagrodę w III Wojewódzkim Turnieju Teatralnym 

„Kurtyna”, który odbył się 28 kwietnia 2017 r. w Ryjewie. 
Gimnazjaliści zaprezentowali swoje umiejętności tea-
tralne w sztuce pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”. 
Decyzją wszystkich aktorów GND nagroda pieniężna, 
czyli 300 zł, została przekazana na leczenie Martusi 
Przybylskiej – Małej Superbohaterki. Uczniów przygo-
towała Magdalena Fijałkowska.

Koncert charytatywny
19 maja 2017 r. w Gimnazjum w Nowym 
Dworze odbył się koncert charytatywny, 

podczas którego uczniowie klasy IIb zbierali 
pieniądze na leczenie Martusi Przybylskiej. Na 
scenie wystąpił absolwent naszej szkoły Michał 
Hals oraz Paweł Kochański, a także uczennice 
klasy Ia: Zuzia Sitko i Natalia Bulut. Akustycznie 
i oświetleniowo artystów wspierał Jarek Hals 

(także absolwent naszej szkoły). Na zakończenie za gitarę chwyciła radna gminy Kwidzyn 
– Kasia Rublewska.  Można było posłuchać dobrej muzyki, zjeść przepyszne ciasto i miło 
spędzić czas. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli imprezę pieniędzmi, duchem, ciałem, 
ciastem... sercem. Najważniejsze jest jednak to, że na koncercie była i świetnie się bawiła 
sama Martusia!

Wyjazd do teatru
Teoria połączona z praktyką to najlepszy sposób na zdobycie wiedzy o teatrze elżbie-
tańskim oraz opanowanie umiejętności teatralnych! Tak w telegraficzny sposób można 

opisać lekcję, w której wzięli udział nasi gimnazjaliści. Dnia 5 czerwca uczniowie GND od-
wiedzili Gdański Teatr Elżbietański. Udział w tych warsztatach był jedną z nagród zdobytych 
przez uczniów w III Wojewódzkim Turnieju Teatralnym „Kurtyna”. 

Konkurs recytatorski
Dwoje gimnazjalistów, Zuzanna Sitko i Wiktor Wiśniewski, re-
prezentowało nasze gimnazjum w XXXIX Miejskim XI Powiato-

wym Konkursie Recytatorskim „Proza i poezja światowa”, który 
odbył się 22 kwietnia w Czarnej Sali w Kwidzynie.

Do konkursu przystąpiło 27 uczniów ze szkół gimnazjalnych 
w powiecie kwidzyńskim. Każdy z uczestników musiał zaprezentować 
dwa utwory: wiersz oraz fragment prozy. Poziom, jaki reprezento-
wali gimnazjaliści, był bardzo wysoki. Tym bardziej jest nam nie-
zmiernie miło, że wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie. Zuzia 
otrzymała wyróżnienie, a Wiktor zdobył III miejsce. Uczniów przygo-
towała Magdalena Fijałkowska. Gratulujemy!
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Zapowiedzi


