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W NUMERZE:

Diamentowe Gody
W dniu 14 sierpnia 2017 r. w sali obrad Urzędu Gminy Kwidzyn, 
na zaproszenie Wójta Gminy Kwidzyn pani Ewy Nowogrodzkiej, 
państwo Teresa i Bogusław Kwiateccy z Licza świętowali Diamentowe 
Gody,  czyli okrągły jubileusz sześćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego. 

W uroczystym spotkaniu z dostojnymi jubilatami uczestniczyli również 
członkowie najbliższej rodziny i przyjaciele. Wójt Gminy pani Ewa Nowo-

grodzka złożyła szanownym jubilatom serdeczne gratulacje. Wraz z gratula-
cjami przekazała życzenia wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości 
i wzajemnym szacunku, radości z każdego kolejnego dnia oraz wszelkiej 
pomyślności. Uroczystość zakończyła się wspólnym, grupowym zdjęciem.

Anna Cyranek
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Uroczystości

35. rocznica pacyfikacji 
internowanych
W dniu 12.08.2017 roku przed Zakładem Karnym 
w Kwidzynie odbyły się uroczystości upamiętniające  
35. rocznicę pacyfikacji internowanych. 

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Uczczono 78. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej 
Przewodniczący Rady Henryk Ordon z Wójtem Gminy 
Ewą Nowogrodzką uczestniczyli w obchodach  
78. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

 

Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą zawieszoną obok 
bramy zakładu karnego rozpoczęło obchody rocznicy pa-

cyfikacji internowanych w okresie stanu wojennego. W uro-
czystości udział wzięli parlamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele osób internowanych i ich rodziny, przedsta-
wiciele związków zawodowych, z-ca Dyrektora Okręgowego 
Służby Więziennej w Gdańsku oraz dyrekcja Zakładu Karnego 
w Kwidzynie. Gminę Kwidzyn reprezentował Przewodniczący 
Rady Henryk Ordon. 

Organizatorami upamiętnienia wydarzeń z 14 sierpnia 1982 
byli: Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”, Kwidzyń-
skie Stowarzyszenie Wspierania Samorządności oraz Stowa-
rzyszenie „Pro Patria”. Honorowy patronat nad uroczystością 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Katarzyna Kisiel

Jak co roku, uroczystości rozpoczęły się 1 września na Skwe-
rze Kombatantów. Na miejsce przybyły delegacje służb 

mundurowych, władz miasta i instytucji oraz poczty sztan-
darowe, które zadbały o godną oprawę święta. W pierwszej 
części uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Kwidzynie odczytał 
referat okolicznościowy, a następnie przybyłe delegacje sa-
morządowe i związkowe złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego 
Żołnierza. 

W trakcie tegorocznych uroczystości wręczono medale 
„Pro Partia” dla kombatantów z powiatu kwidzyńskiego. Na-
stępnie uczestnicy przeszli ze skweru do katedry, w której 
odprawiono mszę świętą. 

Katarzyna Kisiel

Czy powstanie Akademia Sportu  
w Gminie Kwidzyn?
2 października 2017 roku Wójt Gminy Kwidzyn, gościła w urzędzie Artura Siódmiaka 
– wielokrotnego reprezentanta Polski w piłce ręcznej,  uczestnika igrzysk 
olimpijskich w Pekinie w 2008 roku, wicemistrza świata z 2007 roku  
i brązowego medalistę Mistrzostw Świata 2009. 

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Wizyta w Kwidzynie nie była przypadkowa, gdyż p. Artur Siódmiak po zakończeniu ka-
riery sportowej zajmuje się organizowaniem różnych wydarzeń (głównie sportu dzie-

cięcego) oraz prowadzi fundację i Akademię Piłki Ręcznej własnego imienia, a także jest 
współpracownikiem fundacji MG13 Marcina Gortata. Przybył do nas z propozycją otwarcia 
Akademii Sportu dla najmłodszych w Gminie Kwidzyn. 

Czy powstanie Akademia Piłki Ręcznej w Gminie Kwidzyn? Wójt gminy Ewa Nowogrodz-
ka jest bardzo zainteresowana inicjatywą i zadeklarowała, że zastanowi się nad obszarem 
i formą współpracy. Wszystko tak naprawdę zależy od rodziców. Powstanie Akademii może 
być alternatywą dla spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim szansą na rozwijanie 
umiejętności pod fachowym okiem trenerów i sportowców. Marcin Rzepny



13/2017 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn4

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Zdjęcie: UG Kwidzyn

XXXIX Sesja 
Rady Gminy Kwidzyn – 
29 czerwca 2017 r. 
XXXIX sesję Rady Gminy Kwidzyn otworzył 
Przewodniczący Rady Henryk Ordon. 

XL nadzwyczajna 
Sesja Rady Gminy Kwidzyn 
Dnia 3 sierpnia 2017 r. obyła się nadzwyczajna sesja RG 
zwołana przez Przewodniczącego Rady Henryka Ordona. 

Nadzwyczajna sesja została zwołana z uwagi na konieczność 
zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 130 000 zł 

na realizację zadania wieloletniego „Modernizacja oświetlenia 
w Szkole Podstawowej w Rakowcu” w wyniku rozstrzygnię-
tego przetargu. Wprowadzenie tych zmian do budżetu było 
niezbędne w celu podpisania przez Panią Wójt wymaganej 
umowy z wykonawcą.

Na sesji radni jednogłośnie uchwalili zmiany w budżecie 
Gminy Kwidzyn oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
lata 2017-2026, a ponadto podjęli uchwały w sprawie:

– określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych 
po gimnazjach przekształconych w szkoły podstawowe,

– wyrażenia zgody na udzielenie bonifi katy od ceny bu-
dynku mieszkalnego położonego w Gurczu 43a, będącego 
przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy.

Katarzyna Kisiel

XLI Sesja Rady Gminy 
Kwidzyn – 31 sierpnia 2017 r.
Głównym punktem obrad było złożenie przez 
Panią Wójt Ewę Nowogrodzką informacji z wykonania 
budżetu Gminy Kwidzyn w I półroczu 2017 roku. 
Radni przyjęli złożoną informację, nie wnosząc 
do niej uwag. 

Kolejnym punktem 
obrad sesyjnych było 

podjęcie uchwał. Radni 
jednogłośnie uchwalili 
zmiany w budżecie Gmi-
ny Kwidzyn oraz w Wie-
loletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2017-
2026. Radni Gminy Kwi-
dzyn podjęli także 
uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy fi -
nansowej Gminie Siera-

kowice. W skutek huraganu, który przeszedł przez teren na-
szego województwa 11 sierpnia 2017 r., poszkodowanych 
zostało wiele osób mieszkających w gminach województwa 
pomorskiego, w tym m.in. w Gminie Sierakowice. W związku 
z powyższym Gmina Kwidzyn postanowiła udzielić pomocy 
fi nansowej Gminie Sierakowice w wysokości 25 000 zł z prze-
znaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin 
poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosfe-
rycznych, noszących znamiona klęski żywiołowej.

Katarzyna Kisiel

Po stwierdzeniu prawomocności obrad i przyjęciu przez 
radnych protokołu z poprzedniej sesji, głos zabrała Wójt 

Gminy, składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Następnie wystąpiła pani Anna Troper – zastępca Kierow-

nika GOPS, która przedstawiła Informację z monitoringu 
wdrażania i realizacji założeń Gminnej Strategii Rozwiązywa-
nia Problemów Społecznych na lata 2016-2020.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było podjęcie uchwał. 
Radni jednogłośnie podjęli m.in. uchwałę wprowadzającą 
zmiany w Regulaminie o utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Kwidzyn oraz uchwałę w sprawie szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. Warto podkreślić, że wpro-
wadzone zmiany mają na celu jedynie dostosowanie uchwał 
do zapisów „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Pomorskiego 2022” oraz do zapisów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowe-
go sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpa-
dów. Radni podjęli także uchwałę w sprawie nadania nazwy 
ulicy „Malownicza” drodze wewnętrznej, przebiegającej przez 
nieruchomości oznaczone nr działek 326, 327/7, 328/8, poło-
żonymi w obrębie geodezyjnym Korzeniewo. Istotnym jest 
fakt, że nadana nazwa ulicy „Malownicza” graniczy z działka-
mi budowlanymi położonymi w obrębie geodezyjnym Mareza, 
dlatego numeracja porządkowa dla tych nieruchomości będzie 
także przyporządkowana do tej ulicy.

Przewodniczący Rady zakończył sesję, życząc radnym, 
sołtysom i wszystkim rolnikom dużo zdrowia i obfi tych zbiorów 
płodów rolnych. Wszystkie podjęte uchwały znajdują się na 
stronie www.bip.gminakwidzyn.pl/, zakładka prawo miejscowe/
uchwały Rady.  

Katarzyna Kisiel

Zdjęcie: UG Kwidzyn
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Zdjęcia: UG Kwidzyn

ZAKOŃCZENIE I KADENCJI 
MŁODZIEŻOWEJ RADY 
GMINY KWIDZYN
28 sierpnia 2017 r. odbyła się VI sesja MRG, która 
jest ostatnią sesją w I kadencji działalności MRG. 

Informacja z wykonania 
budżetu Gminy Kwidzyn  
za I półrocze 2017 r.
W dniu 31 sierpnia 2017 roku Rada Gminy Kwidzyn 
przyjęła na sesji informację z wykonania budżetu 
Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2017 r.:

1. Wykonane dochody Gminy Kwidzyn wyniosły 
27 814 049 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie: 27 583 986 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie: 230 063 zł,
2. Zrealizowane wydatki Gminy Kwidzyn wyniosły 

24 560 958 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 22 769 821 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie: 1 791 137 zł,
3. Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca  

2017 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 3 253 091 zł.
Gmina Kwidzyn na koniec pierwszego półrocza 2017 r.  

dokonała spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 
1 642 900 zł. Iwona Skrajda

Podczas sesji podsumowano pracę i działalność radnych 
w 2016 i 2017 roku, wręczono podziękowania i gra-

tulacje. Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę 
Młodzieżowej Rady dziękujemy. 

II kadencja Młodzieżowej Rady rozpocznie swoją 
działalność po wyborach, które odbędą się we wszystkich 
szkołach Gminy Kwidzyn w październiku. Bieżące infor-
macje o zbliżających się wyborach do nowej kadencji, 
terminach i kandydatach będzie można śledzić na Fa-
cebooku (https://www.facebook.com/mrgkwidzyn/). 

Katarzyna Kisiel

Informacja
W dniu 18.08.2017 roku została podpisana umowa na dofinasowanie 
projektu pn. „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie Gmin 
Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo) polegające 
na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek 
ratownictwa i modernizacji budynku z przeznaczeniem na 
magazyn przeciwpowodziowy”. Liderem projektu jest gmina 
Ryjewo, umowę podpisał wójt gminy Ryjewo Sławomir Słupczyński.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie odporności regionu 
Dolnego Powiśla na powodzie poprzez podniesienie efektyw-

ności wczesnego reagowania i ratownictwa w sytuacjach nagłego 
wystąpienia zjawisk katastrofalnych i usuwania skutków katastrof.

W wyniku realizacji projektu nastąpi:
• doposażenie 18 jednostek służb ratowniczych w sprzęt do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof (m.in.: 
zakup łodzi aluminiowych, agregatów prądotwórczych, namiotów, 
syren alarmowych, defibrylatorów, kamizelek ratunkowych itp.),  

• zostanie przeprowadzona przebudowa jednego magazynu 
przeciwpowodziowego w miejscowości Rakowiec.

Wartość sprzętu, jaki otrzymają trzy jednostki OSP z naszej 
gminy, opiewać będzie na kwotę 204 738,90 zł, dofinansowanie 
wyniesie 174 028,06 zł. 

Niestety w ramach tego projektu nie otrzymaliśmy dofinaso-
wania na modernizację budynku remizy OSP w Rakowcu, w którym 
powstanie magazyn przeciwpowodziowy. Inwestycja ta związana 
jest m.in. z zakupem nowego wozu strażackiego, którego gabaryty 
przewyższają aktualne możliwości garażowania pojazdu. 

Obecnie jest w opracowaniu dokumentacja projektowa doty-
cząca tego zadania. Koszt zostanie poniesiony w całości ze środków 
własnych gminy.  

Małgorzata Kowalska
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Realizacja wniosków sołectw w ramach 
Funduszu Sołeckiego
Oferty proponowane przez firmy znacząco przewyższają możliwości gminy.

„Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej 
miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”
Dnia 29.09.2017 r. w Gdańsku podpisana została umowa na realizację projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności 
infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole” w ramach poddziałania 19.2,  
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności w/w miejscowości oraz integrację i lokalnej społeczności dzięki 
powstaniu miejsc poszerzających ofertę spędzania czasu wolnego. Wartość projektu wynosi 85 147,37 zł, z czego dofinan-

sowanie z publicznych środków wspólnotowych wynosi 54 179,00 zł.
Joanna Warelich

„Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”
Początek roku szkolnego to również wznowienie zajęć dodatkowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli szkół 
z terenu gminy Kwidzyn,  w ramach realizacji projektu pn. „Kompetentni = gotowi na lepszą przyszłość”. 

Nie ma komu budować – takie wnioski 
możemy wyciągnąć po przejrzeniu 

przetargów na „Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej dla celów rekreacyjno
-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn”, 
wynikające z realizacji Funduszu Sołe-
ckiego. Na pięć ogłoszonych postępowań 
o zamówienie publiczne, zostanie wyko-

nanych jedynie 5 z 23 części w ramach 
doposażenia terenów rekreacyjno-spor-
towych z funduszu. Jak dotąd wyłoniono 
dwóch oferentów, tj. firmę Fit Park z sie-
dzibą w Toruniu oraz firmę Mevius z sie-
dzibą w Piaskach, które podjęły się rea-
lizacji zamówienia dla miejscowości: 
Brachlewo, Licze, Rakowiec, Mareza 

i Tychnowy.  Niestety, firmy biorące udział 
w przetargach, proponują o wiele wyższe 
kwoty, niż wynika to z wyceny bądź  
w ogóle brakuje ofert. Czasami jest to 
nawet dwukrotność wartości zamówie-
nia i środków, którymi dysponuje gmina 
na dane zadanie.  

Marta Wojtczak

W placówkach rozpoczęła się kolejna 
rekrutacja uczestników projektu, 

którzy, w zależności od indywidualnych 
potrzeb, otrzymają wsparcie w postaci 
zajęć rozwijających lub wyrównujących. 

Uczniowie w ramach projektu mają 
szansę przygotować się do pozyskania 
kwalifikacji z j. angielskiego/niemieckie-
go, potwierdzonych certyfikatem TELC/
TOEIC oraz kwalifikacji z informatyki, 

potwierdzonych certyfikatem ECDL- Start/
ECCC. Realizacja projektu zakończy się 
30  czerwca 2018 r.  

Joanna Warelich
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INWESTYCJE
Projekty

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

Inwestycje w 2017 r.

W ramach tego zadania przygotowy-
wana jest procedura przetargowa 

na roboty budowlane polegające na 
budowie oświetlenia w miejscowości 

Pastwa. Inwestycja obejmuje budowę 
ośmiu słupów oświetleniowych z opra-
wami LED oraz demontaż istniejących 
opraw. Całkowita długość linii kablowej 

wynosi 382 m. Na odcinku drogi powia-
towej brak jest oświetlenia drogowego, 
niezbędne jest więc jego wykonanie. 

2.  Opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania 
pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku remizy 
strażackiej OSP Rakowiec”

W lipcu br. zawarto umowę na opra-
cowanie dokumentacji projektowej 

pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku 
remizy strażackiej OSP Rakowiec”. In-
westycja podyktowana jest adaptacją 
części budynku na magazyn przeciwpo-

wodziowy. Jednocześnie jest ona zwią-
zana z zakupem nowego wozu straża-
ckiego, którego gabaryty przewyższają 
aktualne możliwości garażowania po-
jazdu. Opracowanie dokumentacji pro-
jektowej zostanie wykonane przez Biu-

ro Projektów Budowlanych ADSUM 
Justyna Chodorowska z Kwidzyna. Prze-
widywany termin zakończenia prac 
projektowych to koniec września br. 

3.  Opracowanie dokumentacji projektowej  
na zadania kanalizacyjne

W sierpniu br. zawarto umowę na 
wykonanie dokumentacji projekto-

wej na budowę kanalizacji sanitarnej 
w Oborach oraz Rakowcu. Opracowywa-
na dokumentacja ma obejmować sieć 
kanalizacyjną o długości około 2 km 
w Oborach oraz poniżej 1 km w Rakowcu. 
Przedmiot umowy zostanie wykonany 

przez Biuro Techniczne „EKO-WOD” mgr 
inż. Michał Rajkiewicz. Przewidywany 
termin zakończenia prac projektowych 
to koniec listopada br. 

We wrześniu br. została podpisana 
umowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Tychnowach. Opracowywana 

dokumentacja ma obejmować siecią 
kanalizacyjną część ulicy Dworskiej oraz 
ulicy Leśnej. Przedmiot umowy zostanie 
wykonany przez Biuro Techniczne „EKO
-WOD” mgr inż. Michał Rajkiewicz. Prze-
widywany termin zakończenia prac 
projektowych to koniec marca 2018 r.

4.    Budowa wodociągu Korzeniewo – Lipianki

W ramach zadania przygotowywana 
jest procedura przetargowa na 

roboty związane z budową wodociągu 
Korzeniewo – Lipianki. Inwestycja obej-

muje budowę sieci kanalizacyjnej łączą-
cej Korzeniewo z miejscowością Lipian-
ki, o długości przewodu około 918 m 
oraz średnicy Dz 110. Trasa przewodu 

prowadzi po trasie byłej kolejki, po 
działkach prywatnych oraz przez dział-
ki Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Warszawie. 

5.    Opracowanie dokumentacji dróg gminnych

W opracowaniu jest dokumentacja 
budowy chodnika w Brachlewie wraz 

z zatoką autobusową, kanalizacją desz-
czową i przekroczeniem cieku wodnego.  

W równoczesnej realizacji jest również 
dokumentacja drugiej zatoki autobuso-
wej w Brachlewie. Dokumentacje opra-
cowywane są przez HTH Michał Hirsz. 

Planowany termin realizacji to 30 wrześ-
nia br. 

Martyna Piernicka

Martyna Kisiel

Martyna Kisiel

Martyna Kisiel

Martyna Kisiel
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INWESTYCJE
Rozbudowy

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Krzysztof Michalski

Budowa oświetlenia drogowego z zastosowaniem 
technologii LED w miejscowości Dankowo

Rozbudowa drogi gminnej w Górkach wraz 
z odwodnieniem oraz przebudową oświetlenia

Ku końcowi zbliżają się roboty reali-
zowane w ramach inwestycji, które 

trwają od maja bieżącego roku. Zakoń-
czono demontaż istniejących linii napo-
wietrznych, montaż nowych słupów 
i opraw oświetleniowych w technologii 

Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej 
w Rakowcu 

W dniu 15 września br. zakończona została wymiana opraw 
oświetlenia w całym budynku Szkoły Podstawowej 

w Rakowcu. Roboty budowlane i montażowe realizowane 
były w okresie wakacji tj. od 7 sierpnia. W ramach prac do-
konano wymiany oświetlenia na lampy typu LED w salach 
dydaktycznych i korytarzach a także wszystkich pomiesz-
czeniach pomocniczych. Dzięki tej inwestycji w szkole do-

prowadzono do odpowiedniej jakości natężenie światła oraz 
wprowadzono oświetlenie ewakuacyjne. Na realizację zada-
nia Gmina Kwidzyn uzyskała wsparcie fi nansowe z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku w wysokości 200 000,00 zł. Wartość robót 
opiewała na kwotę 386 000,00 zł. 

kanalizacji deszczowej. W trakcie reali-
zacji są już także roboty brukarskie. 
Wartość robót objętych umową, jak 
również robót dodatkowych, przekroczy 
1 milion 700 tysięcy złotych.

Karolina Samp

W trakcie realizacji jest budowa oświet-
lenia przy ulicach Storczykowej, 

Jaśminowej i Szafi rowej, którą rozpoczę-
to pod koniec sierpnia bieżącego roku. 
Zakończenie robót szacuje się już na 
koniec października. Koszty realizacji 
zadania wyniosą ok 130 tys. złotych.

Warto przypomnieć, że dokumentacja 
projektowa została opracowana ze 
środków Funduszu Sołeckiego z 2016 r. 
W ramach tegorocznych środków w opra-
cowaniu jest także dalsza część doku-
mentacji.

Karolina Samp

LED. Zakończono większość robót sani-
tarnych, związanych z budową systemu 
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INWESTYCJE

Ścieżki pieszo-rowerowe przy drodze krajowej 55
Jeszcze w tym roku powstanie ścieżka pieszo–rowerowa do Brachlewa.

Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Kwidzyn z General-
ną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku fina-

lizuje się ważny dla mieszkańców Gminy Kwidzyn, a rozpoczę-
ty podpisaniem porozumienia w 2008 r., projekt budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej 55 na odcin-
ku od Baldramu do Brachlewa (okolice wiaduktu kolejowego) 
o długości około 4km. 

Dla przypomnienia, gmina wykonała koncepcję, następnie 
projekty wykonawcze, wykupiła grunty pod budowę ścieżki 
i wybudowała dwa odcinki: w Tychnowach za kwotę około 734 
tys. złotych oraz z Baldramu do Nowej Wsi Kwidzyńskiej za 
kwotę blisko 360 tys. złotych. GDDKiA wykonała projekt od-
cinka Tychnowy – Brachlewo i wybudowała odcinek w Nowej 
Wsi Kwidzyńskiej, a w trakcie realizacji są odcinki z Nowej Wsi 
Kwidzyńskiej do Tychnów i z Tychnów do Brachlewa. Wartość 
tej inwestycji wynosi około 1,8 mln złotych. 

Marcin Rzepny Zdjęcie: UG Kwidzyn

Rozbudowy

Oświetlenie drogowe oś. Leśna Rakowiec 

Wykonane projekty drogowe/ oświetleniowe
1) Budowa chodnika w miejscowości Rakowice
W sierpniu bieżącego roku na zlecenie Gminy Kwidzyn 

została opracowana dokumentacja projektowa wraz z wszyst-
kimi niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi powiato-
wej w granicy pasa drogowego. Inwestycja polegać ma na: 
budowie około 600 m.b. chodnika o szerokości 1,50 m, oddzie-
lonego od jezdni poboczem gruntowym, przebudowie zjazdów 
do posesji, a także budowie odwodnienia chodnika. 

2) Budowa chodnika w miejscowości Brachlewo
W opracowaniu jest dokumentacja budowy chodnika 

w Brachlewie wraz z zatoką autobusową, kanalizacją deszczo-
wą i przekroczeniem cieku wodnego. W równoczesnej realiza-

cji jest dokumentacja drugiej zatoki autobusowej w Brachlewie. 
Planowany termin wykonania dokumentacji przypada na IV 
kwartał tego roku.

3) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejsco-
wości Pastwa

Inwestycja obejmuje budowę ośmiu słupów oświetleniowych 
z oprawami. Całkowita długość linii wynosi 382 m. Na odcinku 
drogi powiatowej brak jest oświetlenia drogowego. Niezbęd-
ne jest więc jego wykonanie. W pierwszej procedurze przetar-
gowej zostały złożone dwie oferty, jednak nie dokonano 
rozstrzygnięcia. Została wszczęta ponowna procedura prze-
targowa. Karolina Samp

Budowa dróg gminnych
W sierpniu zakończone zostały prace związane z budową drogi śródpolnej w miejscowości Gniewskie Pole. 

Wykonanych zostało 831 mb drogi 
z płyt jumbo. Inwestycja wyniosła 

160 773,68 zł. Część kosztów w wysoko-
ści 57 354 zł pokryły środki pochodzące 
z budżetu Województwa Pomorskiego 

z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Zrealizowane zostały również inwesty-
cje w miejscowości Brachlewo. Wykona-
no przedłużenie ulicy Cisowej oraz za-
wrotkę wraz z  dwoma miejscami 

postojowymi na ulicy Lipowej. Utwar-
dzono również drogę dojazdową do bu-
dynków mieszkalnych w pobliżu jeziora 
na długości około 550 m. 

Martyna Piernicka

6 czerwca i 11 września br. podpisano 
umowy na potrzeby opracowania 

dokumentacji projektowej oświetlenia 
drogowego z zastosowaniem technologii 
LED na osiedlu w Rakowcu. Zakresem 
prac projektowych objęto ul. Leśną, 

Łowiecką, Myśliwską, Strzelecką, Gajową, 
Miłą, Wspólną, piękną i część Cichej. Na 
chwilę obecną toczą się postępowania 
administracyjne wymagane do uzyskania 
pozwolenia na budowę. W  ramach tej 
inwestycji planuje się wykorzystać ist-

niejące linie energetyczne w celu pod-
wieszenia opraw oświetleniowych a tak-
że planuje się dostawienie nowych słupów 
z lampami. Przewidywany termin zakoń-
czenia prac projektowych to koniec 
marca 2018 r.  Krzysztof Michalski



13/2017 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn10

INWESTYCJE
Budowa

Zielona Szkoła
Latem bieżącego roku przeprowadzono szereg prac remontowych w naszym budynku komunalnym, 
mieszczącym tzw. Zieloną Szkołę w Brachlewie. 

Wykonany został nowy taras, który, 
poza pełnieniem funkcji użytkowej, 

stanowi również drogę ewakuacyjną. 
Stary taras, ze względu na spróchniałe 
deski i legary, nie nadawał się do eks-
ploatacji. Przy okazji remontu tarasu 
wykonano jego odwodnienie oraz za-
gospodarowanie wód opadowych z da-
chu budynku do nowo wybudowanej 
studni chłonnej. Modernizacji poddano 
również główne i boczne schody wej-
ściowe do budynku. Poza tym wykona-
no naprawę i izolację pionową ściany 

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Budowa ciągu pieszego Kwidzyn – Rozpędziny

Dwukrotnie przeprowadzono postę-
powanie o udzieleniu zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieogra-
niczonego na wykonawstwo robót bu-
dowlanych, wchodzących w zakres 
I etapu budowy ciągu pieszo-rowero-
wego w miejscowości Rozpędziny, wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 532. Niestety 
pierwsze postępowanie musiało zostać 
przez Gminę Kwidzyn unieważnione 
w związku z brakiem ofert. Drugie po-

stępowanie pozwoliło wyłonić wyko-
nawcę – Tereny Zielone Marianna Kę-
dziora. 

W zakres przewidzianych robót wcho-
dzi: budowa ciągu pieszo-rowerowego 
o długości około 440 m.b. o nawierzch-
ni z  kostki betonowej; poszerzenie 
jezdni; budowa dwóch zatok autobuso-
wych, zjazdów, systemu odwodnienia 
terenu, tj.: kanalizacji deszczowej o łącz-
nej długości ok. 145 m.b., odprowadza-

jącej ścieki deszczowe do rowów przy-
drożnych, regulacji rowów przydrożnych; 
a także wykonanie oznakowania pozio-
mego i pionowego oraz wycinka drzew 
i dokonanie nowych nasadzeń. Zakoń-
czenie realizacji inwestycji szacuje się 
na koniec IV kwartał tego roku. Przewi-
dziano zakres robót na kwotę około 600 
tysięcy złotych.

Karolina Samp

budynku. Ogółem remont wyniósł 
153 700,36 zł, z czego Miasto Kwidzyn, 
w ramach pomocy fi nansowej przeka-

zało 70 000 zł, a resztę pokrył budżet 
Gminy Kwidzyn.

Jarosław Obuchowski
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INWESTYCJE
Projekty

Wodociąg Tychnowy 

Budowa wodociągu Korzeniewo – Lipianki

Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę 
kanalizacji sanitarnej w Oborach, Rakowcu i Tychnowach
W sierpniu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej  
w Oborach oraz Rakowcu. Opracowywana dokumentacja ma obejmować sieć kanalizacyjną o długości  
około 2 km w Oborach oraz poniżej 1 km w Rakowcu. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rakowcu osiedle Leśna

W sierpniu dokonano czynności od-
biorowych robót budowlanych zwią-

zanych z budową sieci kanalizacji sani-

tarnej w miejscowości Rakowiec przy 
ulicach: Leśna, Cicha, Łowiecka, Myśliw-
ska, Strzelecka, Piękna oraz Gajowa. 

Udało się zrealizować ok. 5,7 km kanali-
zacji sanitarnej grawitacyjnej, ok. 2,1 km 
kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej), w tym 
przejście pod torami kolejowymi. Ode-
brano także 7 szt. przepompowni ścieków 
wraz z zasilaniem, zagospodarowaniem 
terenu (place przepompowni i drogi 
dojazdowe) i oświetleniem pompowni 
oraz przebudowę odcinka sieci wodocią-
gowej pod działkami kolejowymi. Całko-
wity koszt zrealizowanych do tej pory 
robót wyniósł ok 1 milion 700 tysięcy 
złotych.

Do zrealizowania pozostał jeszcze 
jeden krótki odcinek sieci przy ulicach 
Wspólnej i Miłej. W trakcie przygotowania 
jest procedura przetargowa, mająca na 
celu wyłonienie wykonawcy robót.

Karolina Samp
Zdjęcie: UG Kwidzyn

Rozbudowa sieci w miejscowości Obo-
ry obejmie odcinek od drogi woje-

wódzkiej w kierunku wału. Rozbudowa-
na sieć kanalizacyjna w Rakowcu będzie 
obejmować odcinek na ulicy Gajowej oraz 
na ulicy Łowieckiej. Przewidywany termin 
zakończenia prac projektowych to koniec 
listopada br. 

We wrześniu br. została podpisana 
umowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę kanalizacji sani-
tarnej w Tychnowach. Opracowywana 
dokumentacja ma obejmować siecią 
kanalizacyjną część ulicy Dworskiej oraz 
ulicy Leśnej. Łączna długość projekto-
wanej sieci to około 2 km. 

Przewidywany termin zakończenia 
prac projektowych to koniec marca  
2018 r. Przedmiot umowy zostanie wy-
konany przez Biuro Techniczne „EKO-WOD” 
mgr inż. Michał Rajkiewicz.

Martyna Kisiel

W ramach zadania przygotowywana 
jest procedura przetargowa na ro-

boty związane z budową wodociągu 
Korzeniewo – Lipianki. Inwestycja obej-

muje budowę sieci kanalizacyjnej o dłu-
gości przewodu około 918 m, łączącej 
Korzeniewo z miejscowością Lipianki. 
Trasa sieci kanalizacyjnej przebiega po 

trasie byłej kolejki, po działkach prywat-
nych oraz przez działki Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Martyna Kisiel

W dniu 10 lipca br. zakończone zostały roboty dotyczące 
rozbudowy sieci wodociągowej w Tychnowach przy ulicy 

Leśnej. Sieć o długości około 300 mb pozwoli doprowadzić 

wodę do nowo powstających budynków mieszkalnych i nowo 
powstających działek budowlanych. Na inwestycję tę prze-
znaczono kwotę 49 382,32 zł. Krzysztof Michalski
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pOlICJA
Obowiązki

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt każdy właściciel psa 
powinien zapewnić mu odpowiednie warunki bytowe. Powinien 
pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych – pra-
wo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia prze-
ciwko wściekliźnie. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa 
jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ogranicze-
nia wolności.

Przepisy nakładają na właściciela 
czworonogów obowiązek należytej 
kontroli swojego psa, kiedy udaje się 
z nim w miejsca ogólnodostępne. Właś-
ciciel nie może wypuścić swojego 
czworonoga w dowolny sposób. Obo-
wiązek szczególnej ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem 
na właściciela art. 77 kodeksu wykro-
czeń.

Kolejnym ważnym elementem, na 
który należy zwrócić uwagę, jest wyprowadzanie psów do 
lasu. Bardzo częstą stosowaną praktyką jest puszczanie psów 
wolno po lesie. I tę kwestię regulują przepisy kodeksu wykro-
czeń, a w szczególności art. 166. Należy w tym wypadku 
podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną, a w szcze-
gólności dzikami – lochą z młodymi. Niewłaściwe wyprowa-
dzanie psa w lesie może zakończyć się atakiem lochy na psa, 
a nawet na jego właściciela, co może zakończyć się znacznymi 
obrażeniami ciała człowieka i zwierzęcia domowego.

Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa 
może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej 

osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, 
ale coraz częściej słyszymy o przypadkach poważnego pogry-
zienia dzieci lub osób dorosłych. W zależności od skutków 
takiego niewłaściwego trzymania czworonoga, właściciela 
może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność 
karna.

Psy lubią szczekać o każdej porze, 
czy to w dzień, czy w nocy. O ile oka-
zjonalne szczekanie psa nie przysporzy 
właścicielowi żadnych problemów, 
o tyle nagminne „koncerty” czworo-
noga mogą już stanowić problem. 
Problemy te mogą wynikać zarówno 
z prawa wykroczeń, jak i prawa cywil-
nego. Jeśli pies upodobał sobie „kon-
certowanie nocą” – w grę może wcho-
dzić odpowiedzialność z art. 51 § 1 
kodeksu wykroczeń.

Policjanci przypominają, że zwiększyły się również kary za 
znęcanie się nad zwierzętami: zamiast roku do 2 lat ograni-
czenia lub pozbawienia wolności, a w przypadku znęcania się 
ze szczególnym okrucieństwem (zamiast do 2 lat) do 3 lat.

Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego 
właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popeł-
nianych przez ludzi – np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa 
w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki 
bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Jeżeli jesteś właś-
cicielem psa, pamiętaj, że brak wyobraźni może doprowadzić 
do tragedii! 

mł. asp. Bożena Schab

KWIDZYN – POLICJANCI 
PRZYPOMINAJĄ O OBOWIĄZKACH 

WŁAŚCICIELI PSÓW
Posiadanie psa wiąże się z obowiązkami, jakie nakłada prawo na właściciela czwo-
ronoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że powinno się również mieć 
kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo pies nie pogryzł, słyszał prawie 
każdy. Policjanci z kwidzyńskiej komendy przypominają podstawowe zasady doty-
czące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.
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pOlICJA
Komunikaty

KPP Kwidzyn. Nie bądź 
widmem – noś odblaski!

Coraz krótsze dni, mniej słońca, mgły, 
opady i zbliżająca się jesień nie sprzyja-
ją kierowcom i pieszym. W takich wa-
runkach widoczność spada, ale możemy 
ją poprawić. Kwidzyńscy policjanci ape-
lują – nośmy odblaski!

W połowie 2014 roku weszły w życie przepisy nakładające 
na pieszych poruszających się poboczem dróg poza terenem 
zabudowanym obowiązek noszenia elementów odblaskowych. 
Człowiek idący z odblaskiem, oświetlony przez samochód, jest 
widoczny z odległości około 150 metrów. Bez tego elementu 
kierowca jest w stanie zauważyć go dopiero z odległości 
około 40 metrów.

Jeśli samochód poza terenem zabudowanym jedzie z pręd-
kością około 90 km/h, czas reakcji po zauważeniu pieszego 
wynosi około 1 sekundę. To zbyt krótko na odpowiedni manewr 
lub hamowanie.

Odblaski poprawiają widoczność pieszych. Dzięki temu 
kierowca zyskuje więcej czasu na bezpieczne ominięcie poru-
szającego się poboczem. 

Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty docze-
piane do ubrania, opaski lub kamizelki. Policja zaznacza, że 
ważne jest umieszczenie ich na wysokości kolan, dłoni, w oko-
licy środka klatki piersiowej i pleców. Wtedy odblaski będą 
dobrze widoczne dla kierowców. 

Warto pamiętać, że koszty elementów odblaskowych są 
niskie, natomiast konsekwencje i koszty leczenia ofiar wypad-
ków są zdecydowanie wyższe.

mł. asp. Bożena Schab

KPP Kwidzyn. Za brak 
tabliczki z numerem 
porządkowym posesji grozi 
mandat

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie 
przypominają wszystkim mieszkańcom naszego powiatu, że 
właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, 
które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek 
umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej 
budynku tabliczki z numerem porządkowym. 

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym 
wynika m.in. z art. 64 Kodeksu Wykroczeń: 

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, 
dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo-
wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania 
w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nie-
ruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomość.

Za brak tabliczki z numerem domu grozi mandat w kwocie 
do 250 złotych. Tej samej karze podlega ten, kto nie oświetli 
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Prawidłowe oznakowanie posesji ma istotne znaczenie dla 
usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których 
łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla rato-
wania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa 
obywateli. Brak tabliczki z numerem budynku utrudnia, a na-
wet uniemożliwia interwencje służb ratunkowych. Zgłaszają-
cy często oczekują szybkiej interwencji, ale sami przez włas-
ne zaniedbanie związane z oznaczeniem posesji nie ułatwiają 
szybkiego kontaktu. W małych miejscowościach karetki po-
gotowia, straż pożarna czy policja często nie mogą szybko 
znaleźć szukanego adresu, a wielu sytuacjach liczy się każda 
minuta. 

Dzielnicowi często informują, jak ważne jest właściwe 
oznakowanie domów i posesji. Problem stanowią przede 
wszystkim te budynki, które w ogóle nie mają tabliczki – prze-
ważnie po remontach albo nowo postawione. 

W związku z powyższym policjanci apelują do mieszkańców 
o prawidłowe oznakowanie budynków numerami porządko-
wymi.

 mł. asp. Bożena Schab
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GMINNY OŚRODEK 
pOMOCY SpOŁECZNEJ

Wnioski

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+

październik 10.10.2017 11.10.2017
30.10.2017

11.10.2017
30.10.2017 19.10.2017 24.10.2017 25.10.2017

listopad 10.11.2017 10.11.2017
28.11.2017

10.11.2017
28.11.2017 20.11.2017 23.11.2017 24.11.2017

grudzień 08.12.2017 11.12.2017 13.12.2017 15.12.2017 19.12.2017 20.12.2017

 

Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzi-
ny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

ZASIŁEK RODZINNY

Wysokość specjalnego zasiłku opie-
kuńczego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Wysokość świadczenia pielęgnacyj-
nego do 31 grudnia 2017 r. wynosi 
1406,00 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku dla opiekuna wy-
nosi 520,00 zł miesięcznie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczeń rodzinnych na okres zasił-
kowy 2017/2018 są przyjmowane od dnia 
1 sierpnia 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na okres 
zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami do dnia 
31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych oraz wypłata 
przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 30 listopada 2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na okres 
zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami od dnia 
1 września do dnia 31 października 2017 
roku, ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 
2017 roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenia rodzinne na okres 
zasiłkowy 2017/2018 złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie 
od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia 
2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących 
świadczeń następuje do ostatniego dnia 
lutego 2018 roku.

Iwona Nowogrodzka-Czabaj

Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 
31 października 2018 r.:

1) wysokość zasiłku rodzinnego wy-
nosi miesięcznie:

a) 95,00 zł na dziecko w wieku do 
ukończenia 5. roku życia,

b) 124,00 zł na dziecko w wieku po-
wyżej 5. roku życia do ukończenia 18. 
roku życia,

c) 135,00 zł na dziecko w wieku po-
wyżej 18. roku życia do ukończenia 24. 
roku życia;

2) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z  tytułu urodzenia dziecka 
wynosi 1000,00 zł jednorazowo;

3) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego wynosi 400,00 zł miesięcznie;

4) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu samotnego wychowy-
wania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcz-
nie na dziecko, nie więcej jednak niż 
386,00 zł na wszystkie dzieci;

5) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu wychowywania dzie-
cka w  rodzinie  wielodzietnej wynosi 
95,00 zł miesięcznie na trzecie i na na-
stępne dzieci uprawnione do  zasiłku 
rodzinnego;

6) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu kształcenia i rehabi-
litacji dziecka  niepełnosprawnego wy-
nosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku do ukończenia 5. roku życia,

b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko 
w wieku powyżej 5. roku życia do ukoń-
czenia 24. roku życia;

7) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego wynosi 100,00 zł jednorazowo na 
dziecko;

8) wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamiesz-
kania:

a) w związku z zamieszkiwaniem 
w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, wy-
nosi 113,00 zł miesięcznie na dziecko,

b) w związku z dojazdem do miejsco-
wości, w której znajduje się siedziba 
szkoły  ponadgimnazjalnej, wynosi 
69,00 zł miesięcznie na dziecko.

Jednorazowa zapomoga z  tytułu 
urodzenia się dziecka przysługuje, jeże-
li dochód rodziny w przeliczeniu na oso-
bę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Wysokość jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się żywego dziecka 
wynosi 1000,00 zł jednorazowo na jed-
no dziecko.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
wynosi 153,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przy-
sługuje, jeżeli łączny dochód rodziny 
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny 
osoby wymagającej opieki w przelicze-
niu na osobę nie przekracza kwoty 
764,00 zł.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

GMINNY OŚRODEK 
pOMOCY SpOŁECZNEJ

Stowarzyszenie

  

 

 

 

 

 

 

 Szkolenia z obsługi komputera dla SENIORÓW  
 Szkolenia dla osób powyżej 25 roku życia  
 Szkolenia dla osób pracujących i niepracujących  
 Szkolenia w Twojej miejscowości lub w Kwidzynie 
 Materiały szkoleniowe dla uczestnika (pendrive, podręcznik)  
 Szkolenia będą odbywały się  w porze popołudniowej lub w weekendy 
 Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie 

 

 

 

 

 
Dofinansowanie z UE: 1 445 850,00 zł, www.mapadotacji.gov.pl Dofinansowanie z UE: 1 445 850,00 zł, www.mapadotacji.gov.pl

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Strukturalnego i Inwestycyjnego 
w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KWIDZYN 

„Z KOMPUTEREM NA TY” 

OFERUJEMY: 

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SIĘ I ZACZNIJ PRZYGODĘ Z KOMPUTEREM ! 
Biuro projektu: EDU-Consulting ANNA WIECHOWSKA  

  tel:  734 151 190, mail: edu-consulting-kwidzyn@wp.pl  
ul. Grunwaldzka 9, Kwidzyn (nad La Cantiną) 

Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne
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SpORT
Bieg

I Bieg Plebiscytowy
09.07.2017 r. w miejscowości Janowo obchodzono 97. 
rocznicę Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach. 

W tym roku impreza 
miała szczególną 
oprawę. Po raz pierw-

szy w ramach obchodów odbył 
się bieg plebiscytowy, który 
od tego roku ma na trwałe 
towarzyszyć obchodom kolej-
nych rocznic plebiscytu. 

Start biegu oraz rozpoczę-
cie imprezy przewidziano na 
godzinę 11:00, ale tak napraw-
dę już od godziny 9:00 teren 
Szkoły Podstawowej w Ja-
nowie zaczął zapełniać się  
kolorowymi namiotami, stoi-
skami z jedzeniem oraz atrak-
cjami dla dzieci, a  przede 
wszystkim tłumnie przyby-
wającymi do Janowa biega-
czami i sympatykami sporto-
wych zmagań –mieszkańcami 
gminy, powiatu i województwa. 

W biegu na dystansie 10,5 
km wzięło udział 139 uczest-
ników. To dość duża frekwen-
cja, a warto zauważyć, że 
równocześnie w tym samym 
dniu odbywały się dużo więk-
sze biegi uliczne i imprezy na 
terenie całego województwa 

pomorskiego (Malbork, Skórcz, 
Gdańsk, Tczew, Starogard 
Gdański). W biegu dominowa-
li biegacze z terenu powiatu 
kwidzyńskiego, sztumskiego 
i malborskiego, ale nie zabra-
kło startujących gościnnie 
zawodników z  terenu woje-
wództwa kujawsko-pomor-
skiego, warmińsko-mazurskie-
go, a nawet mazowieckiego 
czy łódzkiego. Brama startu 
i mety ustawiona była we 
wjeździe do budynku dawnej 
Szkoły Podstawowej w Jano-
wie. Trasa biegu prowadziła 
z Janowa, dalej drogą powia-
tową w  kierunku Pastwy 
i Gniewskiego Pola, następnie 
drogą nr 3205G (międzywale) 
i koroną wału z powrotem do 
Janowa. Otwarcia biegu do-
konała Wójt Gminy Kwidzyn 

pani Ewa Nowogrodzka po-
przez wystrzał z pistoletu 
startowego. Na mecie jako 
pierwszy zameldował się Ma-
riusz Pawłowski (ze stowa-

Paulina Wiernicka z Kwidzyna, 
która uzyskała czas 46:18. 
Kolejna na mecie zameldowa-
ła się Wioletta Palacz z Byd-
goszczy z  czasem 50:01, 
a stawkę na podium zamyka-
ła Monika Kozioł, biegnąca 
w barwach Traktor Team, czy-
li współorganizatora imprezy. 
Nagrodę dla najszybszej miesz-
kanki Gminy Kwidzyn zdoby-
ła Katarzyna Nowicka z Ma-
rezy. Nagrody zwycięzcom 
biegu wręczali Wójt Gminy 

rzyszenia Kurzętnik Biega), 
który osiągnął czas 37:33. 
Drugi był kwidzyński „iron 
man”, i jednocześnie nauczy-
ciel wychowania fizycznego 
z Gminy Kwidzyn, Michał Sie-
jakowski z  czasem 38:23. 
Trzecie miejsce zajął Paweł 
Zakrzewski z Grudziądza. Ci 
sami zawodnicy zajęli trzy 
pierwsze lokaty w kategorii 
open. 

Najlepszą zawodniczką 
w kategorii open okazała się 

Kwidzyn Ewa Nowogrodzka 
oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Ordon. Imprezę 
prowadziła Katarzyna Stremel 
ze stowarzyszenia Traktor 
Team. W ręce laureatów tra-
fiło aż 38 nagród w różnych 
kategoriach.

Ponadto biegowi   towa-
rzyszył rodzinny festyn, od-
bywający się na boisku szko-
ły w Janowie. Dla wszystkich 
uczestników biegu oraz fe-
stynu Koło Gospodyń Wiejskich  

Zdjęcia: Adam Kominek

Bieg
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Bieg
SpORT

Zdjęcia: Adam Kominek

z Rakowca przygotowało cie-
pły posiłek. Oprócz tradycyj-
nych atrakcji dla najmłod-
szych i  dorosłych były też 
pokazy sprawności gminnych 
OSP oraz efektowne drifty 
w wykonaniu członków Au-
tomobilklubu Morskiego z Gdy-
ni, którzy niedawno ścigali 
się na gminnych drogach 
podczas II Rajdu Kwidzyń-
skiego. Wójt Gminy Kwidzyn 
Ewa Nowogrodzka, która była 
pomysłodawczynią biegu, 
zapewnia, że jeżeli tylko bę-

dzie miała na to wpływ, to 
bieg będzie kontynuowany 
w przyszłości. Natomiast Ka-
tarzyna Stremel, której sto-
warzyszenie współorganizo-
wało bieg, zdradziła, że ma 
wysokie aspiracje dotyczące 
liczby uczestników w przy-
szłych edycjach. Jeżeli na 
frekwencję  będzie miała 
wpływ opinia uczestników 
pierwszej edycji, to z pew-
nością uczestników będzie 
więcej. 

Marcin Rzepny
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Spływ kajakowy z Korzeniewa 
do Białej Góry 
Ponad 120 kajakarzy wzięło udział w wielkim spływie po Wiśle, który odbył się 26 sierpnia br. 

Spływ

T
rasa licząca 21 kilometrów dłu-
gości rozpoczynała się w Korze-
niewie, a kończyła w marinie 
w Białej Górze. Spływ był ele-

mentem obchodów Roku Wisły i promo-
wał turystykę wodną w województwie 
pomorskim. Organizatorem spływu był 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego, który do współpracy przy 
jego organizacji zaprosił dwie nadwi-
ślańskie gminy powiatu kwidzyńskiego, 
Gminę Kwidzyn i Ryjewo oraz Powiat 
Sztumski, Miasto i Gminę Sztum. Wybór 
partnerów był nieprzypadkowy, ponieważ 
właśnie w tych miejscach istnieją szcze-
gólnie dobre warunki do uprawiania 
turystyki wodnej, które zapewnia Wisła 
i  Liwa. Korzeniewo, będące najdalej 
wysuniętym na południe portem wiśla-
nym w woj. Pomorskim, jest idealnym 
miejscem początkowym lub końcowym 
dla organizacji spływów oraz innych 
form turystyki wodnej. W Białej Górze 

łączą się trzy rzeki i  już istnieje tam 
doskonała infrastruktura turystyczna, 
zapewniająca wszelkie wygody amato-
rom rekreacji na wodzie. Dzięki projektom 
strategicznym, realizowanym przez 

pomorski samorząd ze środków euro-
pejskich, mieszkańcy gminy Kwidzyn 
zyskają wkrótce dostęp do nowoczesnej 
infrastruktury, umożliwiającej ko- 
rzystanie z potencjału Wisły i  Liwy.  
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SpływSpływ

Jak poinformowała Wójt Ewa Nowogrodz-
ka, Gmina Kwidzyn już uczestniczy 
w dwóch projektach, dzięki którym 
w Korzeniewie powstanie przystań tu-
rystyczna, a na Liwie zostaną zbudowa-
ne rozmaite urządzenia ułatwiające 
życie kajakarzom oraz zapewniające 
wygodne miejsce wodowania kajaków 
w Marezie. Zresztą już teraz gmina za-
kupiła kajaki oraz sprzęt do ich trans-
portu i organizuje spływy po Liwie. 
Wystarczy zgłosić się do Gminnego 
Ośrodka Kultury i uzgodnić szczegóły, 
Liwa czeka. Przewodniczący Rady Gmi-
ny Kwidzyn Henryk Ordon przy okazji 
spływu zwrócił uwagę na problem por-
tu w Korzeniewie, który obecnie jest 
niedostępny dla mieszkańców, co unie-
możliwia im korzystanie z Wisły w celach 
rekreacyjnych i gospodarczych. Jego 
zdaniem ta sytuacja powinna niezwłocz-
nie ulec zmianie, co przyniosłoby korzy-
ści mieszkańcom całego powiatu. So-
botni spływ udowodnił, że na Wiśle też 
można świetnie się bawić, a wzdłuż jego 

Spływ

trasy nie brakuje atrakcji. Potrzebna jest 
tylko chęć i pomysł na jej wykorzystanie 
oraz infrastruktura ułatwiająca organi-
zację turystyki wodnej. Kiedy już po-
wstanie, takie przedsięwzięcia jak wiel-
ki spływ zorganizowany z okazji Roku 
Wisły będą mogły odbywać się znacznie 
częściej, ważniejsze jest jednak to, że 
swobodny dostęp do rekreacji na wodzie 
zyskają mieszkańcy. 

relacjonował Wojciech Bryczkowski

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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TURNIEJ W BADMINTONIE
Za nami pierwszy turniej Grand Prix Gminy Kwidzyn w badmintonie, który odbył się 16 września 2017 r. 
w Szkole Podstawowej w Janowie. Organizatorem imprezy było Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej 
i Sportu Szkolnego, które na organizację Grand Prix otrzymało dotację z budżetu gminy. 

W zawodach wystartowały 54 osoby 
w następujących grupach: 

I grupa dziewczęta szkoła podsta-
wowa – wystartowało 14 dziewcząt. 
I miejsce wywalczyła Weronika Zawadz-
ka (Janowo); II miejsce – Wiktoria Hals
(Korzeniewo); III miejsce – Nikola Skal-
mowska (Brachlewo). 

II grupa chłopcy szkoła podstawowa 
grupa A – wystartowało 13 osób. I miej-
sce wywalczył Dawid Kołodziejski (Ja-
nowo); II miejsce – Mateusz Jankowski 
(Rakowice); III miejsce – Stanisław Redmer 
(Tychnowy).

II grupa chłopcy szkoła podstawowa 
grupa B – wystartowało 13 chłopców. 
I miejsce wywalczył Karol Radzikowski 
(Tychnowy); II miejsce – Kacper Gubiec 
(Korzeniewo); III miejsce – Tymoteusz 
Krzemień ( Rakowiec). 

III grupa dziewczęta gimnazjum – 
wystartowało 5 dziewcząt. I miejsce 
wywalczyła Aleksandra Osińska (Gra-
bówko); II miejsce – Wiktoria Krasowska 
(Janowo): III miejsce – Julia Jaskuła 
(Grabowo). 

IV grupa chłopcy gimnazjum – wy-
startowało 5 chłopców. I miejsce wywal-
czył Michał Kadela (Janowo); II miejsce 
– Mikołaj Kadela (Janowo); III miejsce – 
Szymon Juszczyk (Szałwinek).

V grupa OPEN powyżej lat 16 – wy-
startowało 5 osób. I miejsce wywal-
czył Dominik Osowski (Szałwinek); 
II miejsce – Jakub Juszczyk (Szałwinek): 
III miejsce – Julia Ziarko (Podzamcze)

Wśród uczestników każdej grupy 
rozlosowano nagrody niespodzianki 
w formie plecaków. Szczęście uśmiech-
nęło się do: Marleny Kozłowskiej, Dawida 
Kołodziejskiego, Wiktorii Krasowskiej, 
Michała Kadeli i Dominika Osowskiego.

Drugi turniej odbędzie się 21 paź-
dziernika 2017 roku również w Szkole 
Podstawowej w Janowie. 

Zapraszamy wszystkich sympatyków 
tego sportu oraz tych, którzy chcieliby 
go poznać. 

Anna Burakowska

Grand Prix

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Biblioteka w Janowie
Dzień Dziecka 2017
Pogoda i frekwencja w tym roku 
dopisały, więc zabawa była 
wyśmienita. 

WAKACJE W BIBLIOTECE 
Zajęcia wakacyjne organizowane przez  bibliotekę w Janowie pod hasłem „Z książką 
na wakacje” obfitowały w wiele ciekawych i różnorodnych atrakcji, a posiadały 
jeden główny cel: urozmaicenie czasu wolnego naszym małym czytelnikom. 

Wycieczka 
do Muzeum 
Zamkowego 
w Kwidzynie
Zwieńczeniem naszych wakacyjnych 
spotkań w bibliotece była wycieczka 
do Muzeum w Kwidzynie. 

Zależało nam bardzo, aby dzieci – 
mieszkające przecież tak blisko Kwi-

dzyna – mogły zapoznać się z muzeal-
nymi zbiorami oraz historią zamku 
kapituły pomezańskiej, a także okolicz-
nościami powstania Muzeum. Największe 
wrażenie na naszych małych wyciecz-
kowiczach zrobił Dział Przyrody. Muzeum 
w Kwidzynie posiada największą na 
Pomorzu kolekcję eksponatów przyrod-
niczych. Zbiory gromadzone od połowy 
XX wieku liczą ponad 1500 eksponatów, 
reprezentujących w większości rodzime 
gatunki fauny i flory. Znaczna część 

SPOTKANIE Z DIETETYCZKĄ
27 czerwca 2017 roku w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z dietetyczką. 

Po zapoznaniu się ze wszystkimi 
wystawami i obejrzeniu każdego zbioru 
ze wszystkich możliwych stron udaliśmy 
się na słodkie co nieco do kawiarni Art-
Cafe. Tam dzieci mogły samodzielnie 
ukręcić sobie watę cukrową w swoim 
ulubionym kolorze, pobawić się zabaw-
kami i zjeść pyszną babeczkę.

Wszystkim dorosłym, którzy pomogli 
nam zorganizować taką wyśmienitą 
atrakcję dla dzieci, bardzo serdecznie 
dziękujemy.

 
Beata Dubińska

Spotkania odbywały się przez cały 
sierpień dwa razy w tygodniu (wtorek 

i czwartek) w godz. od 1100 do 1400. Zosta-
ły przeprowadzone liczne gry i zabawy 

Atrakcji nie zabrakło i każdy, kto nas 
w ten piątek odwiedził, dobrze się 

bawił. W  imieniu uczestników festynu 
bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli zorganizować tak doskonałą 
imprezę dla naszych dzieci: Radzie Sołeckiej 
na czele z Panią Grażyną Cichańską, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kwidzy-
nie, Panu Radnemu Ryszardowi Świer-
czyńskiemu, OSP w Pastwie, Hurtowni 
Elbo, jak również wolontariuszkom (za 
pomoc w organizacji konkurencji) Elce 
Komorowskiej, Kasi Komorowskiej, Kor-
nelii Reszce, Martynie Polenz i Kasi Czajce.

Beata Dubińska

jego ciała profesjonalnym analizatorem 
i omówić jego wynik z Panią dietetyk.

Beata Dubińska

literackie, zajęcia i warsztaty 
plastyczno-techniczne oraz 
projekcje filmowe. Było także 
ognisko z pieczeniem kiełba-
sek i chleba, które stanowiło 
bardzo smaczny przerywnik 
między zajęciami. Ponadto 
wytchnienie od zajęć stoli-
kowych dawał dzieciom plac 
zabaw, który znajduje się 
obok naszej placówki. Zwień-
czeniem tegorocznych spot-
kań była wycieczka do Mu-

zeum w Kwidzynie, zorganizowana dla 
wszystkich małych uczestników naszych 
zajęć.

 
Beata Dubińska

atmosferze. Po wykładzie wszyscy uczest-
nicy spotkania mogli zbadać skład swo-Pani Anastazja Dąbrowska-Walczak 

wygłosiła prelekcję na temat zasad 
zdrowego odżywiania. Na podstawie 
piramidy zdrowia opowiedziała o warto-
ści spożywanych przez nas produktów 
spożywczych. Zwróciła uwagę na pod-
stawowe składniki pokarmowe, czyli 
białko, tłuszcz i węglowodany. Podała 
też, jakie funkcje spełniają one w pra-
widłowym odżywianiu człowieka. Do-
wiedzieliśmy się, co jest przyczyną nie-
których chorób cywilizacyjnych. Pani 
Anastazja opowiedziała nie tylko o tym, 
co powinniśmy jeść, ale także o tym, co 
jest zakazane w normalnej diecie. Spot-
kanie przebiegło w bardzo sympatycznej 

zbiorów prezentowana jest zwiedzającym 
w ramach stałej wystawy „Przyroda 
Polski Północnej”. 

Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka w Korzeniewie

Biblioteka
KUlTURA

WAKACYJNE KOSZULKI
Podczas tegorocznych wakacji nasza biblioteka oferowała czytelnikom możliwość zaprojektowania 
i własnoręcznego wykonania „wakacyjnych koszulek”. 

Do ich stworzenia wykorzystaliśmy farby do bawełny i rozbudzone w wakacje pokłady wyobraźni. Nic do tego już dodawać 
nie trzeba. Alicja Bryksy

REJS WISŁĄ Z KRAKOWA DO GDAŃSKA – 
SPOTKANIE W BIBLIOTECE
Bieżący rok, będący Rokiem Rzeki Wisły, to dla nas wyjątkowy czas. 
Przyglądamy się na nowo „naszej rzece”, nad którą żyjemy, jej pięknu, 
sile i możliwościom, jakie niesie. 

 „SPACER NAD WISŁĄ” – WYSTAWA FOTOGRAFII 
JOANNY GRABOWSKIEJ
We wtorek 29 sierpnia 2017 r. odbył się wernisaż fotografi i naszej czytelniczki i mieszkanki Korzeniewa 
Joanny Grabowskiej. Wystawa zatytułowana jest „Spacer nad Wisłą”. 

Spotykamy ludzi, dla których jest ona 
równie ważna. Takim człowiekiem 

jest Mirosław Brucki, konserwator za-
bytków, malarz, sympatyk Korzeniewa, 
który przepłynął Wisłę z Krakowa do 
Gdańska historycznym szlakiem fl isaków. 
Swój dwuetapowy rejs rozpoczął w 2013 
roku, a zakończył rok później. Płynął 

sklejkową łodzią regatową młodzieżowej 
klasy Cadet o nazwie Delfi n. 25 lipca 
gościliśmy go w naszej bibliotece. Opo-
wiedział o swoim rejsie, o walorach przy-
rodniczych i krajobrazowych Wisły, pięk-
nych panoramach mijanych miast. 
Cieszymy się, że mogliśmy poznać relację 
kogoś, kto przebył cały wiślany szlak. 

Pokazał, że jest to możliwe, a Wisła jest 
bardzo atrakcyjnym, zupełnie niewyko-
rzystanym wodnym szlakiem turystycz-
nym.

Alicja Bryksy

Autorka odbywa codzienne spacery ze swoim psem i przy tej okazji wykonuje 
zdjęcia. Jest amatorką, co nieustannie podkreśla, jednak znane wszystkim 

miejsca – port, Wisła, budynek bosmanatu – na jej zdjęciach stają się wyjątkowe. 
Dobrze, że jest w naszej miejscowości ktoś, kto potrafi  dostrzec piękno Korzeniewa 
i pokazać je nam wszystkim. Po plenerowym wernisażu wystawa prezentowana 
będzie w bibliotece.

Wtorkowe spotkanie miało jeszcze jedną bohaterkę. Była nią Joanna Jezierska, 
autorka pracy podyplomowej z zakresu etnologii: „Tradycja wypieku domowego 
w Korzeniewie w II połowie XX wieku (z uwzględnieniem zjawisk wcześniejszych 
i obecnych)”. Jeden egzemplarz pracy autorka przekazała naszej bibliotece.

Organizatorem wernisażu była BPGK Filia w Korzeniewie oraz sołtys wsi Korze-
niewo Renata Krupa, która była także sponsorem wernisażu i wystawy.

 Alicja Bryksy
Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka w Marezie

NARODOWE CZYTANIE I INAUGURACJA 
INICJATYWY LOKALNEJ W MAREZIE
Już po raz czwarty Biblioteka w Marezie wzięła udział w Narodowym 
Czytaniu – akcji społecznej zainicjowanej w 2012 roku, propagującej 
znajomość literatury narodowej. 

DZIEŃ MATKI – STOWARZYSZENIE 
„SENIORZY 50+” ORAZ GOŚCIE 
Z NIEMIEC
26 maja 2017 r. w bibliotece w Marezie miała miejsce uroczystość z okazji 
Dnia Matki – spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców Marezy 
z członkami Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” z Kwidzyna, będącego 
organizatorem obchodów. 

Było to bardzo wyjątkowe spotkanie, nie tylko dlatego, że obchodziliśmy tak 
piękne święto, jakim jest Dzień Mamy, ale również z powodu przyjazdu wspa-

niałych gości z Niemiec, którzy działają w podobnym 
stowarzyszeniu dla seniorów. Program artystyczny 
imprezy rozpoczęła nasza wodzirejka, Jadźka Rozpiąt-
kowska, piosenką o sercu – symbolu życia, miłości 
i dobroci. Zaśpiewała Renata Olińska, następnie wy-
stąpiła Irena Szwedko z utworem Bernarda Ładysza 
„Moja matko, ja wiem”. Było to bardzo wzruszające 
wykonanie. Ostatnim artystycznym akcentem w wy-
konaniu gospodarzy wieczoru była piosenka pt. „Ser-
duszko puka w rytmie cza cza”, zaśpiewana przez Hanię 
Czarnowską. Wszystkim paniom serdecznie dziękujemy! 

:) Był również czas na występ dzieci – czytelników i uczestników zajęć biblioteki 
w Marezie. Wiktoria Dombrowska, Marcelka Kędziora oraz Oliwia Teodorczyk zapre-
zentowały wiersze dla mam oraz rozdały upominki przybyłym gościom. Dziękujemy 
wszystkim za obecność i spędzony wspólnie czas. :) Ewa Stec

Podczas każdej edycji fragmenty dzieł 
odczytywane są publicznie. W tym 

roku w internetowym głosowaniu Pola-
cy wybrali do „Wesele” Stanisława Wy-
spiańskiego. 

Słuchacze zebrali się na placu zabaw 
w Marezie. Otwierającego imprezę od-
czytania listu Prezydenta RP dokonał 
radny Rady Gminy Kwidzyn Leszek Kę-
dziora. Przypominanie dramatu Wyspiań-
skiego rozpoczęła Ewa Nowogrodzka, 
wójt gminy Kwidzyn, w duecie z sołtysem 
Marezy Romanem Górniewskim. Kolejne 

czytające pary tworzyli: Elżbieta Szepe-
cka i  Jadźka Rozpiątkowska, Ewa Stec 
i Sotera Knapik, Wanda Szutowicz i Bar-
bara Szynkarczyn. Samodzielnie scenę 
37 przeczytała Beata Szwed. Po raz 
drugi Narodowe Czytanie połączone było 
z inauguracją Inicjatywy Lokalnej w Gmi-
nie Kwidzyn, realizowanej pod patrona-
tem merytorycznym i fi nansowym Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. Tytuł 
tegorocznej inicjatywy w naszej wsi 
brzmi: „Mareza jak muzyka łączy poko-
lenia”, a jej liderkami są Maria Grażyna 

Wandtke, Elżbieta Szepecka oraz Ewa 
Fedowska. Imprezę rozpoczął koncert 
zespołu „Marezianki”, a był to koncert 
nietypowy, bo wykonane zostały polskie 
piosenki pop z lat 50., 60. i 70. Następnym 
punktem uroczystości był konkurs śpie-
waczy, polegający na interpretacji pio-
senek z dawnych lat przez reprezentan-
tów najmłodszego pokolenia, któremu 
repertuar taki był dotąd mało znany. 
Wzięły w nim udział cztery osoby. Konkurs 
nie wyłonił zwycięzcy, gdyż – na zgodne 
życzenie publiczności – wszyscy uczest-
nicy zostali jednakowo nagrodzeni. Na 
przybyłych gości czekał słodki poczę-
stunek oraz pyszne, zdrowe kanapki. Na 
zakończenie odbyło się uroczyste odsło-
nięcie tablicy, przedstawiającej zbiór 
fotografi i byłej kolejki wąskotorowej 
w Marezie, wykonanej przez Edmunda 
Struzika i Waldemara Tarajkowicza. Tab-
lica została przekazana Bibliotece Pub-
licznej Gminy Kwidzyn w Marezie. Za-
praszamy do oglądania tablicy oraz 
towarzyszącej działaniom Inicjatywy 
wystawy przedmiotów i pamiątek prze-
kazanych przez mieszkańców Marezy. 
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
przybyłym na uroczystość, osobom 
czytającym oraz wolontariuszom za 
włączenie się w organizację imprezy.

Katarzyna Majda

Zdjęcia: PBGK
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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW
20 czerwca 2017 roku grupa cztero- i pięciolatków 
z Przedszkola „Słoneczko” w Marezie wpadła 
z wizytą do biblioteki. 

WAKACJE W BIBLIOTECE 
Wzorem lat ubiegłych, z  myślą o dzieciach pozostających 
w domach podczas wakacji, zaoferowaliśmy miłe 
spędzenie czasu w bibliotece. 

Zajęcia odbywały się w dniach od 31 lipca do 11 sierpnia. 
Dzieci chętnie i z zaangażowaniem brały udział w zajęciach 

plastycznych, zabawach i grach ruchowych. Każdy dzień był 
pełen magii, która była tematem przewodnim zajęć. Wykona-
liśmy magiczne prace plastyczne, wykorzystując m.in.: farby, 
węgiel, świece, plastelinę, folię aluminiową. Podczas zajęć nie 
mogło zabraknąć spotkania z książką. Dzieci zaznajomiły 
się z Harrym Potterem – słynnym bohaterem serii książek 
autorstwa J. K. Rowling. Na moment każdy z uczestników 
zajęć stał się uczniem Hogwartu, wykonując magiczną różdż-
kę i wymyślając czarodziejskie zaklęcia. Największe zaintere-
sowanie wzbudziły doświadczenia z wodą: była to zabawa 
połączona z lekcją fizyki, m.in. rozpuszczanie różnych substan-
cji w wodzie, topienie monet, „uciekający pieprz” itp. Były też 
zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia muzyczne oraz kino 

CUDA WIANKI
Sobótkowa impreza, z powodu zimnej i mokrej pogody, 
nie mogła odbyć się w zaplanowanej przez nas formule 
plenerowej. 

Jednakże cztery wiadra ziela nazbieranego na wianki spo-
wodowały, że musiałyśmy zadziałać inaczej. Tyle piękna nie 

mogło się przecież zmarnować. Zaprosiłyśmy do biblioteki 
nasze czytelniczki-sympatyczki (na które zawsze możemy 
liczyć w trudnych sytuacjach), by rozprawiły się z kwiatowymi 
zbiorami. Impreza zorganizowana ad hoc okazała się równie 
udana. Były recytacje, wróżby, konkurs interpretacji tekstu 
piosenki o  lecie, zielony koktajl, ciasto, chleb ze smalcem 
i ogórkiem. Liczymy na to, że w przyszłym roku pogoda na św. 
Jana dopisze i spotkamy się wówczas pod chmurką, w większym 
gronie.

 Małgorzata Lasota

w bibliotece. Miał również miejsce dzień kulinarny. Mali kucha-
rze wyczarowali szyszki z ryżu preparowanego, kakao i krówek. 
Dziękujemy wszystkim za udział w zajęciach wakacyjnych 
w bibliotece. 

 Ewa Kijewska

Była to dla nas bardzo miła niespodzianka. Przedszkolaczki 
wysłuchały bajeczki „Franklin na wycieczce” autorstwa 

Paulette Bourgeois. Następnie z wielką radością zwiedzały 
książkowe regały, podziwiając ilość książek na półkach. Kolej-
ną atrakcją był quiz wakacyjny. Jak sama nazwa wskazuje, 
zabawa polegała na rozwiązywaniu zagadek o  tematyce 
wakacyjnej. Na pożegnanie życzyliśmy sobie i dzieciom, aby 
wizyt w bibliotece w przyszłości było dużo. I nie tylko tych 
w towarzystwie przedszkolaków, ale także z rodzicami. Każde 
dziecko otrzymało kartę zapisu do biblioteki oraz słodki upo-
minek.

 Ewa Kijewska

Zdjęcia: PBGK

Zdjęcia: PBGK
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Biblioteka Rakowiec

DZIEŃ DZIECKA
Dnia 7.06.2017 r. w Rakowcu odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Jego organizatorami byli: Rada Sołecka, KGW Rakowiec, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn – Filia w Rakowcu, 
Klub Sportowy Powiśle Pawlice Rakowiec, OSP Rakowiec. 

TYDZIEŃ CZYTANIA 
DZIECIOM

Z okazji Ogólnopolskiego 
Tygodnia Czytania Dzie-

ciom 7 czerwca 2017 roku 
nasza biblioteka była gościem 
Niepublicznego Przedszkola 
„Gama” w Rakowcu. Sześcio-
latki z grupy „Rumianki” wy-
słuchały opowiadania Renaty 
Piątkowskiej pt.: „Dziadek na 

Na dzieci czekało wiele 
atrakcji: dmuchana 
zjeżdżalnia, liczne kon-

aktywny udział w pokazie 
użycia sprzętu gaśniczego.

 
Beata Pawluczuk

kurencje, bieg z taczką, prze-
ciąganie liny, bieg w workach, 
malowanie twarzy, pokaz ba-
niek mydlanych. Nie lada 
atrakcją był przyjazd na syg-
nale wozu strażackiego OSP 
Rakowiec. Dzieci mogły wziąć 

huśtawce”, następnie podzie-
liły się wrażeniami z wysłu-
chanego tekstu. Na zakończe-
nie spotkania milusińscy 
otrzymali słodkie co nieco, 
a czytająca – upominek wy-
konany przez dzieci.

Beata Pawluczuk

KUlTURA
Biblioteka

Zdjęcia: PBGK
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czytali także rodzice, nauczyciele i czy-
telnicy: Katarzyna Sobczak-Voigt, Mał-
gorzata Liszewska, Ewa Gogolewska, 
Magdalena Felenczak, Barbara Wendt, 
Wanda Bakierska. Z dramatem Wyspiań-
skiego zmagali się również uczniowie, 
dzielnie radząc sobie z niełatwym dla 
nich tekstem. Czytaniu „Wesela” towa-
rzyszyła przygotowana przez bibliotekę 
wystawa oraz wprowadzająca w temat 
prezentacja poprowadzona przez polo-
nistę Łukasza Grabana. W klimat drama-
tu wprowadzili słuchaczy uczniowie 
przebrani w  ludowe stroje, częstujący 
gości chlebem i solą, a także dekoracja 
wykonana przez Agatę Wiśniewską.

 Danuta Stawicka

Biblioteka w Tychnowy

Narodowe Czytanie w Tychnowach
Narodowe Czytanie w Tychnowach zorganizowały wspólnie Biblioteka 
Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach i Szkoła Podstawowa 
im. Marii Kotlarz w Tychnowach. 

DZIEŃ 
DZIECKA – 
FESTYN 
W TYCHNOWACH
Dnia 19.06.2017 r. na terenie Szkoły 
Podstawowej w Tychnowach odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka, 
którego organizatorami byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie, 
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn 
Filia w Tychnowach, Rada Sołecka 
Tychnów, Szkoła Podstawowa 
w Tychnowach, OSP. 

Dla dzieci zostały przygotowane 
różne atrakcje: konkursy z nagro-
dami, malowanie twarzy, malowa-

nie na streczu, bieg z taczką, przeciąga-
nie liny, pokaz baniek mydlanych. 
Dodatkowymi atrakcjami były dmucha-
na zjeżdżalnia i samochodziki. W trakcie 
festynu przybyła Ochotnicza Straż Po-
żarna z Tychnów. Wóz strażacki wjechał 
na sygnale. Dzieci mogły pojazd obejrzeć 
od środka, uczestniczyć w pokazie stra-
żackim, pokonać tor przeszkód, a także 
zrobić sobie zdjęcie w wozie lub w stroju 
strażackim. Podczas festynu muzycznie 
zabawiali dzieci Sylwia i Jarosław Halso-
wie.

Do radości najmłodszych przyczyni-
li się również: Bank Spółdzielczy w Brod-
nicy Oddział w  Kwidzynie, Gmina 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kwi-
dzynie, pan Wiesław Namiak-Radny 
Gminy Kwidzyn i  sołtys Tychnów oraz 
pani Alicja Marchlewska. Organizatorzy 
serdecznie wszystkim dziękują.

 Danuta Stawicka

WAKACJE W BIBLIOTECE – TYCHNOWY
W czasie wakacji biblioteka w Tychnowach zorganizowała zajęcia dla dzieci, 
które odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 1100 
do 1400. 

Tematem przewodnim zajęć były eksperymenty. W „Wakacyjnym laboratorium 
eksperymentów” dzieci obserwowały reakcje, jakie zachodzą pomiędzy mie-
szanymi ze sobą substancjami. Używaliśmy najprostszych składników, do-

stępnych w gospodarstwie domowym, głównie sody oczyszczonej, a także oleju, 
octu i, oczywiście, wody. Zrobiliśmy wspólnie m.in. rosnącą farbę, którą wykorzy-
staliśmy następnie do prac plastycznych. Były również projekcje fi lmowe między 
regałami, a także, w przerwach między eksperymentami, przeróżne gry i zabawy.

Danuta Stawicka

W tym roku do czytania wybrano 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, 

wystawione po raz pierwszy w Teatrze 
Miejskim w Krakowie 16 marca 1901 roku. 
Wspólnie ze społecznością lokalną i za-
proszonymi gośćmi czytaliśmy fragmen-
ty dramatu. Uroczystość uświetnili: Wójt 
Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, dy-
rektor GOK Katarzyna Bednarek, pełno-
mocnik wójta ds. oświaty Eliza Ponikow-
ska, Marek Krukowski z  Biblioteki 
Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie, Ksiądz 
Proboszcz Piotr Światajski, radny i sołtys 
wsi Wiesław Namiak, przewodnicząca 
KGW Monika Kulecka oraz rada sołecka 
w składzie: Dariusz Borkowski, Witold 
Świderski. Ponadto fragmenty „Wesela” 

KUlTURA
Biblioteka

Zdjęcia: PBGK
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Strażacka Integracja 2017
Po zeszłorocznym sukcesie w postaci ogromnego zainteresowania Strażacką 
Integracją, wydarzenie to wpisało się na stałe do kalendarza strażackich 
przedsięwzięć. 

W wydarzeniu mogą wziąć udział nie 
tylko strażacy, ale także mieszkań-

cy okolicznych miejscowości i zaprosze-
ni goście z terenu całego województwa 
pomorskiego. Projekt pod nazwą „Stra-
żacka Integracja 2017” to II edycja gmin-

nej spartakiady pożarniczej – zawodów 
sportowo-pożarniczych w formie zabaw 
integrujących zarówno dorosłych jak 
i młodzież, społeczność tak strażacką 
jak i  „cywilną”. Przedsięwzięcie ma na 
celu skonsolidowanie osób i  instytucji 
dbających o bezpieczeństwo, a przede 
wszystkim zachęcenie mieszkańców 
gminy Kwidzyn, głównie młodzieży, do 
wstępowania i działania w szeregach 
Ochotniczych Straży Pożarnych. To tak-
że idealna forma aktywnego spędzania Zdjęcia: Marcin Kurkus

czasu wolnego, a co za tym idzie popu-
laryzowania kultury fi zycznej i sportu, 
a to wszystko pod znakiem propagowa-
nia zasad bezpieczeństwa wśród lokalnej 
społeczności. 26 sierpnia 2017 roku 
w Pastwie uczestnicy Strażackiej Inte-
gracji 2017 wystartowali w 15 konkuren-
cjach, w których musieli wykazać się 
wiedzą, sprawnością, pomysłowością, 
a przede wszystkim pracą zespołową. 
Konkurencje to zbiór zadań z wykorzy-
staniem sprzętu używanego w pożarni-
ctwie, ratownictwie, a także rekwizytów 
specjalnie przygotowanych na to wyda-
rzenie. Zawody przygotowywali druhowie 
z OSP Pastwa, OSP Tychnowy, OSP Ra-
kowiec, OSP Rozajny oraz OSP Kwidzyn, 
a do organizacji przyłączył się Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie, jak również 
Straż Miejska Kwidzyn, KSSK GWARD oraz 
niezastąpiona młodzież z ZSO nr 2 w Kwi-
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dzynie z klasy mundurowej o profi lu 
bezpieczeństwo publiczne.

Oryginalności zmaganiom dodaje fakt, 
że zawodnicy w różnym wieku, z różnych 
jednostek, miejscowości i środowisk są 

losowo dobierani do drużyn. To pozwala 
na prawdziwą integrację i nawiązanie 
nowych znajomości. 

Do Pastwy – obok wielu partnerów 
i ludzi dobrej woli, którzy wsparli orga-

nizację przedsięwzięcia słu-
żącego budowaniu bezpie-
czeństwa poprzez rozwój 
ochotniczych straży pożarnych 
– przybyli: pan Jerzy Śnieg, 
przewodniczący rady powiatu 
kwidzyńskiego, prezes PSM 
Renawa, wójt Gminy Kwidzyn 
pani Ewa Nowogrodzka, prze-
wodniczący rady gminy Kwidzyn 

pan Henryk Ordon, radny gminy Kwidzyn 
pan Stanisław Wudarczyk oraz członko-
wie Ochotniczych Straży Pożarnych 
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z Tychnów, Pastwy, Rakowca, Kwidzyna, 
Włynkowa, Skarszew, Morzeszczyna, 
Rozajn, Lipinki, Sulmina i Sadlinek.

Zachęcamy do uczestniczenia w stra-
żackich przedsięwzięciach, a przede 
wszystkim do wstępowania w szeregi 
ochotniczych straży pożarnych i mło-
dzieżowych drużyn pożarniczych. Poma-
ganie jest fajne – przekonaj się o tym 
razem z nami!

Krzysiek Skoczek 
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Inicjatywy

Ośno – mała wioska dwóch projektów
Nie ulega wątpliwości, że miejscowość Ośno wpisała się już na stałe w kulturalne karty 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie. 

W tym roku oprócz progra-
mu „Inicjatywy Lokalne 

w Gminie Kwidzyn 2017” miesz-
kańcy Ośna realizowali projekt 
„Asamblaż – trzy wymiary 
kultury”, dofi nansowany ze 
środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, 
które pozyskał Gminny Ośro-
dek Kultury w  Kwidzynie. 
W ramach programu Inicjatyw 
Lokalnych grupa nieformalna 
„Ośniaczki z Dzikiej Paczki” 
realizowała projekt „Osada 
Country”, podczas którego 
mieszkańcy Ośna mogli wziąć 
udział w warsztatach ręko-
dzielniczych, fotografi cznych 
oraz tanecznych. Podczas 
zakończenia projektu można 
było również zobaczyć taniec 
w wykonaniu mieszkańców 
Ośna w przyozdobionych pod-
czas warsztatów rękodzielni-
czych kapeluszach kowbojskich 
oraz zdjęcia wykonane podczas 
warsztatów fotografi cznych. „Asamblaż – trzy wymiary 

kultury” jako projekt był bar-
dzo trudny, ponieważ wyma-
gał od uczestników sporego 
zaangażowania oraz sięgania 
do historii Ośna i jego miesz-
kańców. Dzięki warsztatom 
prowadzonym przez Zbignie-
wa Mieruńskiego, służącym 
odkrywaniu własnej tożsa-
mości oraz historii, mieszkań-
cy mieli okazję na nowo spoj-
rzeć i  odkryć bogactwo 
materialne, jak i niematerial-
ne Ośna. Dzięki współpracy 

z Czesławem Fankidejskim 
oraz Katarzyną Grządzielą 
powstał wspaniały mural, 
który zwieńczył cały trud 

włożony w ten projekt, opisu-
jąc tym samym historię miej-
scowości. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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Muzyczne 
zakończenie 

wakacji 
w świetlicach

Czas zajęć wakacyjnych 
w świetlicach już za nami, a ich 
zakończenie w Pracowni Haftu 

Artystycznego w Pastwie 
jest znakiem, że już niedługo 

rozpocznie się rok szkolny. 

Tym razem zakończe-
niu wakacji towa-

rzyszył akcent muzycz-
ny, a  to wszystko 
dzięki fi rmie „Muzyczny 
Starter”, której przed-
stawiciele wprowa-
dzili dzieci i młodzież 
w  prawdziwie arty-
styczny klimat. Jako że 
muzyka to sztuka ar-
tystycznego kształto-
wania dźwięków, dzię-
ki formie warsztatowej 
uczestnicy mogli spró-
bować stworzyć swoją 
własną melodię. Nie 
zabrakło dobrej zabawy, 
wspólnego śpiewania 

czy grania na instru-
mentach. Tegoroczne 
zakończenie wakacji 
w świetlicach miało 
również swój akcent 
strażacki, ponieważ po 
warsztatach muzycz-
nych uczestnicy udali 
się na teren boiska 
w Pastwie. Wzięli tam 
aktywny udział w  II 
Gminnej Spartakiadzie 
Pożarniczej. W ciągu 
dwóch tygodni w za-
jęciach wakacyjnych 
w świetlicach wzięło 
udział około 600 osób. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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Historia Tadeusza Tollika 
w drewnianej skrzynce
„Patriotyzm jutra” to ogólnopolski program grantowy, realizowany 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

M
uzeum Historii Pol-
ski jest jego opera-
torem od 2009 
roku. Program słu-

ży odkrywaniu, dokumento-
waniu i  upowszechnianiu 
wiedzy z zakresu historii Pol-
ski i  wspiera inicjatywy 
angażujące społeczności 
w działania poświęcone pie-
lęgnowaniu i  promowaniu 
lokalnego dziedzictwa oraz 
kultury. W ramach tego pro-
gramu Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kwidzynie otrzymał 
dofi nansowanie na realizację 
projektu upowszechniające-
go historię Tadeusza Tollika, 
którego rola w czasie walki 
o polskość podczas Plebiscy-
tu w roku 1920 była nieoce-
niona. Historia ta – w formie 
bajki Kamishibai – zostanie 
przekazana uczniom kl. IV-VIII 
szkół podstawowych, biblio-
tek, placówek terapeutycz-
nych oraz świetlic z  terenu 
Gminy Kwidzyn, Miasta Kwi-
dzyn oraz Miasta i Gminy 
Gniew. Łącznie odbędzie się 
30 przedstawień, które prze-
prowadzi zespół Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kwidzynie. 
Nad stworzeniem treści baj-
ki, zawierającej historię Prze-
wodniczącego Komisji Plebis-
cytowej Tadeusza Tollika, 
czuwały Anna Burakowska 
oraz Wiesława Szkutnik z SP 
Janowo przy współpracy z ze-
społem GOK Kwidzyn.

Marcin Kurkus

Patriotyzm
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Zdjęcia: GOK

Quest w Rakowcu, czyli gra dla prawdziwych odkrywców
Questing to rodzaj gry terenowej, polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca, w którym się mieszka  
oraz tworzeniu nieoznakowanych szklaków, którymi można się przechadzać, kierując się informacjami  
zawartymi w wierszowanych wskazówkach. 

Taka właśnie gra jest udziałem mieszkańców Rakowca. 
W ramach projektu „Asamblaż – trzy wymiary 
kultury” tworzyli ją od podstaw pod bacznym okiem 

Zbigniewa Mieruńskiego. Spotkania w ramach ww. 
projektu pomogły odkryć tożsamość miejscowości 
Rakowiec i jej mieszkańców, a forma questu bez 
wątpienia przypomina poszukiwanie skarbów. Gra 
terenowa przyjęła nazwę Gross Krebs, czyli 
niemiecką nazwę miejscowości Rakowiec. Każdy 
uczestnik otrzymuje niezbędną mapę ze 
wskazówkami, które koniec końców 
doprowadzają go do celu. Gra  
nie tylko bawi, ale również  
edukuje i pomaga  
odkryć skarby danej  
miejscowości, na które  
bardzo często  
nie zwracamy uwagi  
lub obok których  
przechodzimy  
obojętnie. 

Marcin Kurkus
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POWSTAJE OFERTA KULTURALNA DLA SZAŁWINKA
Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, że Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie uplasował się na pierwszym miejscu 
w ramach programu „Zaproś nas do siebie!”, prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury. 

W  ramach tego programu razem 
z mieszkańcami Szałwinka zespół 

Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie 
tworzy dostosowaną do tej miejscowo-
ści ofertę kulturalną. Cały proces two-
rzenia indywidualnej oferty kulturalnej 
jest poprzedzony badaniem historii 
Szałwinka, ale również diagnozą potrzeb 

kulturalnych mieszkańców miejscowości, 
którą przeprowadza zespół GOK-u. Miesz-
kańcy mieli okazję wypowiedzieć się na 
temat swoich zainteresowań, pasji oraz 
pomysłów, które według nich byłyby 
właściwe do realizacji celów kulturalnych 
w Szałwinku. Już dzisiaj możemy stwier-
dzić, że jest w mieszkańcach Szałwinka 

spory potencjał do tworzenia i na pewno 
będzie to element, który pomoże w bu-
dowaniu oferty kulturalnej. Zdjęcia 
zawarte w tym artykule są częścią foto
-eseju, będącego formą ukazania frag-
mentu codzienności w Szałwinku.

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

OŚWIATA

„Tydzień Czytania Dzieciom”
W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod 
hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach” w dniu 7 czerwca 

dzieci z naszego przedszkola odwiedziły Bibliotekę Gminną w Mare-
zie, gdzie był zorganizowany Tydzień Czytania – w tym roku dzieciom 
czytała pani Ewa Stec, Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy 50+”.

Wycieczka do… 
Dnia 09.06.2017 r. dzieci z naszego 
przedszkola pojechały na wycieczkę 

do Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku. Po 
tak miło spędzonym dniu wróciliśmy do 
przedszkola pełni wrażeń i niezapomnianych 
przeżyć. To była naprawdę udana wyciecz-
ka. Dzieci wróciły do przedszkola zadowo-
lone i „zmęczone” ogromem wrażeń. :-)

Zajęcia adaptacyjne 
W ostatnim tygodniu czerwca 
w naszym przedszkolu odbyły 

się zajęcia adaptacyjne dla nowych 
przedszkolaków. Dzieci  wraz z rodzi-
cami miały możliwość bliższego 
poznania przedszkola, nauczycieli 
oraz rówieśników. Wspólne spotkania 
miały na celu wyeliminowanie stre-
su związanego z rozpoczęciem edu-

kacji przedszkolnej, nawiązanie kontaktu z dziećmi,  rodzicami, 
stworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania oraz przybliżenie 
rodzicom codziennej pracy nauczyciela z dzieckiem. Podczas zajęć 
dzieci stopniowo przygotowały się do pobytu w naszym przedszko-
lu. Miały możliwość obejrzenia sali, łazienki, szatni, a także mogły 
pobawić się w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci chętnie uczestniczy-
ły w zabawach proponowanych przez nauczycielki. 

Uroczyste zakończenie 
roku szkolnego 2016/2017 

17 czerwca pożegnaliśmy kolejną 
grupę dzieci, które od września roz-

poczęły naukę w klasie pierwszej. „Star-
szaki” z wielkim przejęciem i zaangażowa-
niem zaprezentowały swój pożegnalny 
program artystyczny, który wzbudził 
wiele radości i wzruszenia wśród rodziców 
i pań w przedszkolu.

„Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową drogą 
pójdziemy odważnie...” – TEJ ODWAGI, SIŁY I WYTRWAŁOŚCI W ZDO-
BYWANIU WIEDZY ŻYCZYŁYŚMY WSZYSTKIM NASZYM ABSOLWENTOM!

Witamy po wakacjach
4 września 2017 r. pełni energii powróciliśmy z wakacyjnych 
wojaży do przedszkolnych sal. Tego dnia miło było patrzeć na 

przedszkolaków witających się ze swoimi kolegami i koleżankami, 
opowiadającymi o letnich przygodach, oraz rodziców podziwiających 
odnowione wnętrze przedszkola. Próg przedszkola przekroczyły 
również nowe dzieci, za które szczególnie trzymamy kciuki, by okres 
adaptacji przebiegał pomyślnie, bez łez tęsknoty za ukochanymi 
rodzicami.              

Życzymy wszystkim dzieciom, aby ten rok był pełen niezapo-
mnianych chwil, niezwykłych odkryć, a  także czasem na świetną 
zabawę w gronie przyjaciół, a  rodzicom życzymy zadowolenia ze 
swoich pociech!

Zajęcia adaptacyjne 

Końcówka roku szkolnego 2016/2017 obfi towała w naszym przed-

szkolu w liczne wydarzenia. Oto one:

„Bezpieczny Przedszkolak”
W ramach realizacji projektu „Bezpiecz-
ne Przedszkole” jak co roku przed wa-

kacjami gościliśmy przedstawicieli Policji, 
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Tematem 
spotkania było bezpieczeństwo zabaw na 
podwórku oraz podczas wakacyjnego wy-
poczynku. Była też okazja obejrzenia mun-
durów oraz wyposażenia policjanta i straż-
nika miejskiego. Na koniec wszyscy 

otrzymali odblaskowe znaczki i kolorowanki.

Kolejny sukces
Dzieci z grupy III brały udział w konkursie plastycznym „Bez-
piecznie jak w Szwajcarii”, którego organizatorem był Urząd 

Marszałkowski. Rozstrzygnięcie konkursu przyniosło sukces dla 
naszej placówki: Dominik Michalak zdobył II miejsce, Staś Zieleń 
zdobył III miejsce, a Olek Sobczyk otrzymał wyróżnienie. 

„Szachowe Mistrzostwa Kwidzyna” 
Dzieci z grupy III reprezentowały nasze przedszkole w „Szacho-
wych Mistrzostwach Kwidzyna dla dzieci do lat 7”. Turniej za-

kończył się ogromnym sukcesem naszych wychowanków. Zajęli oni 
kolejno: I miejsce Staś Zieleń, II miejsce Michał Walor i III miejsce 
Dominik Michalak.

Podsumowanie programu „Czyste 
powietrze wokół nas”

W czerwcu nasze przedszkole, już kolejny raz, przystąpiło do 
realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół 

nas”. Akcję zorganizowała Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Kwidzynie. Założeniem programu jest kształcenie u dzie-
ci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których 
inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodzi-
ców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. 
Program obejmował cykl składający się z pięciu zajęć warsztatowych:
Wycieczka, spacer po okolicy 
„Co i dlaczego dymi?”
„Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
„Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”
„Jak unikać dymu papierosowego?”

Festyn Rodzinny
 Już po raz kolejny w ogrodzie 
naszego przedszkola został zor-

ganizowany festyn rodzinny „Mama, 
Tata i Ja”. Dzieci przygotowały pro-
gramy artystyczne z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca. Rodzice i dzieci 
sprawdzali swoje umiejętności zręcz-
nościowe w  licznych konkursach 
i zabawach. To był udany dzień.

Wyjazd do... 
Dnia 5 czerwca dzieci z naszego przed-
szkola miały zorganizowany wyjazd 

do „Smykolandii” w Kwidzynie. Dzień ten 
nasze spędziły bardzo aktywnie. Wróciły 
do przedszkola zmęczone, ale bardzo za-
dowolone.:-)
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Rodzinny festyn na placu 
zabaw

4   czerwca   na wiejskim placu zabaw 
w Korzeniewie odbył się Festyn Rodzinny, 

zorganizowany przez Radę Sołecką Korzeniewa, 
Przedszkole w Korzeniewie, Szkołę Podstawo-
wą w Korzeniewie, Bibliotekę Publiczną Gminy 
Kwidzyn Filia w Korzeniewie, GOK w Kwidzynie, 
Radę Rodziców szkoły i przedszkola w Korze-
niewie. Festyn Rodzinny wpisał się w kalendarz 
imprez, które udowadniają, że   warto podej-
mować wspólne działania  na rzecz środowiska 
lokalnego. Założeniem imprezy była wielopo-
koleniowa integracja społeczności lokalnej, 
wspólne spędzenie wolnego czasu, a nade 
wszystko dobra zabawa. Festyn  zgromadził 
wielu mieszkańców Korzeniewa i okolic oraz 
zaproszonych gości: m.in. Przewodniczącego 
Rady Gminy Kwidzyn pana Henryka Ordona, 
radnego Rady Powiatu Kwidzyńskiego pana 
Grzegorza Wojtasia, a także sołtysów z oko-
licznych wsi. Organizatorzy zadbali o moc 
atrakcji dla starszych i młodszych uczestników, 
którzy mieli możliwość wzięcia udziału w róż-
norodnych grach, zabawach i konkursach 
z nagrodami  przygotowanymi przez organiza-
torów, a   ufundowanymi przez sponsorów. 
Imprezę rozpoczęły występy taneczne i mu-
zyczne dzieci z przedszkola oraz szkoły w Ko-
rzeniewie. Zadbano również o wspaniałą sce-
nerię i  profesjonalną oprawę muzyczną. 
Atrakcją dla najmłodszych była możliwość 
przejażdżki konnej pod okiem instruktorów ze 
Szkółki Jeździeckiej z Opalenia oraz dmuchana 
zjeżdżalnia. Dla chętnych – pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Pogoda dopisała, humory 
również, a wszystkich gości imprezy do nieod-
płatnego częstowania się smakołykami gorą-
co zachęcała pani Renata Krupa – sołtys Ko-
rzeniewa. 

Wycieczka do „Eduparku” 
w Gdańsku 

Dzieci z grup „Motylki” i „Smerfy” wybra-
ły się na wycieczkę do „EDUPARKU” w Gdań-

sku. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach 
edukacyjnych „Wybuchy”, podczas których 
mogły samodzielnie eksperymentować i wy-
konywać niesamowite doświadczenia pełne 

chemicznych eksplozji. Miały okazję prześledzić 
lot rakiety odrzutowej, zobaczyć piankowego 
potwora. Dowiedziały się, jak przy użyciu 
zwykłych artykułów spożywczych stworzyć 
kolorowego węża lub rozniecić wybuchający 
wulkan. Dzieci bawiły się też na wystawie in-
teraktywnej, na której eksponaty służą do 
zabawy – nie tak jak w typowym muzeum. 
Wystawa obejmuje interaktywne stanowiska 
z pięciu dziedzin nauki, przy których, poprzez za-
bawę, można samodzielnie badać prawa przy-
rody. Z każdym stanowiskiem doświadczalnym 
można się zmierzyć, sprawdzić jego działanie. 
Dzieci mogły sprawdzić swój refl eks, ułożyć 
tułów anatomiczny człowieka, poznać działa-
nie kamery termowizyjnej, odkryć tajemnice 
optyki i akustyki, zbudować most bez żadnej 
zaprawy... Interaktywne eksponaty oddziały-
wały na wzrok, słuch, dotyk, ułatwiając bez-
pośrednie poznawanie świata. Wystarczyło 
trochę ciekawości i zapału, by stać się praw-
dziwym odkrywcą praw nauki. Podczas wy-
cieczki dzieci przeniosły się w magiczny świat 
wiedzy, przekonując się, że odkryć naukowych 
może dokonywać każdy.

Piknik na Miłosnej 

„Smerfy” razem ze swoimi rodzicami 
spędziły przyjemnie czas na Miłosnej, 

gdzie zorganizowany został piknik przy og-
nisku. Były pieczone kiełbaski i  smaczne 
owoce. Pogoda dopisała, humory również. 
Piknik był świetną okazją do wspólnego 
spędzenia czasu na łonie natury. Uczestnicy 
zwiedzali okolicę podczas przejażdżki brycz-
ką, odwiedziły też zwierzęta mieszkające 
w Mini ZOO. Dzieci razem z rodzicami bawiły 
się na trawie. Był też czas na wspominanie 
miłych chwil przeżytych wspólnie w przed-
szkolu.

Zakończenie roku szkolnego
Pożegnanie roku szkolnego w przed-
szkolu było bardzo uroczyste. Dzieci 

zaprosiły na tę uroczystość przewodniczą-
cego Rady Gminy Kwidzyn pana Henryka 
Ordona, sołtysa wsi Korzeniewo panią Re-
natę Krupę, panią Krystynę Stankiewicz, 
panią dyrektor Halinę Dubielę oraz – oczy-
wiście – swoich rodziców. Przedszkolaki 
zaprezentowały program artystyczny, w któ-

rym znalazły się pożegnalne i wakacyjne 
wiersze, piosenki. Uroczystość zakończenia 
roku szkolnego była jednocześnie pożegna-
niem pani dyrektor, która ostatni rok praco-
wała w przedszkolu. Z tej okazji pan prze-
wodniczący i  pani sołtys serdecznie 
podziękowali pani Halinie za wspaniałą 
pracę.  Pani dyrektor złożyła wszystkim 
najserdeczniejsze wakacyjne życzenia i po-
dziękowała za miłą współpracę rodzicom 
i pracownikom przedszkola. Dzieciaki zosta-
ły obdarowane upominkami ufundowanymi 
przez Radę Rodziców i pamiątkowymi dyplo-
mami. A potem życzenia miłych wakacji 
swoim wychowankom przekazały wycho-
wawczynie. Na koniec był słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 

Wycieczka do Hoplandu

„Sówki” pojechały na wycieczkę do 
Centrum rozrywki dla dzieci – „Mega 

Hopland” w Grudziądzu. Czekało tam na nie 
mnóstwo atrakcji, m.in. suche baseny z kul-
kami, trampolina, dmuchany zamek, zjeż-
dżalnie, labirynty i  tory przeszkód. Dzieci 
świetnie się bawiły i aktywnie spędziły czas. 
To był dzień pełen radości i wrażeń. 
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Piracki Festyn Rodzinny

Tuż przed wakacjami, a  dokładnie 
24 czerwca, w naszym przedszkolu po 

raz kolejny odbył się Festyn Rodzinny. Tym 
razem tematem przewodnim naszej imprezy 
były niezwykłe przygody piratów. Mali zdo-
bywcy mórz i oceanów musieli zmierzyć się 
z ogromem wyzwań, takich jak zbudowanie 
pirackiego statku, pirackie tańce, pojedynek 
sprawnościowy czy poszukiwanie ukrytego 
skarbu. Każdy kamrat mógł skorzystać 
z mnóstwa dodatkowych atrakcji, do których 
należało: malowanie twarzy, zaplatanie 
kolorowych warkoczyków, zamykanie w wiel-
kich bańkach mydlanych oraz skakanie na 
dmuchanych zamkach. Prawdziwą wisienką 
na pirackim torcie było przedstawienie dla 
dzieci, w którym w role aktorów wcielili się 
rodzice. Morska zabawa spodobała się za-
równo małym, jak i tym już całkiem dorosłym 
piratom, o czym świadczyły szczere uśmiechy 
i dające się słyszeć zewsząd radosne okrzy-
ki: Ahoj!

Uroczyste pożegnanie 
sześciolatków

21 czerwca 2017 r. uroczyście pożegna-
liśmy Sześciolatki z grupy „Rumianki”. 

Goście, przedszkolaki odświętnie ubrane, 
wiersze, piosenki i życzenia to wszystko było 
niezwykłą chwilą, którą będziemy wspomi-
nali ze wzruszeniem. Dzieci otrzymały dy-

plomy ukończenia przedszkola oraz piękne 
pamiątkowe książki. Wychowawczyni grupy, 
Jolanta Kowalska, podziękowała rodzicom 
za udaną współpracę, a naszym absolwentom 
życzyła wspaniałych wakacji oraz sukcesów 
w szkole. Do tych życzeń przyłącza się cała 
społeczność Niepublicznego Przedszkola 
„Gama” w Rakowcu. Wspominajcie nas miło 
i odwiedzajcie czasami!

Wspominamy wakacje
Wakacyjny wspaniały czas wypełniała nam przede wszystkim zaba-
wa na świeżym powietrzu. Korzystaliśmy ze słońca – oczywiście 

z rozwagą, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa. Biegaliśmy, skakaliśmy, 
budowaliśmy babki z piasku, zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni, bujaliśmy się 
i graliśmy w piłkę, a potem odpoczywaliśmy na trawie. Chodziliśmy na 
spacery, podczas których słuchaliśmy ciekawostek przyrodniczych, a tak-
że uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych na interesujące nas te-
maty. Malowaliśmy, wycinaliśmy, lepiliśmy z ciastoliny. Pomysłowość 
naszych pań była niewyczerpana. Wakacje w przedszkolu to również 
wakacje. I to jakie! Najfajniejsze!

Witamy nowy rok szkolny!

W nowym roku szkolnym wracamy do 
działania z odświeżoną energią i kolej-

nymi pomysłami! Dzięki środkom pozyskanym 
z Funduszu Unijnego w ramach projektu nasi 
wychowankowie nadal będą mogli korzystać 
z zajęć dodatkowych, które tak bardzo polu-
bili: przyrodniczo-matematycznych, kompu-
terowych, gimnastyki korekcyjnej, a  także 
z zajęć z  logopedą i psychologiem w celu 
wyrównania szans rozwojowych. Kontynuo-
wany będzie także program „Dwujęzyczne 
dzieci”, w ramach którego w każdej grupie 
wiekowej codziennie odbywać się będą za-
bawy z  językiem angielskim. Ponadto na 
naszym placu przedszkolnym pojawiły się 
nowe sprzęty do zabaw, które zostały już 
przetestowane i ocenione przez naszych 
najznakomitszych krytyków – dzieci. Uzy-
skana ocena: REWELACJA! Nowy rok szkolny 
zapowiada się fantastycznie.
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Owoce i warzywa w szkole

Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 
klasa III przygotowała apel o zdrowym 

odżywianiu. Apel był podsumowaniem działań 
wynikających z udziału szkoły w ogólnopolskim 
programie „Owoce i warzywa w szkole”. Pięk-
ne stroje i świetnie wyuczone role świadczy-
ły o zaangażowaniu uczniów w tak ważne 
przedsięwzięcie, jakim jest promocja zdrowia. 
W ciągu całego roku szkolnego odbywały się 
lekcje nt. właściwego odżywiania, wpływu 
warzyw i owoców na zdrowie człowieka. 

Półkolonie językowo-
teatralne

W przedostatnim tygodniu wakacji 
w Szkole Podstawowej w Janowie od-

były się półkolonie językowo-teatralne, 
które realizowane były w ramach unijnego 
projekt „Kompetentni = gotowi na lepszą 
przyszłość”. W zajęciach wakacyjnych wzię-
ło udział 30 uczniów, którzy w  trzech 
dziesięcioosobowych grupach uczyli się, 
bawili i  wspólnie spędzali czas. Podczas 
zajęć uczniowie mieli możliwość rozwijania 
języka angielskiego w różnych sytuacjach 
komunikacyjnych w połączeniu z treningiem 
umiejętności aktorskich. Dodatkową atrak-
cją tegorocznych półkolonii były zajęcia 
z tzw. „Robotyki”, podczas których każdy 
uczeń samodzielnie zbudował interaktyw-
nego robota. Finalnym punktem pięciodnio-
wych warsztatów było wystawienie sztu-
ki pt. „Snow White and Seven Dwarfs” 
(„Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”). 

Naukowe rozpoczęcie 
wakacji

Wakacje rozpoczęliśmy w atmosferze 
aktywności naukowej. 24 czerwca w so-

botę po zakończeniu roku szkolnego chętni 
uczniowie mogli wziąć udział w warsztatach 
rozwijających. Dzieci rozwijały swoje umie-
jętności w zakresie logicznego myślenia 
poprzez rozwiązywanie zagadek lateralnych, 
szkoliły umiejętności językowe, sprawność 
matematyczną i fizyczną. Uśmiechnięte 
buzie były najlepszą recenzją zajęć.

Szkolna lekcja SKO
W czerwcu 2017 r. odbyła się szkolna lekcja SKO, poprowadzona przez przedstawicie-
li Banku PKO BP, w której uczestniczyli uczniowie klas IV-VI. W trakcie lekcji dzieci 

rozmawiały o historii, rodzajach i funkcjach pieniądza, o wyglądzie polskich monet i bank-
notów, kartach płatniczych i kredytowych oraz poznały znacznie słów związanych z eko-
nomią i bankowością. Zapoznały się również z przedmiotami ułatwiającymi pracę w banku 
oraz zasadami oszczędzania. Na zajęciach uczniowie wykazali się dużą aktywnością i kre-
atywnością, za co zostali nagrodzeni upominkami przywiezionymi przez gości. Lekcja SKO 
była świetną zabawą i okazją do poszerzenia wiedzy. 
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Nagroda dla Szkolnej Kasy 
Oszczędności

Nasi uczniowie uczą się oszczędzania. 
Szkolna Kasa Oszczędności została 

wyróżniona za swoją działalność w  roku 
szkolnym 2016/2017 nagrodą III stopnia 
w etapie regionalnym Konkursu dla SKO. 
Nagroda w wysokości 1000 zł. zasili konto 
SKO.

Goście z Niemiec

    
W dniach 8-10 lipca gościliśmy w naszej 
szkole grupę młodzieży gimnazjalnej 

z Niemiec, która postanowiła w okresie 
wakacyjnym aktywnie spędzić czas, uczest-
nicząc w 10-dniowym rajdzie rowerowym 
Berlin-Ryga. Nasza szkoła stała się dla nich 
na dwa dni miejscem odpoczynku i regene-
racji sił przed dalszą podróżą. Społeczność 
szkolna przywitała młodych rowerzystów 
tradycyjnymi polskimi potrawami – domowym 
chlebem za smalcem i ogórkami małosolny-
mi oraz zupą ogórkową. Mamy nadzieję, że 
pobyt u nas będą mile wspominać i bezpiecz-
nie dotarli do upragnionego celu.

Rządowy Program 
„Bezpieczna +”

Na zakończenie roku szkolnego otrzy-
maliśmy wspaniałą wiadomość. Nasza 

szkoła otrzymała wsparcie fi nansowe w ra-
mach programu rządowego Bezpieczna+ na 
realizację w  roku szkolnym 2017/2018 au-
torskiego projektu „Wolontariat nas wzbo-
gaca, uspokaja, uczy otwartości, odpowie-
dzialności i wiary w swoje możliwości”. 
Nauczyciele naszej szkoły, z udziałem uczniów 
i  rodziców, planują rozszerzyć działania 
placówki w zakresie idei wolontariatu. Celem 
projektu jest pokazanie tego rodzaju dzia-
łania jako bezpiecznej formy spędzania 
czasu wolnego, a przy tym możliwości roz-
wijania umiejętności psychospołecznych 
oraz promowania wśród uczniów aktywności, 
otwartości i postawy prospołecznej. Ważna 
jest również integracja ze środowiskiem 
lokalnym i budowanie pozytywnego klimatu 
szkoły. Priorytetem będzie rozszerzenie 
wolontariatu, a przede wszystkim wprowa-
dzenie do placówki „wolontariatu zagranicz-
nego”. Wolontariusze z różnych krajów (współ-
praca ze stowarzyszeniem Akwedukt) będą 
uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych na te-
renie szkoły i dzielić się swoją znajomością 
języka angielskiego oraz wiedzą na temat 
znaczenia wolontariatu w życiu człowieka. 
Uczniowie zdobędą dzięki temu informacje 
na temat kultury i  tradycji innych krajów 
oraz poszerzą umiejętności językowe poprzez 
kontakt z native speaker’ami.

mokłych. Zajęcia zostały pozytywnie ode-
brane przez uczniów, którzy są otwarci na 
nowe wyzwania oraz przedsięwzięcia.

XXI Grand Prix Kwidzyna 
w tenisie stołowym

W dniu 12.06.2017 r. zakończyła się ry-
walizacja XXI Grand Prix Kwidzyna 

w tenisie stołowym. W klasyfi kacji general-
nej, po 5 turniejach, uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Tychnowach zajęli czołowe 
miejsca:
I miejsce – Jakub Obuchowski
II miejsce – Stanisław Redmer
III miejsce – Karol Radzikowski
V miejsce – Oliver Kopyczyński
Jako szkoła, w ogólnej klasyfi kacji, zajęliśmy 
wysokie III miejsce.

Dzień Pustej Klasy

    
W piątek 9 czerwca świętowaliśmy 
w naszej szkole Dzień Pustej Klasy. Jest 

to święto zainaugurowane w 2012 roku przez 
grupę londyńskich nauczycieli, którzy zachę-
cają innych, by tego dnia choć jedną lekcję 
spędzili ze swoimi uczniami poza budynkiem 
szkoły. Wszystko po to, aby promować edu-
kację terenową – prawdopodobnie najbardziej 
uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie. 
My jak najbardziej popieramy takie inicjatywy, 
szczególnie, że nasza szkoła usytuowana jest 
w tak urokliwym miejscu. Zajęcia odbyły się 
na boisku szkolnym: dzieci miały urozmaico-
ne zajęcia, np. czytały metodą teatrzyku 
kamishibai, malowały farbami, strzelały z łuku, 
z masy solnej wykonały twarz drzewa, kolo-
rowały logo SKO i konkurowały w zawodach 
sportowych. Oj działo się, działo...

Zajęcia w ramach projektu 
„Kompetentni – gotowi na 
lepszą przyszłość”

Tym razem nasi uczniowie brali udział 
w terenowych zajęciach matematycznych 

oraz przyrodniczych. Uczniowie w  ramach 
zajęć matematycznych w dniu 16.06.2017 r. 
doskonalili i rozwijali umiejętności matema-
tyczne podczas „Dnia z Matematyką ”. Nato-
miast uczestnicy zajęć rozwijających z przy-
rody brali udział z zajęciach żeglarskich 
w Siemianach na Jezioraku. Zajęcia razem 
z nauczycielami przeprowadzili członkowie 
Jachtklubu Vega z Kwidzyna. Dodatkowo 
uczniowie badali czystość jeziora oraz oce-
niali różnorodność roślinności terenów pod-
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

„Barcickie Lasy” 

W dniu 6.06.2017 r. na za-
proszenie dyrektora Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego w Barcicach delegacja 
uczniów naszej szkoły z klas pią-
tych uczestniczyła pod kierunkiem 
pani dyrektor Aliny Urbańskiej 
oraz pod opieką pani pedagog 
Doroty Zaze w festynie „Barcickie 
Lasy”, pn. „Przyjaciele Lasu”. W ra-
mach programu dzieci mogły 
korzystać z przygotowanych  dla 
nich licznych atrakcji na terenie 
ośrodka. Odbyły się m.in. zajęcia 
z  leśnikami: odciskanie i  rozpo-
znawanie łap zwierząt, pokaz 
trofeów zwierzęcych, prezentacja 
pracy pilarza. Ponadto na dzieci 
czekały jeszcze inne zabawy i re-
laks, wśród nich  występ magika. 
Nasi uczniowie wspólnie z ucz-
niami z ośrodka  brali udział w kon-
kursie na budowę szałasu w lesie.  
Razem także śpiewali piosenki, 
gościli się w kawiarence, gdzie 
serwowane były im naleśniki, 
gofry i koktajle. Na zakończenie 
miłym akcentem były dyplomy 
i upominki. Do szkoły dzieci wró-
ciły zadowolone i pełne nowych 
wrażeń.

 „Młody Twórca”
– Wiktoria 
Szumalska 

Wiktoria Szumalska od  
2014 r. uczęszcza na cyklicz-

ne warsztaty do pracowni pla-
stycznej przy Kwidzyńskim 
Centrum Kultury. Bierze udział 
w konkursach plastycznych i im-
prezach organizowanych przez 

pracownię pani Krystyny Huma-
nowskiej. Praca malarska Wik-
torii została zakwalifikowana 
do wystawy „Podwórko-podwór-
kowe zabawy” w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym, organi-
zowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Słupsku.  W Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym 
„Pejzaże”, organizowanym przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Bar-
toszycach, praca Wiktorii zdo-
była wyróżnienie w kategorii 
wiekowej szkół podstawowych 
dla klas IV-VI. 8 czerwca 2017 r. 
Wiktoria otrzymała Nagrodę 
Burmistrza Miasta Kwidzyna za 
osiągnięcia w dziedzinie twór-
czości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury w kate-
gorii „Młody Twórca”.

Wycieczka do 
Wdzydz Kiszewskich 
i Garczyna 

14.06.2017 r. uczniowie klas 
I, IIa, IIb, VI i Va  miło spę-

dzili czas na całodniowej wy-
cieczce do Wdzydz Kiszewskich 
i Garczyna. Podczas wyjazdu 
zorganizowanego przez wycho-
wawców klas I-II zwiedzili skan-
sen we Wdzydzach Kiszew-
skich,  malowali na szkle 
i uczestniczyli w  lekcji, która 
odbyła się w starej szkole z Wię-
cków. W niej uczyli   się pisać 
gęsim piórem, klęczeli na grochu, 
a na koniec usłyszeli piosenkę 
śpiewaną w języku kaszubskim 
– „Kaszëbsczé nótë”.  Wszystkim 
bardzo smakowała regionalna 
potrawa – drożdżowe placuszki. 
W Garczynie zwiedzili Farmę 
Strusi Afrykańskich i poznali 
zwyczaje tych niezwykłych pta-
ków. Każdy uczestnik wycieczki 
miał okazję skosztować jajecz-
nicy ze strusiego jaja. 

 Wycieczka 
do Warszawy 

19 czerwca 2017 r. 35 ucz-
niów klas IV-VI odwiedziło 

stolicę. Spacer po Warszawie 
rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Łazienek Królewskich. Tam przy 
pięknej pogodzie podziwialiśmy 
uroki tego miejsca – pomnik 
Chopina, biegające wiewiórki, 
chodzące dumnie pawie, zabyt-
kowe budowle oraz przepiękną 
roślinność. Następnie, wędrując 
m.in. ulicą Marszałkowską, mo-
gliśmy podziwiać wielkie miasto. 
Niektórzy mieli okazję zobaczyć 
aktorkę panią Magdalenę Cielecką 
na rowerze. Kolejnym punktem 
programu było zwiedzanie Dwor-
ca Centralnego, na którym pa-
nował wzmożony ruch. Uczyliśmy 
się poruszać w dużym skupisku 
ludzi. Nawet dobrze nam to wy-
chodziło. Niezwykłą atrakcją tej 
wycieczki była wizyta w Złotych 
Tarasach. Po posiłku i zakupach 
poszliśmy obejrzeć Pałac Kultu-
ry i Nauki. Spod niego pojechali-
śmy obejrzeć Stadion Narodowy. 
Pełni wrażeń, podróżowaliśmy 
do domu. Obiecaliśmy sobie, że 
jeszcze tam wrócimy.

Wycieczka 
sportowców 

W dniu 20 czerwca 2017 roku 
odbyła się wycieczka do 

Gdyni dla najlepszych sportow-
ców naszej gminy. Naszą szkołę 
reprezentowali: Kacper i Agata 
Gubiec, Kacper Tyrau oraz Wik-
toria Karandziej.

Święto Wojska 
Polskiego 

15 sierpnia 2017 r. delegacja 
naszej szkoły z udziałem 

pani Dyrektor Aliny Urbańskiej, 
nauczycielek Jolanty Zbyszyńskiej 
oraz Haliny Rybarczyk uczestni-
czyła w  obchodach Święta Woj
ska Polskiego, a także  rocznicy 
„Cudu nad Wisłą”. Uroczystość 
odbyła się w Korzeniewie. Nasi 
uczniowie (Agata Gubiec, Hanna 
Zbyszyńska, Mikołaj Zieleń) to-
warzyszyli kombatantowi oraz 
wystąpili w poczcie sztandaro-
wym. Dziękujemy rodzicom oraz 
uczniom za udział w tej wakacyj-
nej lekcji patriotyzmu.

Nie jest 
kolorowo

W maju 2017 r. społeczność 
szkolna uczestniczyła w ak-

cji „Nie jest kolorowo”. Jest to ak-
cja charytatywna przeprowa-
dzana przez Stowarzyszenie 
Traugutt.org na  terenie woje-
wództwa pomorskiego, polega-
jąca m.in. na zbiórce przyborów 
szkolnych. Wszelkie przybory 
szkolne zostają przekazane dzie-
ciom polskich placówek eduka-
cyjnych na Wileńszczyźnie, Bia-
łorusi i Ukrainie. Projekt jest 
przede wszystkim skierowany 
do uczniów, ich rodziców oraz na-
uczycieli ze szkół Pomorza. Dzię-
kujemy rodzicom oraz uczniom 
za udział w tej akcji.
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Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Rok szkolny 2017/2018 dla uczniów klas I-III rozpoczął się w dość nietypowy sposób. Uczniowie 
wraz z wychowawczyniami mogli spędzić kilka dni w Zielonej Szkole w Brachlewie. Ta inna forma 
zajęć była świetną okazją do lepszego zintegrowania się zespołów klasowych. Uczniowie uczest-
niczyli w zajęciach przyrodniczych, oprócz tego kształtowali umiejętności matematyczne i tech-
niczne. Poprzez obserwacje bezpośrednią poznawali trójwarstwową budowę lasu, zapoznawali 
się z roślinnością, a także budowali szałasy oraz tratwy, które  następnie wodowali w pobliskim 
jeziorze, mierzyli obwody drzew i tworzyli figury geometryczne (wykorzystując do tego drzewa 
i sznurek). W czwartek odbyło się spotkanie z leśniczym – panem Andrzejem Rozmusem – który 
opowiadał o pracy leśniczego, budowie lasu i różnych leśnych zwierzętach. Dzieci mogły również 
za pomocą specjalnych pieczątek zapoznać się z różnymi tropami zwierząt i stworzyć ciekawą 
kompozycję leśną. Po wytężonej pracy był też czas na relaks. Po odpoczynku pani dyrektor Bo-
żena Kulik każdego dnia zapraszała wszystkie dzieci na pyszny i zdrowy obiad. Pani dyrektor 
serdecznie dziękujemy za niesamowicie ciepłe przyjęcie i opiekę.

Zielona szkoła
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W roku szkolnym 2017/
2018 szkoła skupia 
swoją uwagę na wza-

jemnej współpracy społeczności 
szkolnej w celu wszechstronne-
go rozwoju dzieci i młodzieży, 
przy jednoczesnym zachowaniu 
zasad jak największego bezpie-
czeństwa w szkole i poza nią. 
Ponadto planujemy wspólnie 

Zgodnie z  reformą oświaty z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowe Gimnazjum 
w Liczu zostało przekształcone w Szkołę Podstawową w Liczu. Szkoła liczy 11 oddziałów 
klasowych oraz 1 oddział przedszkolny (pięcio- i sześciolatki). Uczniowie będą się uczyć 
w klasach i pracowniach wyposażonych w liczne pomoce naukowe, zgodnie z potrzebami 
każdego przedmiotu nauczania. Mogą również korzystać z pomocy pedagoga, psychologa 
i logopedy oraz rozwijać swoje zainteresowania czytelnicze w bibliotece szkolnej.

zrealizować kilka ciekawych pro-
gramów i działań, m.in. uroczy-
stości patriotyczne, innowacje 
pedagogiczne, wychowawczo-
profilaktyczne, środowiskowe. 

szym otoczeniu. Szkolny ogród 
wypoczynkowy „Przyrodnik” 
służy nam do miłego odpoczyn-
ku i  integracji podczas przerw 
i spotkań pozalekcyjnych.

Wszystkim naszym uczniom i ich 
rodzicom życzymy dużo radości, 
optymizmu i zadowolenia na co 

dzień oraz sukcesów, tych dużych 
i  tych małych, w nowym roku 
szkolnym!

Wśród nich będą np. „Eduscience”, 
„Aktywna tablica”, „Bezpieczny 
Internet – Sieciaki”, „Kompeten-
tni = gotowi na lepszą przyszłość”, 
„Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Studnia dla Południa”, „Dzień 
pieczonego ziemniaka”, „Dzień 
Rodzica”, rajdy, wycieczki, ogniska. 
Dbamy o estetykę i dobry klimat 
w naszej szkole oraz w najbliż-
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Szkoły

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

„Nasze Gimnazjum” w Nowym Dworze po zmianach na Szkołę Podstawową
Nasze klasy: nauczanie wczesnoszkolne
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