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Urząd Gminy

Szanowni Mieszkańcy,

Rok 2017 obfi tował w pozytywne rozstrzygnięcia aplika-
cji o wsparcie ze środków UE, które zakończyły się 

podpisaniem umów na zadania „Rozwój oferty turystyki 
wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej bu-
dowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie”, „Pomorskie 
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wi-
ślana Trasa Rowerowa R-9”, „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą 
w nieznane”, „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie 
Gmin Dolnego Powiśla”, Termomodernizacja budynków uży-
teczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” oraz „Pod-
niesienie atrakcyjności infrastruktury miejscowości Brach-
lewo, Mareza i Gniewskie Pole”. Łączna wartość powyższych 
projektów wynosi 16 454 829 zł w tym planowane dofi nan-
sowanie wyniesie 8 674 127 zł.

Część wymienionych projektów jest w trakcie realizacji, 
kolejne będą wdrażane.

Niestety jest też jedno niepowodzenie – nie otrzymaliśmy 
dofi nansowania ze środków UE na projekt „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn 
poprzez budowę kanalizacji ściekowej – Kamionka, Brokowo 
Tychnowieckie, Dubiel”. Zadanie to będzie realizowane 
z własnych środków oraz wsparcia Starostwa Powiatowego 
i Spółki PWK Kwidzyn.

W planach mamy wiele przedsięwzięć inwestycyjnych 
oraz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. 
Muszę też wspomnieć, że niestety nie wszystkie zaplano-
wane zadania udało się zrealizować w roku 2017, przyczyni-
ła się do tego w znacznej mierze sytuacja na rynku pracy. 
Niezrealizowane zadania będą realizowane w roku bieżącym.

Tradycyjnie, od wielu lat, z początkiem roku spotykam 
się z Państwem na Zebraniach Wiejskich. Szczegółowy har-
monogram znajdą Państwo w niniejszym kwartalniku. 

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich zaintere-
sowanych mieszkańców naszej gminy.

Do zobaczenia
Ewa Nowogrodzka

Wójt Gminy Kwidzyn
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Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości –  
11 Listopada 2017 r.
Podobnie jak w poprzednich latach w uroczystościach uczestniczyło wielu mieszkańców powiatu kwidzyńskiego,  
nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, delegacji związków kombatanckich i zawodowych, delegacji 
instytucji, służb mundurowych, szkół oraz harcerzy. 

 LISTA STUDENTÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM WÓJTA GMINY KWIDZYN
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE

NA ROK AKADEMICKI 2017/2018
Lp. Nazwisko i imię studenta Nazwa uczelni, do której uczęszcza student

1. Woźniak Paulina Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2. Szwacka Alicja Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

3. Nowak Aleksander Politechnika Warszawska

4. Chruścińska Paulina Politechnika Gdańska

5. Adamiec Krystian Politechnika Gdańska

6. Kiliszek Andrzej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

LISTA UCZNIÓW, KTÓRYM PRZYZNANO STYPENDIUM  
WÓJTA GMINY KWIDZYN ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE  

NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Lp. Nazwisko i imię ucznia Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń

1. Piotrowska Weronika Społeczne Liceum Ogólnokształcąceim. Polskich Noblistów w Kwidzynie

2. Kędziora Martina II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie

3. Szuster Aleksandra II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie

4. Wojtacki Krzysztof IV Liceum Ogólnokształcąceim. Tadeusza Kościuszki w Toruniu

5. Rutkowski Paweł II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie

6. Zelmańska Julia I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie

7. Małkowski Adrian Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Kwidzynie

8. Grzywińska Urszula I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika w Kwidzynie

9. Wołowska Sandra
Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Stanisława Staszica w Kwidzynie

W uroczystościach wzięli także udział: Wójt Gminy Kwidzyn 
Pani Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy 

Kwidzyn Pan Henryk Ordon oraz Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Kwidzyn Pan Franciszek Sokołowski. Obchody Narodo-
wego Święta Niepodległości jak co roku rozpoczęły się odczy-

taniem Apelu Pamięci oraz złożeniem kwiatów na Grobie Nie-
znanego Żołnierza. Uczestnicy uroczystości przeszli ze skweru 
na deptak, pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie 
również złożono wiązanki kwiatów. Następnie przeszli do ka-
tedry pw. św. Jana Ewangelisty na uroczystą mszę świętą. 

Karolina Wilczewska

Eliza Ponikowska

Urząd Gminy
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XLIV Sesja Rady Gminy Kwidzyn odbyła się w dniu  
30 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali narad nr 22  
Urzędu Gminy Kwidzyn
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał wszystkich zgromadzonych na XLIV obradach sesji Rady Gminy 
Kwidzyn. W kolejnym punkcie porządku obrad radni nie zgłosili interpelacji. 

Wójt Gminy Kwidzyn złożyła sprawozdanie ze swej działal-
ności między sesjami. Następnie Pan Zdzisław Chojnacki 

– Inspektor ds. gospodarki komunalnej przedstawił informację 
o podmiotach, które zgłosiły zapotrzebowanie na nieodpłatne 
zatrudnienie osób skazanych w 2018 roku na terenie gminy 
Kwidzyn. Obowiązek ten wynika z § 4 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie 
trybu wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą 
wykonywać prace na cele społeczne, oraz czynności tych 
podmiotów w zakresie wykonywania pracy. Podmioty te będą 
podpisywały umowy z Zakładem Karnym w celu wykonywania 
nieodpłatnie prac porządkowych przez osoby skazane.

Ponadto na sesji radni podjęli uchwały:
1)  o zmianie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kwidzyn na 

2017 rok,
2)  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2017-2030,
3)  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania miesz-

kaniowym zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2018-2024, 
4)  w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” drodze we-

wnętrznej położonej w miejscowości Mareza,
5)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwi-

dzyńskiemu w roku 2018,
6)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwi-

dzyńskiemu w roku 2018,
7)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kwi-

dzyńskiemu, 
8)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Janowie w ośmiolet-
nią Szkołę Podstawową w Janowie,

9)  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Korzeniewie w oś-
mioletnią Szkołę Podstawową w Korzeniewie,

10) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Augusta Emi-
la Fieldorfa ps. „NIL” w Rakowcu w ośmioletnią Szkołę 

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Podstawową im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL” 
w Rakowcu,

11) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tych-
nowach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Kotlarz 
w Tychnowach,

12) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowe-
go Gimnazjum w Liczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
w Liczu,

13) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowe-
go Gimnazjum w Nowym Dworze w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Nowym Dworze,

14) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklara-
cji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

15) w sprawie wzorów formularzy informacji o lasach i dekla-
racji na podatek leśny,

16) w sprawie wzorów formularzy informacji o nieruchomoś-
ciach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek 
od nieruchomości,

17) w sprawie wzorów formularzy informacji o gruntach i de-
klaracji na podatek rolny. Katarzyna Kisiel

Rada Gminy
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Radni uchwalili budżet Gminy Kwidzyn na 2018 rok
Ostatnia w 2017 roku sesja Rady Gminy Kwidzyn poprzedzona została uroczystym spotkaniem opłatkowym z radnymi 
i sołtysami. 21 grudnia 2017r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady Pana Henryka Ordona uczestniczyli w nim 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Kwidzyn, pracownicy urzędu oraz księża z gminnych parafii.

XLV sesja Rady Gminy Kwidzyn 
poświęcona została przede 

wszystkim uchwaleniu budżetu Gminy 
Kwidzyn na 2018 rok. Do przedstawio-
nego przez Wójta Gminy Panią Ewę No-
wogrodzką budżetu radni nie wnieśli 
uwag i wniosków, nie mniej jednak wie-
le uwagi poświecili planowanym zamie-
rzeniom inwestycyjnym gminy na 2018 
rok, w szczególności w zakresie konty-
nuacji budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej, poprawy bezpieczeństwa poprzez 
budowę chodników, oświetlenia uliczne-
go oraz poprawę infrastruktury drogowej.

Uchwałę w sprawie przyjęcia budże-
tu Gminy Kwidzyn na 2018 rok podjęto 
9 głosami „za” (Henryk Ordon, Lidia Banaś, 
Franciszek Sokołowski, Leszek Kędziora, 
Jerzy Tumiłowicz, Karol Rupar, Józef 
Wdowiak, Stanisław Wudarczyk, Bogdan 

Muchowski), 4 głosami „przeciw” (Kata-
rzyna Rublewska, Wiesław Namiak, Dariusz 
Wierzba, Piotr Spaczyński) oraz 2 głosa-
mi „wstrzymującymi się” (Ryszard Świer-
czyński, Łukasz Kogut). Z kolei uchwałę 
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 
2018–2032 podjęto 15 głosami „za”.

Wydatki przyszłorocznego budżetu 
wynoszą 60 352 000 zł, z czego wydat-
ki bieżące to 46 276 000 zł (tj. 76,7% 
ogółu wydatków), a wydatki majątkowe 
14 076 000 zł. Planowane dochody to 
kwota 53 430 000 zł, z czego dochody 
bieżące to 46 725 000 zł (co stanowi 
27,5% ogółu budżetu), a dochody mająt-
kowe 6 705 000 zł (co stanowi 12,5% 
ogółu budżetu). Planowany deficyt bu-
dżetu w 2018 roku wyniesie 6 922 000 
zł i  zostanie pokryty przychodami po-

chodzącymi: z emisji obligacji w kwocie 
4 140 000 zł, z zaciągniętych kredytów 
i pożyczek w kwocie 1 500 000 zł, z wol-
nych środków w kwocie 1 282 000 zł. 

Wójt Gminy podkreśliła, że budżet 
Gminy Kwidzyn jest budżetem zrówno-
ważonym z odpowiednio zachowaną 
strukturą wydatków, co potwierdziła 
w swojej opinii Regionalna Izba Obra-
chunkowa w Gdańsku. Uwzględnia po-
trzeby finansowe wszystkich jednostek 
organizacyjnych realizujących zadania 
gminy oraz Urzędu Gminy jako realiza-
tora znacznej części zadań, włącznie 
z dużym wzrostem wydatków bieżących 
na zadania oświatowe, nieproporcjonal-
nym do planowanej subwencji, na miarę 
możliwości finansowych oraz poziomu 
rozwoju gminy i oczekiwań mieszkańców. 

Katarzyna Kisiel

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Rada Gminy
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Informacja o deficycie za 2017 r.
Kwoty mogą ulec zmianie w ostatecznym zamknięciu roku, gdyż nie zawierają ostatecznych kwot udziału gminy  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za IV kw. 2017 r.

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie  %

A Dochody 51 962 592 50 919 575 98,0

B Wydatki 57 126 792 52 880 978 92,6

C Wynik finansowy /A-B/ -5 164 200 -1 961 403

D Finansowanie /1-2/ 5 164 200 6 364 184

1 Przychody ogółem, w tym: 11 661 500 12 861 484 110

a Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10 290 000 10 290 000

b Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 210 500 210 481

c Wolne środki 1 161 000 2 361 003

2 Rozchody ogółem, w tym: 6 497 300 6 497 300 100

a Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6 497 300 6 497 300

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda

Informacja o posiadanych udziałach w spółkach na dzień 
31 grudnia 2017 r.
Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł (194 700 udziałów, po 100 zł każdy), 
co stanowi 26,66%;
Zdrowie Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł (40 udziałów, po 500 zł każdy), co stanowi 0,09%;
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł (4 049 udziałów, po 500 zł każdy),  

co stanowi 9,69%;
Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 6 632 000 zł (13 264 udziałów,  

po 500 zł każdy), co stanowi 30,84%. Iwona Skrajda

Informacja o wykonaniu budżetu – wydatki jednostek 
budżetowych za rok 2017

Nazwa jednostki budżetowej
Wydatki 

Plan po zmianach na 31.12.2017 r. Wykonanie %

Ogółem, w tym: 57 126 792 52 880 978 92,6

bieżące 49 054 363 46 256 765 94,3

majątkowe 8 072 429 6 624 213 82,1

Kwota ogółem to:

1. Urząd Gminy 26 613 348 23 238 836 87,3

2. Przedszkole w Korzeniewie 718 050 700 372 97,5

3. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 1 880 419 1 868 333 99,3

4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu 2 277 305 2 246 499 98,6

5. Szkoła Podstawowa w Tychnowach 1 710 858 1 708 212 99,8

6. Szkoła Podstawowa w Janowie 1 768 906 1 742 394 98,5

7. Gimnazjum w Liczu 1 329 517 1 329 503 100

7a. Szkoła Podstawowa w Liczu 860 874 825 813 95,9

8. Gimnazjum w Nowym Dworze 1 123 335 1 123 327 100

8a. Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze 750 403 726 472 96,8

9.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie 18 093 776 17 371 217 96

Budżet
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Iwona Skrajda

Iwona Skrajda

Informacja o stanie zadłużenia Gminy Kwidzyn 
na 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie
Kwota 

zadłużenia

w tym:

Bank 
Gospodarstwa 

Krajowego 
w Gdańsku

Bank Millennium 
w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Gdańsku

Bank Pekao SA  
w Warszawie

Pożyczki 1 220 000 1 220 000

Kredyty 5 198 885 1 605 000 3 593 885

Obligacje 10 290 000 10 290 000

Ogółem 16 708 885 1 605 000 3 593 885 1 220 000 10 290 000

Informacja z wykonania budżetu za 2017 rok – dochody 
Przedstawiamy Państwu wstępną informację z wykonania budżetu za 2017 rok. Kwoty podane w tabelach (po stronie 
dochodów) mogą ulec zmianie w finalnym zamknięciu roku, gdyż nie zawierają ostatecznych kwot udziału gminy  
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT) za IV kw. 2017 r.

Tr e ś ć
Plan po zmianach

na 2017 rok
Wykonanie

2017 rok
%

Ogółem, w tym: 51 962 592 50 919 575 98,0

a) dochody bieżące: 50 701 596 50 016 610 98,6

b) dochody majątkowe: 1 260 996 902 965 71,6

Dochody bieżące to:

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

14 527 579 14 175 946 97,6

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

1 499 874 1 464 154 97,6

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

1 592 808 1 375 003 86,3

4 Subwencja oświatowa 7 926 808 7 926 808 100

5 Subwencja wyrównawcza 1 705 689 1 705 689 100

6 Subwencja równoważąca 59 802 59 802 100

7 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 265 945 6 400 238 102

8 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 147 025 98,0

9 Dochody z podatku i opłat od osób fizycznych i prawnych 15 426 165 15 308 327 99,2

10 Pozostałe dochody 1 546 926 1 453 618 94,0

Dochody majątkowe to:

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

398 894 398 646 99,9

2 Wpływy ze sprzedaży 600 000 244 031 40,7

3 Pozostałe dochody 262 102 260 287 99,3

Budżet
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PODATEK ROLNY, LEŚNY I OD NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2018

Przedmiot opodatkowania Stawka

Podatek rolny

użytki rolne tworzące gospodarstwo rolne (powyżej 1 ha fizycznego bądź przeliczeniowego) 131,225 zł/ha przeliczeniowy

użytki rolne nietworzące gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha fizycznego bądź przeliczeniowego) 262,45 zł/ha fizyczny

Podatek leśny

las 43,3532 zł/ha

Podatek od nieruchomości

grunty

związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej (bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji 
gruntów i budynków)

0,90 zł/m²

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,60 zł/m²

niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji 3,04 zł/m²

pozostałe 0,41 zł/m²

budynki

mieszkalne lub ich części 0,66 zł/m²

związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajętych w  celu 
prowadzenia działalności gospodarczej

23,09 zł/m²

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,79 zł/m²

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń

3,77 zł/m²

gospodarcze związane z gospodarstwem domowym 1,02 zł/m²

pozostałe 6,11 zł/m²

budowle
wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 0,01% od wartości

pozostałe 2% od wartości

Łukasz Wereda

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KWIDZYN

W związku z zamiarem sporządzenia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kwidzyn oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” w 2018 roku Wójt 
Gminy Kwidzyn informuje o możliwości składania wniosków o: 

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego; 
- zmianę obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 
Wnioski proszę składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 r. na adres Urzędu 

Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn. 
 Jako pisemne uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz-
ne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570): 

 1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: 
– osobiście: pok. nr 10, parter, Urząd Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30; 
– telefonicznie: 55 261 41 77; 
– poprzez e-mail: budownictwo@gminakwidzyn.pl. 

 Wójt Gminy Kwidzyn 
Ewa Nowogrodzka

INFORMACJE-WYDARZENIA
Ogłoszenie
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STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY 

KWIDZYN W 2018 R.
Informujemy, że w roku 2018 stawki opłat za odbiór odpadów ulegną zmianie. Począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. 
stawki dla poszczególnych gospodarstw będą przedstawiać się następująco:

Wielkość gospodarstwa 
domowego

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Kwidzyn*

Zbiórka selektywna Zbiórka nieselektywna

Gospodarstwo jednoosobowe 12,00 zł 20,00 zł

Gospodarstwo dwuosobowe 23,00 zł 40,00 zł

Gospodarstwo wieloosobowe 
(3 osoby i więcej)

35,00 zł 60,00 zł

∗	 Uchwała Nr XLIII/289/17 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 16 listopada 2017 r., poz. 3930).

Właściciele nieruchomości są zobowiązani z góry uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc.

Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 
r. mogą zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:

1) osobiście lub przez inne osoby w Urzędzie Gminy Kwidzyn, pokój nr 7 (parter),
2) telefonicznie: 55 261-41-74 bądź
3) pisząc na adres e-mail: odpady1@gminakwidzyn.pl.

Łukasz Wereda

INFORMACJE-WYDARZENIA

Jeszcze tańszy gaz dla jednostek Gminy Kwidzyn
 W dniu 24 listopada 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tczewie odbyło się uroczyste podpisanie umów na zakup gazu 
ziemnego na okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Zamówienie realizowane było już po raz 
drugi w ramach grupy zakupowej, w której 

liderem był powiat tczewski, a w projekcie 
uczestniczyło ośmiu zamawiających. W wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu Wójt Gminy – Ewa 
Nowogrodzka podpisała umowę z firmą ONICO 
Energia Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie, która po 
raz drugi wygrała przetarg. Dzięki uzyskaniu 
jeszcze niższej ceny w stosunku do już korzyst-
nej ceny z poprzedniego przetargu, poprzez 
regulację, która stanowi, że nowa cena zawie-
ra w sobie opłaty abonamentowe, szacuje się 
oszczędności w budżecie gminy na poziomie 
7,78 %, tj. kwoty 18 177 zł.

Jarosław Obuchowski

Ogłoszenia
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Ogłoszenie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
DLA ROLNIKÓW W 2018 R.

Informujemy, że rolnicy, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2018 r.,  
zobowiązani są:

• w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy 
Kwidzyn, 

• przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Producenci rolni, którzy chcą się ubiegać o zwrot podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim terminie 
2018 r., zobowiązani są:

• w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta 
Gminy Kwidzyn, 

• przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Kwota zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.:
1,00 zł x ilość litrów zakupionego oleju napędowego wynikająca z faktur VAT

(w ramach ustalonego limitu)

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r.:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych (położonych na terenie Gminy Kwidzyn)

Przyznany zwrot podatku akcyzowego wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy 
wskazany we wniosku w terminach: 

• od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym 
terminie,

• od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku 
w drugim terminie.

Łukasz Wereda
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Nagroda

Nagroda Starosty Powiatu za osiągnięcia w dziedzinach 
przedsiębiorczości oraz rynku pracy
15 grudnia w siedzibie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Górkach zostały wręczone nagrody 
Starosty Powiatu za osiągnięcia w dziedzinach przedsiębiorczości oraz rynku pracy. Z terenu Gminy Kwidzyn nagrody 
z rąk Starosty Pana Jerzego Godzika odebrali:

w dziedzinie przedsiębiorczości: 

•	 PPUH Blacharstwo – Dekarstwo Dariusz Krupa w Korze-
niewie (gmina Kwidzyn), 

•	 Auto Naprawa Mariusz Gwóźdź w Marezie (gmina Kwidzyn), 
•	 Ziarn-Pol Sp. z o.o. w Górkach (gmina Kwidzyn), 
•	 Usługi Ogólnobudowlane Roman Sandecki w Korzeniewie, 
•	 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe TOS 

Stanisław Szul w Rakowcu (gmina Kwidzyn), 
•	 MH Sp. z o.o. w Rakowicach (gmina Kwidzyn),

w dziedzinie rynku pracy:

•	 Garden System Łukasz Kogut w Marezie (gmina Kwidzyn), 
•	 EXPOM Kwidzyn Sp. z o.o. w Nowym Dworze (gmina Kwidzyn), 
•	 Zakład Budowlano-Instalacyjny Józef Kowalski w Górkach 

(gmina Kwidzyn).

Nagrodzonym przedsiębiorcom osobiście pogratulowali 
Pani Wójt Ewa Nowogrodzka oraz Pan Przewodniczący Rady 
Henryk Ordon. 

Karolina Wilczewska

Zdjęcie: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Projekty

Zaplanowano budowę pomostów pły-
wających z podestami dla kajakarzy, 

4 pływaków ze schodami terenowymi 
i rynnami ułatwiającymi wciąganie i wo-
dowanie kajaków, budowę slipu umożli-
wiającego zjazd i wodowanie małych 
jednostek żaglowych i motorowych.

Zaplanowano wybudowanie oświet-
lonych, monitorowanych miejsc parkin-
gowych wraz z miejscami umożliwiają-
cymi odpoczynek oraz wyposażonymi 
w urządzenia sanitarne.

Z uwagi na bliskość Kwidzyna oraz 
usytuowanie w Dolinie Dolnej Wisły 

Korzeniewo pełni ważną rolę węzła łą-
czącego Pętlę Żuławską z pozostałą 
częścią polskiego odcinka drogi wodnej 
E-70 – Dolna Wisła do Bydgoszczy i po-
łączenia z drogą wodną Wisła – Odra 
(Kanał Bydgoski, Noteć, Warta).

Projekt jest dofi nansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskie-
go na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt realizacji projektu 
wynosi 1 951 424,99 zł. 

Planowane dofi nasowanie to 1 658 
711,24 zł, co stanowi 85% kwoty wszyst-
kich wydatków. 

Czas realizacji projektu to okres od 
2017 do 2020 roku.

Małgorzata Kowalska

„Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli 
Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – budowa przystani 
żeglarskiej w Korzeniewie”
Dnia 11 grudnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn a Województwem Pomorskim na 
dofi nansowanie projektu „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej – budowa 
przystani żeglarskiej w Korzeniewie”. Przedmiotem projektu jest budowa przystani żeglarskiej w Korzeniewie 
w Gminie Kwidzyn. 
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Projekty
INFORMACJE-WYDARZENIA

„Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy 
Kwidzyn”
Dnia 11 grudnia 2017 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Kwidzyn 
a Województwem Pomorskim na dofi nansowanie projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 – partnerstwo 
Gminy Kwidzyn” 

„Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą 
w nieznane” 
Dnia 11 grudnia 017 roku została podpisana umowa pomiędzy Miastem Kwidzyn 
a Województwem Pomorskim na dofi nansowanie projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe 
– Liwą w nieznane”. 

Liderem projektu jest Gmina Kwidzyn, któ-
ra realizuje zadanie wraz z Partnerami: 

Miastem Kwidzyn, Miastem i Gminą Sztum, 
Gminą Sadlinki, Gminą Ryjewo, Gminą Miłoradz.

W Gminie Kwidzyn projekt zakłada budowę 
dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowe-
rowych o długości 13,99 km od miejscowości 
Grabówko do Szałwinka. Miejsca postojowe 
w Gminie Kwidzyn zlokalizowane będą w trzech 
miejscowościach: Marezie, Janowie, Korzenie-
wie. We wszystkich gminach długość dróg 
rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych 
wyniesie łącznie 18,34 km. Utworzonych zo-
stanie 10 rowerowych oznakowanych miejsc 
postojowych, powstaną atrakcyjne punkty 
widokowe umożliwiające odpoczynek w sprzy-
jających i bezpiecznych warunkach. Założeniem 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie 
z Miastem Kwidzyn – liderem projektu, 

gminą miejsko-wiejską Prabuty, Gminą Ryje-
wo, Gminą Kwidzyn. W ramach projektu prze-
widziane jest zagospodarowanie 80 km szla-
ku wodnego na rzece Liwie oraz prawym 
dopływie rzeki Nogat w celu rozwoju turysty-
ki kajakowej, w  ramach którego na terenie 
Gminy Kwidzyn zaplanowano między innymi:

– przenoskę w Szadowskim Młynie oraz 
przy młynie Piekarniak, 

– likwidację przeszkody w Brokowie Tych-
nowieckim i miejscowości Pastwa, 

– budowę przystani kajakowej w Marezie 
– miejsca wodowania i wyjmowania kajaków,

– urządzenie brzegu – budowa slipu, 
drewnianego pomostu pływającego przy 
zmieniającym się lustrze wody, magazynu 
stanowiącego punkt węzłowy do obsługi 
kajaków i rowerów.

Budowa 80 km szlaków wodnych wraz 
z wieloma elementami tzw. małej architektu-
ry ułatwi dostęp rodzinom, osobom niepeł-
nosprawnym do nowych tras kajakowych 
i umożliwi korzystanie z nich w sprzyjających 
i bezpiecznych warunkach.

Projekt jest dofi nansowany z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 
1 509 078,49 zł.

Wnioskowane dofi nansowanie to koszt 
1 033 589,65 zł, co stanowi 85% kwoty wszyst-
kich wydatków.

Realizacja projektu w Gminie Kwidzyn 
wynosi 746 400 zł. 

Planowane dofi nasowanie to 590 126,35 zł.
Czas realizacji projektu to okres od 2017 

do 2018 roku.
Małgorzata Kowalska

projektu jest zagospodarowanie Wiślanej 
Trasy Rowerowej w granicach administracyjnych 
gmin partnerskich

Projekt jest dofi nansowany z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 
14 923 209,93 zł, wnioskowane dofi nasowanie 
to koszt 7 332 095,99 zł, co stanowi 63,7% 
kwoty całkowitych wydatków.

Realizacja projektu w Gminie Kwidzyn wy-
nosi 12 500 000 zł.

Planowane dofi nasowanie to 5 753 623,18 zł.
Czas realizacji projektu to okres do 2017 

do 2020 roku.
Małgorzata Kowalska
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Informacja

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego położonego  
w obrębie geodezyjnym Podzamcze
W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego położonego w obrębie geodezyjnym Podzamcze. 

Do sporządzenia zmiany planu przystąpiono na wniosek 
inwestora, który planuje powiększenie obszaru górnicze-

go. W granicach obszaru objętego zmianą planu dokonano 
zmiany przeznaczenia terenu zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych (06-RM) oraz powiększenia obszaru górni-
czego w terenie zakładu górniczego (08-PG). Zgodnie z usta-
leniami uchwały cały obszar objęty zmianą planu 
przeznaczono pod teren zakładu górniczego (08a-PG).

Emilia Woźniak
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Informacja

Kwidzyn, dnia 19 stycznia 2018 r.

Informacja dotycząca dotacji 
na usuwanie pokryć dachowych z azbestu

Od 19 stycznia do 2 marca 2018 r. można ubiegać się o udzielenie dotacji na utylizację eternitu 
z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie gminy Kwidzyn.

Dotacja będzie pochodziła ze środków budżetu Gminy Kwidzyn oraz ze środków WFOŚiGW 
w Gdańsku w przypadku możliwości ich uzyskania. Może ona zostać przyznana osobom fizycznym 
i wspólnotom mieszkaniowym, które do chwili podpisania umowy dotacji z gminą nie dokonają 
demontażu, transportu i unieszkodliwienia eternitu.

W celu ubiegania się o dotacje należy w w/w terminie złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Gminy Kwidzyn, pokój nr 1 na parterze, następujące dokumenty:

1. pismo do Wójta Gminy Kwidzyn informujące o chęci ubiegania się o dotację, opatrzone: adresem 
modernizowanej nieruchomości, rodzajem zabudowy, przewidywanym terminem rozpoczęcia  
i zakończenia prac związanych z usunięciem azbestu oraz powierzchnią pokrycia dachowego 
wyrażoną w m2,

2. kserokopię (odpis) tytułu prawnego do nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja,

3. formularz oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,

4. formularz informujący o wyrobach zawierających azbest,

5. zdjęcia pokrycia dachowego budynku, na którym realizowana będzie inwestycja, wykonane  
od strony fasadowej i szczytowej.

Powyższe formularze można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój  
nr 1 lub 9 na parterze, oraz ze strony internetowej BIP (zakładka „Ogłoszenia i obwieszczenia”).

W  zależności od ilości zgłoszeń i  uzyskanego dofinansowania z  WFOŚiGW w  Gdańsku 
wysokość dotacji może docelowo wynieść od 50% do 90% kosztów demontażu, transportu 
oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

O zakwalifikowaniu zadania do realizacji decyduje kolejność  
wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy Kwidzyn!!!

Wszelkie informacje oraz pomoc w  wypełnieniu formularzy uzyskać można, kontaktując  
się z  pracownikiem Urzędu Gminy Kwidzyn – Panią Justyną Ratkowską w  pokoju  
nr 9 na parterze lub pod numerem tel.: 55 261 41 65.

 Justyna Ratkowska
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Informacja

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2018 r.

Lp. Sołectwo
Data 

zebrania

Termin 
(II termin 30 minut 

później)
Miejsce zebrania

Radni uczestniczący 
 w zebraniu

1. Korzeniewo 29.01.2018 r. 1600 Szkoła Podstawowa
w Korzeniewie

H. Ordon

2. Gurcz 30.01.2018 r. 1600 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

R. Świerczyński

3. Pastwa 30.01.2018 r. 1800 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

S. Wudarczyk

4. Gniewskie Pole 31.01.2018 r. 1600 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

S. Wudarczyk

5. Lipianki 31.01.2018 r. 1800 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

S. Wudarczyk

6. Podzamcze 01.02.2018 r. 1600 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

L. Kędziora

7. Mareza Osiedle 01.02.2018 r. 1800 Świetlica kulturalno-oświatowa
ul. Osiedlowa 6

Ł. Kogut

8. Baldram 02.02.2018 r. 1600 Sala konferencyjna
Eko - Tec

P. Spaczyński

9. Kamionka 02.02.2018 r. 1800 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

P. Spaczyński

10. Pawlice 05.02.2018 r. 1600 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

J. Wdowiak

11. Rakowice 05.02.2018 r. 1800 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

J. Wdowiak

12. Rakowiec 06.02.2018 r. 1600 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

K. Rupar 
D. Wierzba

13. Brachlewo 07.02.2018 r. 1600 Zielona Szkoła L. Banaś

14. Dankowo 07.02.2018r. 1800 Urząd Gminy Kwidzyn B. Muchowski

15. Mareza 08.02.2018 r. 1600 Świetlica kulturalno-oświatowa
ul. Długa 5

L. Kędziora
Ł. Kogut

16. Obory 09.02.2018 r. 1600 Świetlica 
Gospodarstwa Obory

F. Sokołowski

17. Rozpędziny 09.02.2018 r. 1800 Świetlica
kulturalno-oświatowa

F. Sokołowski

18. Licze 12.02.2018 r. 1600 Gimnazjum w Liczu J. Tumiłowicz

19. Bronno 13.02.2018 r. 1600 Gimnazjum w Liczu J. Tumiłowicz 

20. Ośno 13.02.2018 r. 1800 Gimnazjum w Liczu L. Banaś

21. Nowy Dwór 15.02.2018 r. 1600 Gimnazjum w Nowym Dworze K. Rublewska

22. Grabówko 15.02.2018r. 1800 Gimnazjum w Nowym Dworze K. Rublewska

23. Górki 16.02.2018 r. 1700 Dwór w Górkach B. Muchowski

24. Brokowo 19.02.2018 r. 1600 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

L. Banaś

25. Dubiel 19.02.2018 r. 1800 Świetlica 
kulturalno-oświatowa

L. Banaś

26. Janowo 20.02.2018 r. 1600 Szkoła Podstawowa
w Janowie

R. Świerczyński

27. Szałwinek 20.02.2018 r. 1800 Blok nr 9
(świetlica w piwnicy)

R. Świerczyński

28. Tychnowy 21.02.2018 r. 1600 Szkoła Podstawowa
w Tychnowach

W. Namiak
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

ZADANIE ZREALIZOWANE
Po wielu utrudnieniach, komplikacjach, problemach formalnych i nieuchronnym upływie czasu, jak i zagrożeniu 
rozwiązaniem umowy udzielonej dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, ZADANIE ZOSTAŁO 
WYKONANE.  

W drodze ogłoszenia dwóch przetargów 
żaden wykonawca nie złożył oferty. 

Wykonawca został wyłoniony w przetar-
gu z wolnej ręki.

Dzięki determinacji Wójta Gminy 
Kwidzyn oraz pracowników, jak i współ-
pracy z Zarządem OSP Rakowiec i dosko-
nałej współpracy z wykonawcą, dnia 18 
stycznia samochód strażacki został 
uroczyście przywitany w jednostce OSP 
Rakowiec.

Poniżej wyszczególniono uzyskane 
dotacje na zakup średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 
marki MAN:
•	 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy 

– 150 000,00 zł,
•	 Gmina Kwidzyn – 700 000,00 zł, •	 Środki pozyskane od darczyńców, 

w tym od lokalnej społeczności –  
14 075,00 zł. 

Całkowity koszt zakupu wyniósł  
864 075,00 zł.

Samochód pożarniczy w konwoju 
samochodów strażackich zaprzyjaźnio-
nych jednostek przeciwpożarowych 
dotarł do remizy ok 23:00, gdzie został 
powitany przez Strażaków Ochotników 
i mieszkańców serią fajerwerków, rac 
i odgłosem strzelających korków szam-
pana.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa-
nym za trud i wytrwałość przy realizacji 
zakupu wozu strażackiego dla jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu, 
i tym samym za poprawę bezpieczeństwa 
nie tylko mieszkańców naszej gminy, ale 
i całego powiatu.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
przede wszystkim darczyńcom, lokalnej 
społeczności, a także przedsiębiorcom 
za finansowe wsparcie jednostki na ten 
szczytny cel. 

Z wyrazami wdzięczności,

Prezes Zarządu OSP Rakowiec
Katarzyna Malankowska,
Naczelnik OSP Rakowiec

Tomasz Mateńka,
Wójt Gminy Kwidzyn

Ewa Nowogrodzka
J. Findling
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INWESTYCJE
Dotacje

Dotacje
Dwa obiekty zabytkowe z terenu Gminy Kwidzyn w roku budżetowym 2017 otrzymały dotację 
na ochronę zabytków w wysokości 150 000 zł, dzięki temu wykonano roboty budowlane.

W listopadzie 2017 r. zo-
stały zakończone prace 

konserwatorskie, restaura-
torskie i  roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do re-
jestru zabytków przy zespo-
le dworsko-parkowym w Gór-
kach polegające m.in. na 
naprawie cokołu wokół bu-
dynku dworku wraz z obrób-

W związku z powyższym Gmi-
na Kwidzyn w  listopadzie 
2017 r. przekazała Parafi i 
Rzymskokatolickiej pw. św. 
Jana Chrzciciela w Janowie 
dotację w  wysokości 125 
000,00 zł przyznaną uchwałą 
Nr XXXVIII/259/17 Rady Gmi-
ny Kwidzyn z dnia 2 czerwca 
2017 r. oraz zmianą uchwały 
Rady Gminy Kwidzyn Nr 
XLIII/284/17 z dnia 26 paź-
dziernika 2017 r.

Emilia Woźniak

Dotacje na ogrzewanie 
Dnia 30 marca 2017 r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę Nr XXXV/I248/17 w sprawie zasad udzielania i rozliczania 
dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania 
z węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn 
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017 r. poz. 1232). 

W październiku 2017 r. zo-
stały zakończone prace 

konserwatorskie, restaura-
torskie i  roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do re-
jestru zabytków przy koście-

le parafi alnym w Janowie 
polegające na wymianie po-
krycia dachowego nawy głów-
nej kościoła wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz wymianę 
instalacji odgromowej. 

Remont kapitalny mieszkania w Dubielu 9/1

ką, wymianie posadzki, na-
prawie rynien i uszkodzonych 
gzymsów. W związku z  tym 
Gmina Kwidzyn w grudniu 
2017 r. przekazała Fundacji 
„Misericordia” dotację w kwo-
cie 24 010,70 zł przyznaną 
uchwałą Nr XXXVII/252/17 
Rady Gminy Kwidzyn z dnia 
26 kwietnia 2017 r. 

W ramach realizacji zadań wyżej wymienionej uchwały Wójt 
Gminy Kwidzyn udzielił dotacji dotyczącej zwrotu części 

kosztów poniesionych na zmianę systemu ogrzewania z pieca 
kafl owego lub kotła centralnego ogrzewania zasilanych węglem 
na kocioł centralnego zasilany gazem lub olejem opałowym 
bądź kocioł centralnego ogrzewania przeznaczony wyłącznie 

do spalania biomasy. W 2017 r. wymiana ogrzewania została 
dokonana w 16 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. 
Łączna kwota udzielonej dotacji wynosiła 169 841,22 zł, 
w tym 85 214,01 zł ze środków własnych Gminy Kwidzyn oraz 
41 428,34 zł ze środków WFOŚiGW w Gdańsku. 

Żaneta Czarnuch
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INWESTYCJE
Urząd Gminy

Smętowo Graniczne
połączenia kolejowe
Dzięki grupie samorządów skupionych wokół inicjatywy 
poprawy dostępności komunikacyjnej mieszkańców 
Powiśla i Kociewia, do której należy między innymi Gmina 
Kwidzyn, udało się doprowadzić do lepszego 
skomunikowania obszaru poprzez połączenia kolejowe. 

Od dnia 10 grudnia 2017 r. na stacji Smętowo Graniczne 
zatrzymują się pociągi dalekobieżne, dzięki którym miesz-

kańcy regionu mogą bezpośrednio dostać się między innymi 
do Trójmiasta, Bydgoszczy, Poznania oraz Wrocławia. W chwi-
li obecnej w Smętowie zatrzymuje się jeden pociąg relacji 
Gdynia Główna – Wrocław oraz jeden relacji Wrocław – Gdynia 
Główna. 

Trwają negocjacje w sprawie poszerzenia oferty PKP 
i zwiększenia liczby pociągów zatrzymujących się na stacji 
Smętowo. W przyszłości planowane jest również utworzenie 
strzeżonego parkingu przy stacji w Smętowie oraz urucho-
mienie specjalnych połączeń autobusowych. Dodatkowo ma 
powstać strona internetowa promująca Region Powiśla i Ko-
ciewia, na której zamieszczone będą między innymi informa-
cje na temat połączeń komunikacyjnych, atrakcji turystycznych 
oraz bazy noclegowej.

Martyna Piernicka

Utwardzanie dróg 
gminnych
W minionym roku na utwardzanie dróg gminnych została 
wydana kwota około 630 000 zł. Wykonano utwardzenia 
płytami jomba, płytami drogowymi oraz kruszywem. 
Dodatkowo wykonywano bieżące remonty dróg poprzez 
uzupełnianie ubytków masą asfaltową (prace wykonane 
wiosną), kruszywem oraz pospółką.

Dzięki współpracy z Nadleśnictwem Kwidzyn udało się 
utwardzić kruszywem drogę gminną nr 247041G Ośno – 

Wola-Sosenka na odcinku około 1 500 m. Natomiast środki 
pozyskane w  ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
w wysokości 57 354 zł pomogły w realizacji inwestycji opie-
wającej na ponad 160 000 zł, związanej z modernizacją drogi 
w miejscowości Gniewskie Pole.

W minionym roku utwardzono płytami jomba łącznie ponad 
2 000 mb. dróg gminnych, między innymi w Pastwie, Gniewskim 
Polu, Baldramie, Brachlewie, Marezie, Rakowcu oraz Tychnowach. 
Utwardzenia gruzem również objęły około 2 000 mb. – w tym 
wspomniana wcześniej droga Ośno – Wola-Sosenka oraz drogi 
w miejscowościach Rakowiec, Dankowo i Rozpędziny.

Martyna Piernicka

Remont i modernizacja budynków i lokali stanowiących 
własność Gminy Kwidzyn w roku 2017
Remont zasobu lokalowego finansowany jest z czynszu za najem lokali mieszkalnych  
i użytkowych, dochodów gminy oraz środków pozyskanych spoza budżetu.

Remont elewacji 
Przedszkola  
w Rakowcu

Remont tarasu, ścian i schodów Zielonej 
Szkoły w Brachlewie

Remont kapitalny mieszkania w Dubielu 9/1

W 2017 roku przeprowadzone zostały 
42 roboty na łączna wartość 584 211 

zł. Kwota ta zawiera bezzwrotne pomoce 
finansowe udzielone przez Agencję Nie-
ruchomości Rolnych w wysokości 134 991 
zł, z przeznaczeniem na remont 2 przeka-
zanych gminie mieszkań położonych 
w Dubielu 12, oraz przez Miasto Kwidzyn 
w wysokości 70 000 zł z przeznaczeniem 
na remont budynku placówki edukacyjnej 
Zielona Szkoła w Brachlewie. Pozostała 

część środków pochodziła z budżety 
gminy, z czego wpływy z najmu lokali 
mieszkalnych stanowiły kwotę 243 600 
zł. Remontem objęte zostały m.in. budyn-
ki i lokale mieszkalne przyjęte zarządze-
niem Wójt Gminy Kwidzyn do rocznego 
planu remontów i modernizacji, który 
przedstawialiśmy w kwartalniku nr 11 
z 2017 roku. W ramach posiadanych środ-
ków finansowych zrealizowana została 
większość planowanych prac, m.in. wy-

miana okien, drzwi, pieców i  instalacji 
elektrycznych oraz naprawa dachów 
i podłóg. Poza tym przeprowadzane zo-
stały remonty budynków użytkowych, 
takich jak np. Zielona Szkoła w Brachlewie 
na sumę 153 700 zł, Przedszkole w Ra-
kowcu i Ośrodek Zdrowia w Tychnowach. 
W kolejnym wydaniu przedstawimy Pań-
stwu plan remontu i modernizacji przy-
jęty na 2018 rok.

Jarosław Obuchowski
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Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania
Koszt  

wykonania

1.

Budowa ciągu pieszego Kwidzyn – 
Rozpędziny W  2017 r. opracowano kompletną dokumentację projektową do 

budowy ciągu pieszo-rowerowego biegnącego przez całą miejscowość 
Rozpędziny, począwszy od granicy z  miastem Kwidzyn, a  kończąc na 
granicy z Gminą Sadlinki. Dokumentacja dotycząca etapu II inwestycji 
na odcinku od nieruchomości Rozpędziny nr 56 za wiadukt kolejowy 
jest w trakcie uzgodnień wniosku o wydanie decyzji ZRID z Wojewodą 
Pomorskim. Z  końcem września udało się także rozpocząć roboty 
budowlane na pierwszym odcinku ścieżki o długości ok. 440 m od strony 
miasta Kwidzyn. Zakończenie przewiduje się na koniec lutego 2018 r.

604 213,64 zł

2.

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej – 
Kamionka, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel

Opracowano i  złożono wniosek o  dofinansowanie ze środków UE. 
Niestety wniosek został rozpatrzony negatywnie. Dokonano podziału 
zadania na etapy, co umożliwiło realizację w  roku 2017 I  etapu, tj. 
budowy kanalizacji od ul.  Owczej w  Kwidzynie do stacji uzdatniania 
wody w Kamionce. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy. 
Jednak wszystkie złożone oferty przekroczyły koszty przeznaczone na 
realizację inwestycji.

-

3.
Opracowanie dokumentacji  
dróg gminnych

Opracowano dokumentację na: „Budowę drogi gminnej w Brachlewie”, 
„Remont drogi gminnej w Dankowie”, „Remont drogi gminnej w Pastwie”.
Dokumentacja dotycząca budowy chodnika wzdłuż dróg DK55 i DW524 
w Brachlewie z zatoką autobusową przy dawnej stacji paliw, kanalizacją 
deszczową i przekroczeniem cieku wodnego jest w trakcie opracowania. 
Przewidywany termin zakończenia to koniec stycznia 2018 r.

187 698,00 zł

4.
Budowa hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Rakowcu

Dokumentacja projektowa została opracowana.
53 997,00 zł

5.
Budowa oświetlenia ulicznego – 
dokumentacja

Wykonano dokumentację projektową na budowę oświetlenia drogowego 
w  technologii LED w  Dankowie na ulicach: Jaśminowej, Różanej, 
Lawendowej, Chabrowej, Konwaliowej i dalszej części Szafirowej. 
Dokumentacja projektowa dotycząca budowy oświetlenia dróg 
osiedlowych w  Rakowcu jest w  trakcie opracowania. Zakresem prac 
projektowych objęto ulice: Leśną, Łowiecką, Myśliwską, Strzelecką, 
Gajową, Miłą, Wspólną, Piękną i część Cichej.

61 282,99 zł

6.

Budowa dróg gminnych w Górkach W  grudniu 2017 r. zakończono roboty realizowane w  ramach 
przebudowy dróg gminnych w Górkach. Przedmiotem zamówienia była 
budowa jezdni, chodników, zjazdów oraz parkingów dla samochodów 
osobowych, systemu odwodnienia drogi oraz kanalizacji deszczowej 
odprowadzającej ścieki do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do 
rowu otwartego, umocnionego płytami betonowymi wraz z  wylotem 
do rzeki Liwy, przebudowa linii napowietrznej wraz z  demontażem 
i montażem nowych opraw oświetleniowych.

1 738 566,99 zł

Kwartał IV 2017

INWESTYCJE
Urząd Gminy
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7.

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Rakowcu osiedle 

W sierpniu 2017 r. dokonano czynności odbiorowych robót budowlanych 
związanych z  budową sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości 
Rakowiec przy ulicach: Leśnej, Cichej, Łowieckiej, Myśliwskiej, 
Strzeleckiej, Pięknej oraz Gajowej. Udało się wybudować prawie 8 km 
kanalizacji sanitarnej i  7  przepompowni ścieków wraz z  niezbędną 
infrastrukturą. Z  całego projektu w  2018 r. pozostał jeszcze do 
wybudowania ok. 500-metrowy odcinek.

1 659 270,00 zł

8.

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

W miejscowości Pastwa od listopada 2017 roku trwają roboty budowlane 
polegające na budowie oświetlenia drogowego LED. Termin zakończenia 
prac przewiduje się na początek lutego 2018 r.

W  październiku zakończono budowę oświetlenia w  technologii LED 
w Dankowie przy ulicach: Storczykowej, Jaśminowej i Szafi rowej. 

187 823,86 zł

9.
Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą 
w nieznane

Złożony wniosek o  dofi nansowanie ze środków UE uzyskał 
pozytywną ocenę wykonalności. 11 grudnia 2017 r. podpisano umowę 
o dofi nansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

-

10.

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa 
Rowerowa R-9 – partnerstwo Gminy 
Kwidzyn

Złożony wniosek o  dofi nansowanie ze środków UE uzyskał 
pozytywną ocenę wykonalności. 11 grudnia 2017 r. podpisano umowę 
o dofi nansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

-

11.

Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze 
Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej 
– budowa nabrzeża cumowniczego 
w Korzeniewie

Złożony wniosek o  dofi nansowanie ze środków UE uzyskał 
pozytywną ocenę wykonalności. 11 grudnia 2017 r. podpisano umowę 
o dofi nansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020.

-

12.
Opracowanie dokumentacji projektowej do 
budowy kanalizacji

W ramach tego zadania w 2017 roku opracowana została dokumentacja 
projektowa do budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Miłej i Wspólnej 
w Rakowcu. Dodatkowo zlecono opracowanie dokumentacji projektowej 
do budowy kanalizacji sanitarnej w Oborach oraz Tychnowach.

65 805,00 zł

13. Budowa wodociągu w Tychnowach
W  lipcu 2017 r. zakończono roboty związane z  rozbudową sieci 
wodociągowej przy ulicy Leśnej. Budowa objęła odcinek długości ok. 
290 m.

49 382,32 zł

Kwartał IV 2017

INWESTYCJE
Urząd Gminy

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Opis zadania
Koszt 

wykonania
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Urząd Gminy

Ogólna część funduszu sołeckiego wyodrębniona na rok 2018 w budżecie Gminy Kwidzyn wynosi 624 257,48 zł

Poniżej przedstawiono zestawienie proponowanych przez mieszkańców pomysłów na poprawę jakości ich życia, 
które mają zostać wykonane w 2018 roku.

Lp.
Nazwa 

sołectwa
Planowane przedsięwzięcia do wykonania 

w ramach funduszu sołeckiego
Kwota dofinansowania  
z funduszu sołeckiego

1. Baldram •	 Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców poprzez ułożenie granitowych alejek, 
zamontowanie dwóch ławek, zasadzenie krzewów i kwiatów na działce gminnej;

•	 Naprawa studni głębinowej;
•	 Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Baldramu.

21 937,75 zł

2. Brachlewo •	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno- sportowych sołectwa 
Brachlewo, w tym zakup i montaż urządzenia typu „bujak” na placu zabaw;

•	 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze nr DW 529;
•	 Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców.

23 835,07 zł

3. Brokowo •	 Zagospodarowanie działki nr 73 Brokowo, w tym:
- zakup blachy trapezowej i montaż,
- wykonanie ścianek do wiaty;

•	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa 
Brokowo, w tym zakup sprzętu do ćwiczeń na powietrzu:
- wioślarza,
- wyciągu górnego,
- zjazdu linowego na plac zabaw,
- konika z tworzywa sztucznego na sprężynie.

16 127,21 zł

4, Bronno •	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych sołectwa 
Bronno, w tym zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu zabaw wraz 
z projektem;

•	 Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Bronno.

17 115,40 zł

5. Dankowo •	 Budowa chodnika o długości 30 m b. na placu zabaw;
•	 Zakup blachy i łat na dach wiaty na placu zabaw i montaż;
•	 Projekt – zakup i wykonanie elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw;
•	 Organizacja festynu promującego zdrowy stylu życia, sport i rekreację oraz kształcenie 

postaw społecznych.

15 613,35 zł

6. Dubiel •	 Montaż instalacji elektrycznej na budynku na boisku gminy;
•	 Wykonanie ławek na boisku i przy ognisku;
•	 Wyjazd do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

15 731,94 zł

7. Gniewskie 
Pole

•	 Wykonanie centralnego ogrzewania w miejscowej świetlicy 17 510,67 zł

8. Górki •	 Budowa placu zabaw. 24 467,51 zł

9. Grabówko •	 Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem;
•	 Budowa chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze:

- usunięcie drzew, 
- przygotowanie placu na budowę (zdarcie darni, wyrównanie terenu);

•	 Organizacja festynu integracyjnego o charakterze prorodzinnym .

19 131,30 zł

10. Gurcz •	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa 
Gurcz, w tym:
- wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu pod projektowaną altanę rekreacyjną i pod 
boisko do koszykówki,
- zakup i montaż tablicy do koszykówki.

22 253,97 zł

11. Janowo •	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa 
Janowo, w tym:
- zakup i montaż ogrodzenia przy placu zabaw,
- zakup i montaż grilla typu „trójnóg”;

•	 Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej w miejscowości Janowo – 
dokumentacja projektowa;

•	 Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców sołectwa Janowo.

24 467,51 zł

12. Kamionka •	 Remont budynku świetlicy wg projektu – dokumentacja wraz z projektem. 19 407,99 zł

Fundusz Sołecki
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13. Korzeniewo •	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa 
Korzeniewo, w tym:
- zakup i montaż sześciokąta sprawnościowego,
- zakup piaskownicy z tworzywa sztucznego,
- budowa altany rekreacyjnej, 
- zakup i montaż grilla;

•	 Organizacja zawodów sportowych w sołectwie Korzeniewo oraz zakup do tego celu m.in.: 
- strojów sportowych,
- elektrycznej tablicy wyników,
- sprzętu nagłaśniającego;

•	 Organizacja spotkania kulturalno-sportowego dla mieszkańców sołectwa Korzeniewo.

36 207,17 zł

14. Licze •	 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych sołectwa, 
w tym:
- wyrównanie i zasianie nowej trawy na boisku gminnym oraz zakup i montaż 2 szt. 
piłkołapów, 6 szt. ławek, 2 szt. siatek do bramek;

•	 Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze (Dzień Dziecka).

31 661,51 zł

15. Lipianki •	 Dokończenie projektu oświetlenia za wałem – projekt;
•	 Doprowadzenie energii na boisko (zakup agregatu);
•	 Doposażenie świetlicy (zakup sztućców, naczyń, termosów – 4 szt.);
•	 Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego w Lipiankach.

18 143,11 zł

16. Mareza •	 Sporządzenie dokumentacji technicznej oświetlenia na ul. Grabowskiej;
•	 Zakup strojów ludowych;
•	 Festyn kulturalny dla mieszkańców wsi Mareza.

39 527,48 zł

17. Mareza 
Osiedle

•	 Zagospodarowanie terenu na działce gminnej poprzez:
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- utwardzenie miejsca pod śmietniki,
- wykonanie kilku miejsc parkingowych; 

•	 Organizacja cyklu imprez integracyjnych.

16 206,27 zł

18. Nowy Dwór •	 Budowa boiska do koszykówki z jednym koszem;
•	 Budowa chodnika w kierunku szkoły w Nowym Dworze:

- usunięcie drzew,
- przygotowanie placu pod budowę (zdarcie darni, wyrównanie terenu).

20 712,40 zł

19. Obory •	 Wykonanie oświetlenia przy drodze 588 wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej do zakładu prod. 
EX-POM;

•	 Organizacja spotkania sportowo-kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Obory.
17 866,42 zł

20. Ośno •	 Zakup projektu budynku modułowego na potrzeby świetlicy kulturalno-oświatowej. 19 447,52 zł

21. Pastwa •	 Projekt wykonania ścieżki pieszo-rowerowej z Pastwy do Pastwy Działek;
•	 Zagospodarowanie przestrzeni do celów rekreacyjno-sportowych, w tym zakup 

elementów siłowni napowietrznej na plac zabaw w centrum wsi Pastwa; 
•	 Organizacja festynu kulturalno-sportowego na Dzień Dziecka dla mieszkańców sołectwa 

Pastwa. 

18 696,50 zł

22. Pawlice •	 Zagospodarowanie działki gminnej do celów rekreacyjno-sportowych poprzez 
zaprojektowanie utwardzenia nawierzchni pod wiatę, ławostoły i pod kosz oraz pokrycie 
dachu;

•	 Doposażenie placu zabaw i zakup sprzętu sportowego dla klubu sportowego Pawlice-
Rakowiec;

•	 Spotkanie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa Pawlice.

23 004,99 zł

23. Podzamcze •	 Pokrycie dachu istniejącej altany odpowiednim materiałem. 19 763,74 zł

24. Rakowice •	 Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice;
•	 Festyn kulturalny dla mieszkańców sołectwa Rakowice. 12 451,16 zł

25. Rakowiec •	 Dokończenie placu zabaw przy ul. Leśnej;
•	 Dokończenie placu zabaw przy ul. Pawlickiej; 
•	 Dokończenie budowy parkingu przy ul. Spokojnej,
•	 Organizowanie spotkań z seniorami i wyjazd na wycieczkę;
•	 Dofinansowanie i współorganizowanie Dnia Dziecka w Rakowcu.

39 527,48 zł

26. Rozpędziny •	 Pokrycie dachu altany gontem, ewentualnie blachodachówką;
•	 Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej; 
•	 Zakup 2 lamp na ścieżkę pieszo-rowerową Kwidzyn – Rozpędziny;
•	 Imprezy integracyjne.

20 514,76 zł

27. Szałwinek •	 Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych, w tym zakup 
trampoliny i gry „Kółko i Krzyżyk”;

•	 Spotkanie kulturalne dla mieszkańców Szałwinka.
13 399,82 zł

28. Tychnowy •	 Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej oraz ul. Starodworskiej w Tychnowach. 39 527,48 zł

INWESTYCJE
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Fundusz Sołecki 2017 – podsumowanie 
Przez cały rok 2017 projekty sołectw przedstawione w roku 2016 we wnioskach dotyczących funduszu sołeckiego 
były sukcesywnie realizowane. W tabeli zamieszczonej poniżej zaprezentowano efekty tej pracy. 

Lp. Opis przedsięwzięć wykonanych w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego

SOŁECTWO – BALDRAM

1. Wykonanie utwardzenia drogi gminnej z płyt JOMB – działka nr 76 o powierzchni 177m2 wraz z ułożeniem korytka betonowego 
w sołectwie Baldram. Inwestycja wyniosła 17 032,00 zł.

Festyn integracyjny o charakterze kulturalno-sportowym dla mieszkańców Sołectwa Baldram z okazji Dnia Dziecka. W ramach środków 
z funduszu sołeckiego opłacone zostały wynajęte urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sportowych oraz zakupiono artykuły 
spożywcze, które umożliwiły przygotowanie lokalnych potraw przez mieszkańców.

SOŁECTWO – BRACHLEWO

2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Brachlewie – wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało 
zrealizowane z powodu wycofania się z umowy firmy wykonawczej.

Zakup przedłużaczy elektrycznych do obsługi imprez plenerowych.

Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Brachlewo – zorganizowanie Festynu Mikołajkowego dla dzieci z obszaru sołectwa 
Brachlewo. Środki przeznaczono na oprawę muzyczną, animatora oraz zakup artykułów spożywczych dla dzieci. 

SOŁECTWO – BROKOWO

3, Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Brokowie – wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono 
wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont 
drogi śródpolnej Brokowo – Dubiel.

Zakup wyposażenia do miejscowej świetlicy – zakup tablicy magnetyczno-suchościeralnej w ramie aluminiowej, zestawu muzycznego 
(kolumna muzyczna aktywna), kuchenki, gofrownicy, gry „Piłkarzyki” oraz stołu do tenisa. 

Remont drogi śródpolnej Brokowo – Dubiel – zakup materiału do wykonania naprawy drogi śródpolnej w cenie 4 020,00 zł. 

SOŁECTWO – BRONNO

4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych – zakup i montaż pokrycia dachowego altany, 
utwardzenie terenu pod altaną, wykonanie wiaty, zakup i montaż grilla. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. 
W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

SOŁECTWO – DANKOWO

5. Wykonanie projektów oświetlenia ulic osiedli Dankowo I i Dankowo II – wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego 
Dankowo Etap I (ul. Różana) oraz Dankowo Etap II (ul. Szafirowa, Lawendowa, Konwaliowa). Wartość wykonania dokumentacji wyniosła 
11 697,90 zł.

Zajęcia edukacji historycznej – zorganizowanie między innymi pokazu sztuki walk rycerskich w celu propagowania historii w sołectwie 
Dankowo.

SOŁECTWO – DUBIEL

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych – zakup i montaż pokrycia dachowego altany, 
utwardzenie terenu pod altaną, budowa ogrodzenia. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. Nie wyłoniono 
wykonawcy, więc dokonano zmiany wniosku i przeznaczono środki na remont dróg gminnych.

Zakup materiałów do pokrycia dachu altany oraz budowy ogrodzenia. Wartość zakupionych materiałów wyniosła 6 602,64 zł.

Zorganizowanie wyjazdu o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i historycznym do Rodzinnego Parku Rozrywki dla mieszkańców 
sołectwa Dubiel. W wycieczce wzięli udział dorośli wraz z dziećmi.

Remont dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego zakupiono materiał do wykonania naprawy dróg. Koszt materiału wyniósł 
4 749,00 zł.

SOŁECTWO – GNIEWSKIE POLE

7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych – zakup ławostołów, montaż grilla murowanego, 
utwardzenie terenu wokół altany, montaż ogrodzenia betonowego, posadzenie materiału roślinnego. W ramach zadania sporządzono 
dokumentację projektową. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym 
złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont dróg gminnych.

Remont dróg gminnych. W ramach funduszu sołeckiego przeprowadzono modernizację drogi śródpolnej poprzez ułożenie oraz 
wymianę betonowych płyt drogowych, która wyniosła 12 949,93 zł.

Urząd Gminy
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SOŁECTWO – GÓRKI

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez wyrównanie terenu działki, wymianę 
i rozbudowę utwardzenia przy miejscu spotkań mieszkańców, zakup i montaż ławek i ławostołów – sporządzenie dokumentacji 
projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

Zakup sprzętu sportowego w celu wyposażenia boiska do gry w piłkę nożną w Górkach – zakup dwóch bramek 3x2 m z siatką.

Spotkanie kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Górki – zakup nagród dla zwycięzców konkurencji sportowych.

SOŁECTWO – GRABÓWKO

9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Nowy Dwór i sołectwa Grabówko na działce 
gminnej, w tym zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m wraz z siatką, piłkochwytów, słupków i siatki na 
boisko do piłki siatkowej/badmintona, ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki nożnej, budowa 
piaskownicy oraz elementów placu zabaw i sportu – sporządzenie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, 
dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.

Festyn kulturalny mieszkańców sołectwa Grabówko i sołectwa Nowy Dwór z okazji Dnia Dziecka – zakup nagród dla zwycięzców 
konkurencji sportowych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Grabówko – przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej poprzez ułożenie betonowych płyt 
JOMB. Remont wyniósł 30 581,99 zł, z czego 14 471,99 zł pokryło sołectwo Grabówko.

SOŁECTWO – GURCZ

10.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego-
sportowego w Gurczu o zjazd linowy 
i orbitrek – wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z realizacją ww. 
zadania. Plac wyposażono w orbitrek 
oraz zjazd linowy. Wartość inwestycji 
wyniosła łącznie 16 432,80zł.

Zakup elektrycznego warnika niezbędnego do organizacji spotkań kulturalnych oraz festynów.

Organizacja imprezy kulturalno-sportowej – wynajem sprzętu sportowego w celu zorganizowania konkurencji sportowych oraz zakup 
artykułów spożywczych do przygotowania lokalnych potraw.

SOŁECTWO – JANOWO

11. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na placu zabaw – wykonanie projektu budowlanego oraz zakup i montaż sprzętu 
oświetleniowego. Łączny koszt inwestycji wyniósł 16 928,00 zł.

Zakup materiałów na pokrycie dachu altany – zakup elementów rynnowych. Montaż zostanie wykonany przez społeczność lokalną 
w ramach prac społecznych. 

Impreza kulturalna – zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych i rekreacyjnych oraz zakup usługi przejażdżek konnych w celu 
propagowania sportu w sołectwie Janowo.

SOŁECTWO – KAMIONKA

12. Remont budynku świetlicy wraz z wyposażeniem w miejscowości Kamionka – sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
o wartości 14 637,00 zł.

SOŁECTWO – KORZENIEWO

13. Przebudowa i modernizacja placu zabaw – wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego 
zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.

Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży – zakup bramki aluminiowej 5x2 m z siatką do gry w piłkę nożną.

Zakup namiotu do organizacji spotkań dla mieszkańców Sołectwa Korzeniewo – zakup namiotu ze stelażem aluminiowym 
o wymiarach 3x3 m.

Remont drogi gminnej – przeprowadzenie naprawy fragmentu ścieżki pieszo-rowerowej i zatoki autobusowej wraz z wjazdami do 
posesji oraz wykonanie nawierzchni zjazdu na plac zabaw z kostki betonowej o łącznej wartości 17 178,66 zł.

Urząd Gminy
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SOŁECTWO – LICZE

14. Budowa oświetlenia drogowego – zakup i montaż dwóch lamp hybrydowych. W ramach funduszu sołeckiego wykonano dokumentację 
projektową zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Licze wzdłuż działek geodezyjnych  
nr 215 i 277 w obrębie Licze. Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8 425,50 zł.

Spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Licze – wynajem sprzętu sportowego w celu zorganizowania 
konkurencji sportowych podczas ww. przedsięwzięcia oraz zakup artykułów spożywczych, które posłużyły jako nagrody.

Zakup warnika – 40-litrowy warnik elektryczny wykorzystywany będzie podczas spotkań kulturalnych oraz festynów.

SOŁECTWO – LIPIANKI

15. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego (za wałem) w Lipiankach. Inwestycja dotyczyła obszaru wzdłuż działek geodezyjnych 
nr 10/1, 10/2 oraz 28/1. Wykonanie dokumentacji projektowej wyniosło 14 870,70 zł.

SOŁECTWO – MAREZA

16.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych 
sołectwa Mareza poprzez zakup urządzeń zabawowych – sporządzenie 
dokumentacji projektowej oraz wyposażenie placu w urządzenia zabawowe, 
takie jak karuzela, huśtawka „ważka” oraz huśtawka „ważka” na sprężynie. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 27 745,00 zł.

Zakup strojów ludowych. Uszycie strojów wraz z obuwiem tanecznym 
dla zespołu ludowego „Marezianki” przyczyni się do podtrzymania tradycji 
i kultury ludowej w regionie. Udział zespołu w przeglądach, koncertach 
i innych imprezach wyjazdowych przyczyni się do promocji sołectwa  
oraz gminy. 

Organizacja festynu kulturalnego dla mieszkańców sołectwa Mareza – zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji 
ww. spotkania oraz artykułów spożywczych, z których przygotowano lokalne wypieki i posiłki promujące region.

SOŁECTWO – MAREZA OSIEDLE

17. Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Mareza Osiedle, w tym: wykonanie utwardzenia pod altaną, wykonanie 
pokrycia dachu altany, zakup i montaż urządzenia siłowni napowietrznej. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową. 
W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

Organizacja cyklu imprez kulturalnych. W ramach zadania dokonano zakupów artykułów spożywczych, z których przygotowano lokalne 
wypieki i posiłki promujące region.

SOŁECTWO – NOWY DWÓR

18. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Nowy Dwór i sołectwa Grabówko na działce 
gminnej, w tym zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej o wymiarach 5x2 m wraz z siatką, piłkochwytów, słupków i siatki na 
boisko do piłki siatkowej/badmintona, ławek z oparciem przy placu zabaw i ławek bez oparcia przy boisku do piłki nożnej, budowa 
piaskownicy oraz elementów placu zabaw i sportu – wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, 
dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.

Festyn kulturalny mieszkańców sołectwa Grabówko i sołectwa Nowy Dwór z okazji Dnia Dziecka – zakup nagród dla zwycięzców 
konkurencji sportowych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Grabówko - przeprowadzenie modernizacji drogi gminnej poprzez ułożenie betonowych płyt 
JOMB. Remont wyniósł 30 581,99 zł, z czego 16 110,00 zł pokryło sołectwo Nowy Dwór.

SOŁECTWO – OBORY

19. Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Obory, w tym: zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z utwardzeniem, 
zakup i montaż ławostołów jako wyposażenia altany, budowa grilla, montaż ogrodzenia. W ramach zadania sporządzono dokumentację 
projektową. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. Na potrzeby realizacji zadania gmina 
zakupiła nieruchomość z Agencji Nieruchomości Rolnej w cenie 4 026,60 zł.

Zakup namiotu. W ramach zadania zakupiono namiot 3x3 m o stalowym stelażu, który wykorzystany będzie do organizacji imprez 
plenerowych o charakterze kulturalnym na terenie sołectwa. 

Organizacja spotkania kulturalnego. W ramach zadania wynajęto sprzęt sportowy w celu zorganizowania konkurencji sportowych 
na spotkaniu o charakterze kulturalno-sportowym.

Urząd Gminy
INWESTYCJE
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SOŁECTWO – OŚNO

20. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Ośno w pobliżu boiska, w tym wykonanie 
obudowy ścian altany i utwardzenia wokół altany – sporządzenie projektu budowlanego. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, 
dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.

Remont drogi w Woli-Sosence – utwardzenie nawierzchni dróg śródpolnych Ośno – Wola-Sosenka, obręb Brokowo Rakowieckie. 
Inwestycja wyniosła 15 224,00 zł.

SOŁECTWO – PASTWA

21. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej do celów rekreacyjno-sportowych sołectwa Pastwa na placu zabaw, w tym rozbudowa 
i montaż drewnianej altany, budowa nawierzchni pod altaną z płytek chodnikowych, wykonanie pokrycia dachu altany – sporządzenie 
dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym 
złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na remont drogi gminnej.

Remont drogi gminnej polegający na wymianie oraz ułożeniu płyt JOMB, który kosztował 7 826,00 zł.

SOŁECTWO – PAWLICE

22. Zagospodarowanie działki gminnej do celów rekreacyjno-sportowych poprzez wykonanie utwardzenia boiska do koszykówki oraz 
zakup i montaż kontenera szatniowego w celu organizacji gry w piłkę nożną – wykonanie dokumentacji projektowej. W związku 
z powyższym złożono wniosek ws. zmiany ww. zadania na zakup materiałów do renowacji boiska.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup przyborów kuchennych oraz zastawy niezbędnej do organizacji spotkań integracyjnych. 
Koszt zakupu wyniósł 2 497,79 zł.

Zakup materiałów do renowacji boiska. W związku ze zmianą części zadań zakupiono materiały niezbędne do prawidłowego 
użytkowania obiektu, których łączny koszt wyniósł 15 035,99 zł.

Spotkanie kulturalno-edukacyjne – wynajęcie sprzętu sportowego w celu zorganizowania konkurencji sportowych oraz zakup 
artykułów spożywczych, z których przygotowano potrawy i zorganizowano poczęstunek dla uczestników spotkania.

SOŁECTWO – PODZAMCZE

23. Zagospodarowanie działki gminnej w Podzamczu dla celów rekreacyjno-sportowych poprzez montaż huśtawki i urządzeń siłowni 
napowietrznej – sporządzenie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie nie zostało 
zrealizowane.

SOŁECTWO – RAKOWICE

24. Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice. W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi śródpolnej gruzem (dz. 29/1). 
Koszt inwestycji wyniósł 9 586,99 zł.

Festyn kulturalny dla mieszkańców sołectwa Rakowice – wynajęcie sprzętu rekreacyjnego w celu zorganizowania konkurencji 
sportowych. 

SOŁECTWO – RAKOWIEC

25. Budowa placu rekreacyjnego wraz z placem zabaw dla dzieci na Osiedlu Leśnym – wykonanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie 
zostało zrealizowane z powodu wycofania się z umowy fi rmy wykonawczej. 

SOŁECTWO – ROZPĘDZINY

26. Odmalowanie pomieszczenia w świetlicy w Rozpędzinach – odmalowano ściany i sufi t oraz wymieniono umywalkę. Koszt remontu 
wyniósł 6 273,90 zł.

Wykonanie utwardzenia pod altaną – sporządzenie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, dlatego zadanie 
nie zostało zrealizowane. W związku z powyższym środki przeznaczone na ten cel zasiliły pulę środków przeznaczonych na remont dróg 
gminnych.

Remont dróg gminnych- wykonanie utwardzenia drogi śródpolnej gruzem za 9 313,85 zł.

SOŁECTWO – SZAŁWINEK

27 Zagospodarowanie działki gminnej dla celów rekreacyjno-sportowych w sołectwie Szałwinek poprzez wyposażenie w altanę 
rekreacyjną oraz remont istniejącego placu zabaw – wykonanie dokumentacji projektowej. W przetargu nie wyłoniono wykonawcy, 
dlatego zadanie nie zostało zrealizowane.

Spotkanie kulturalne dla mieszkańców sołectwa Szałwinek – wynajęcie sprzętu sportowego w celu zorganizowania konkurencji 
sportowych.

SOŁECTWO – TYCHNOWY

28. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Rodzinnej i ul. Starodworskiej w Tychnowach – zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. 
Koszt wykonania dokumentacji wyniósł 8 856,00 zł.

Wykonanie utwardzenia z kruszywa na terenie działki gminnej przy osiedlu mieszkalnym w Tychnowach. Koszt inwestycji wyniósł 
7 994,88 zł.

Zagospodarowanie terenu placu 
zabaw w Tychnowach poprzez montaż 
urządzeń siłowni napowietrznej – 
wykonanie dokumentacji projektowej 
wraz z jej realizacją. W ramach zadania 
doposażono plac o  urządzenia siłowni 
zewnętrznej, takie jak rower, wioślarz, 
wyciąg i prasę. Łączny koszt wyniósł 
12 229,90 zł.

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem – namiot 4,5x3 m na stalowym stelażu, 12 krzeseł oraz 6 stołów cateringowych. 

Urząd Gminy
INWESTYCJE
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SpORT
Sport

I Półmaraton Traktora pod patronatem 
Gminy Kwidzyn 
Wydawałoby się, że moda na bieganie musi kiedyś przeminąć, bo przecież wszystko co modne zawsze kiedyś się 
kończy. Nic bardziej mylnego. Biegowe szaleństwo w Gminie Kwidzyn trwa w najlepsze! 

7 października 2017 r. na 
terenie Gminy Kwidzyn zo-

stała zorganizowana kolejna 
impreza biegowa, tym razem 
z wymaganą długością trasy 
powyżej 20 km, przez co taki 
bieg można nazwać półmara-
tonem. Stąd też impreza ta 
miała również swoją nazwę: 
„I Półmaraton Traktora pod 
patronatem Gminy Kwidzyn” 
– nieprzypadkowa nazwa i nie-
przypadkowi ludzie, którzy 
zrobili wszystko, aby organiza-
cja tego biegu była na jak naj-
wyższym poziomie. Orga-
nizatorem głównym było 
Stowarzyszenie Traktor Team 
Gmina Kwidzyn, którego sze-
fową jest Katarzyna Stremel, 
a która do współpracy zapro-

siła Wójta Gminy Kwidzyn – 
Panią Ewę Nowogrodzką. Przy-
pomnijmy, że „Traktory” są od 
dłuższego czasu partnerem 
Gminy Kwidzyn, od paru lat 
promują gminę na wszystkich 
możliwych imprezach biego-
wych na terenie całej Polski, 
a nawet Europy. 

Start i meta biegu usytuo-
wane były na terenie Kwidzyń-
skiego Parku Przemysłowo-
Technologicznego w Górkach. 
Tutaj też, w najnowocześniej-
szym budynku i kompleksie na 
terenie powiatu kwidzyńskie-
go, mieściło się biuro zawodów, 
miejsca przygotowane dla bie-
gaczy przed biegiem, gdzie 
zawodnicy mogli napić się go-
rącej kawy i herbaty i spróbo-

wać pysznych ciast drożdżo-
wych przygotowanych przez 
lokalną piekarnię z Rozpędzin. 
Nie zabrakło również stoisk 
z atrakcjami dla dzieci i doro-
słych. 

Trasa biegu była dość trud-
na, z  licznymi podbiegami 
i w większości prowadziła wy-
tyczonymi leśnymi duktami 
przez Rakowiec, Ośno i Kamion-
kę. Po drodze, w trzech punktach 
na zawodników czekały strefy 
kibica zorganizowane przez 
mieszkańców, którzy poza do-
pingiem zapewnili napoje, cze-
kolady i owoce. Z trasą zmie-
rzyło się aż 179 zawodniczek 
i zawodników. Był to jak dotąd 
najdłuższy bieg organizowany 
w powiecie i, jak wida,ć nie 

WYNIKI I PÓŁMARATONU TRAKTORA 
Mężczyźni open 1. Bartosz Mazerski (Zantyr Sztum) 1:13:45 2. Mateusz Guzman (Packman Team) 1:19:13 3. Kamil Górski (Transformacja Gniewu) 1:20:33 4. Bartosz Kotowicz 
(Kwidzyn Biega) 1:21:43 5. Rafał Chetnik (Zantyr Sztum) 1:22:21 6. Tomasz Hapke (Traktor Team Gmina Kwidzyn) 1:25:14 7. Mateusz Gumkowski (Gmina Gardeja Biega) 1:26:32 
8. Waldemar Cisło 1:26:39 9. Rafał Szczecina (Iława Biega) 1:27:03 10. Szymon Kaźmierczak (Zantyr Sztum) 1:27:39 
Kobiety open 1. Paulina Wiernicka 1:38:26 2. Aleksandra Grabias 1:42:18 3. Adriana Skweres (Klub Aktywnego Pelpliniaka) 1:47:36 4. Teresa Łepek (V-Runner) 1:49:22 
5. Magdalena Błaszak (Zbuta) 1:49:39 6. Marzena Mączewska (V-Runner) 1:54:06 7. Monika Chodukiewicz (Gerke Fight Team) 1:54:29 8. Anna Bielewicz (Stopa Słupsk) 1:54:37 
9. Beata Wójcik (Kwidzyn Biega) 1:55:08 10. Katarzyna Jarosińska (Traktor Team Gmina Kwidzyn) 1:58:37

zniechęcił, a wręcz przyciągnął 
sporą liczbę chętnych. Niespo-
dzianki nie było i nie mogło być, 
gdyż triumfował najmocniejszy 
i najbardziej utytułowany bie-
gacz z terenu województwa 
pomorskiego, reprezentujący 
LKS Zantyr Sztum, Bartosz 
Mazerski, który ze sporą prze-
wagą wyprzedził Mateusza 
Guzmana (Packman Team) 
i Kamila Górskiego (Transfor-
macja Gniewu). Najlepszy 
kwidzynianin, Bartosz Koto-
wicz (Kwidzyn Biega), zajął 
czwarte miejsce. Wśród kobiet 
najlepsza okazała się Paulina 
Wiernicka, która dobiegła do 
mety przed Aleksandrą Grabias 
i Adrianą Skweres (Klub Ak-
tywnego Pelpliniaka). 
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Oprócz biegu głównego 
w ramach I Półmaratonu Trak-
tora odbyły się również biegi 
dziecięce na różnych dystan-
sach oraz dość nietypowy bieg 
z psami. Wielką atrakcją dla 
dzieci okazały się przejażdżki 
traktorem, którego prowadził 
Sołtys Nowego Dworu Pan 
Jacek Tometczak. 

Dla wszystkich uczestników 
biegu oraz osób przybyłych, 
aby kibicować zawodnikom, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Ra-
kowca przygotowało ciepły 
posiłek regeneracyjny w po-
staci pysznej zupy dyniowej 
oraz zdrowych kanapek. 

Impreza zakończyła się 
wręczeniem nagród dla zwy-
cięzców w poszczególnych 

kategoriach. Nagrody wręcza-
li Wójt Gminy Kwidzyn Ewa 
Nowogrodzka, Przewodniczący 
Rady Gminy Henryk Ordon oraz 
Pani Justyna Rydzińska – kie-
rownik Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa, które 
również ufundowało jedną 
z nagród. Ostatnim punktem 
imprezy było zrobienie wspól-
nego pamiątkowego zdjęcia 
wszystkich uczestników.

Bieg okazał się wielkim 
sukcesem, a uczestnicy biegu 
bardzo wysoko ocenili jego 
organizację i nie szczędzili słów 
uznania pod adresem szefowej 
stowarzyszenia Katarzyny 
Stremel. 

Marcin Rzepny

Kolejny sukces unihokeistek 
z Nowego Dworu – 3 miejsce 
w finale wojewódzkim!!!
 15 listopada w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 47 
w Gdyni odbył się finał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Unihokeju Dziewcząt. 

Skład zespołu: Ola Osińska (kapitan), Julia Jaskuła, Karolina 
Ciszkowska, Natalia Dolatta, Ola Stankiewicz, Katarzyna 
Hebda, Karolina Jasińska, Weronika Wiśniewska, Wiktoria 
Krasowska, Karolina Falkowska, Nina Sadura, Julia Ciszkowska, 
Daria Studzińska. Trener: J. Stankiewicz

W zawodach startowało 6 najlepszych drużyn woje-
wództwa wyłonionych drogą eliminacji: SP 81 Gdańsk, 
SP Starogard Gdański, SP Miastko, SP Szymbark, SP 

47 Gdynia oraz nasza drużyna. Przed wyjazdem najbardziej 
obawialiśmy się drużyn z Trójmiasta, obie szkoły biorą udział 
w  rozgrywkach klubowych Polskiego Związku Unihokeja 
(Interplastic Olimpia Osowa w Gdańsku). 

Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Wylosowaliśmy 
grupę z Gdynią oraz Szymbarkiem. Pierwszy mecz zremiso-
waliśmy z dziewczętami z Gdyni 0:0, natomiast w drugim 
ograliśmy zespół z Szymbarka 3:1. Ponieważ Gdynia wygra-
ła z Szymbarkiem większą ilością bramek, to ona zajęła 
pierwsze miejsce w naszej grupie i wywalczyła prawo do gry 
o pierwsze miejsce w turnieju z pierwszą drużyną drugiej 
grupy. Nam pozostała walka o trzecie miejsce z drugą dru-
żyną grupy drugiej.

W walce o złoto Gdynia pokonała Gdańsk 2:1, a my Staro-
gard Gdański 3:2. Piąte miejsce wywalczyła drużyna z Szym-
barka, pokonując Miastko 3:1. Każdy zdobyty medal na za-
wodach tej rangi bardzo cieszy. I ten przyniósł nam wiele 
radości. To nasz szósty medal z rzędu na zawodach tej rangi 
(po czterech złotych i jednym brązowym kolejny brązowy).

Relacjonował: Jerzy Stankiewicz
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pROFILAKTYKA
Zdrowie

„Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku 
przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”
W listopadzie 2017 roku Urząd Gminy Kwidzyn zrealizował program dla dzieci uczęszczających do przedszkoli  
pt. „Program profilaktyki próchnicy dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kwidzyn na lata 2017-2019”. 

„Program edukacyjno- zdrowotny udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015-2017”
Urząd Gminy Kwidzyn zrealizował w od października do grudnia 2017 roku w placówkach oświatowych na terenie 
Gminy Kwidzyn program profilaktyczno-zdrowotny pn. „Program edukacyjno-zdrowotny udzielania pierwszej 
pomocy przedlekarskiej dla uczniów na lata 2015- 2017”. Urząd Gminy Kwidzyn był autorem niniejszego programu. 

Program adresowany był do uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych. Łącz-

nie w programie wzięło udział 385 ucz-
niów. Odbiorcami programu były dzieci, 
które bez obaw, uprzedzeń i z ogromnym 
zapałem chłonęły wiedzę oraz umiejęt-
ności z zakresu pierwszej pomocy. Taka 
postawa dzieci sprawia, że taka forma 
zajęć gwarantuje zwiększenie bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy Kwidzyn, 
gdyż oswojenie dzieci z zasadami pierw-
szej pomocy przyczyni się do tego, że 
chętniej będą jej udzielały oraz w przy-
szłości zgłębiały jej zasady. Program był 
realizowany w formie szkolenia teore-
tycznego i praktycznego. Zajęcia w ramach 
programu przeprowadził pan Krzysztof 
Skoczek posiadający kwalifikacje z  ra-
townictwa medycznego, a na co dzień 

pracujący, jako strażak w Powiatowej 
Straży Pożarnej w Kwidzynie i w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pastwie. 

Tematyka szkolenia obejmowała 
resuscytację krążeniowo- oddechową 
osób dorosłych, dzieci, niemowląt, za-
stosowanie automatycznego defibrato-
ra zewnętrznego, postępowanie z osobą 
nieprzytomną z zachowanym oddechem, 
ułożenie osoby poszkodowanej w pozy-
cji bezpiecznej, postępowanie z osobą 
poszkodowaną, która doznała niedroż-
ności dróg oddechowych oraz postępo-
wanie z poszkodowanym w sytuacjach 
urazowych. 

 Celem programu było wdrożenie 
zasad podstawowych zabiegów ratujących 
życie osoby dorosłej, dziecka i niemow-
lęcia, także z zastosowaniem automa-

tycznego defibrylatora zewnętrznego 
AED oraz zasad postępowania w innych 
sytuacjach zagrożenia życia. Ponadto 
celem było kształtowanie postawy ak-
tywnego świadka zdarzenia- pomoco-
wego, opanowanego, świadomego kon-
sekwencji prawnych, mechanizmów 
psychologicznych i swojej roli. 

Realizacja programu w zakresie pro-
wadzenia zajęć dla dzieci ze szkół pod-
stawowych z  terenu Gminy Kwidzyn 
pokazała, jak bardzo młodzi ludzie są 
zaangażowani w naukę ratowania. Jed-
nak zasadnym jest by szkolenia takie 
powtarzać jak najczęściej, aby wiedza 
i umiejętności były ugruntowane i da-
wały potencjalnym świadkom zdarzenia 
pewność siebie w udzielaniu pomocy. 

Dorota Madej 

Urząd Gminy Kwidzyn był autorem 
niniejszego projektu, a adresatami 

dzieci w wieku 6 lat. Urząd zapewnił 
bezpłatną wizytę u stomatologa i bez-
płatny dojazd dzieci do gabinetu w Kwi-
dzynie. Podczas wizyty stomatolog 
przeprowadzał przegląd zębów przed-
szkolaków pod kątem nieprawidłowości 
związanych z wadą zgryzu i występo-
waniem próchnicy zębów. Program objął 
łącznie 114 dzieci. Po przebadaniu oka-

zało się, że istnieje duży problem próch-
nicy zębów mlecznych i w związku z tym 
u niektórych dzieci należałoby kontynu-
ować leczenie stomatologiczne. Ujawni-
ły się także problemy dotyczące wady 
zgryzu. 

Celem programu było obniżenie war-
tości wskaźników intensywności próch-
nicy u dzieci przedszkolnych i zwiększe-
nie odsetka dzieci ze zdrowym uzębieniem 
i przyzębiem, co w konsekwencji powin-

no obniżyć koszty leczenia choroby 
próchnicowej i jej skutków. Po realizacji 
programu oczekuje się, że dzieci zdobę-
dą wiedzę na temat zasad zdrowego 
odżywiania oraz dbania o higienę jamy 
ustnej. Ponadto nauczą się prawidłowe-
go szczotkowania zębów oraz nawyku 
systematycznych kontroli przeglądu 
jamy ustnej u stomatologa. 

Dorota Madej 
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Biblioteka
KULTURA

Biblioteka w Janowie

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO
MISIA
Świętowanie Dnia Pluszowego Misia trwało 
w Janowie kilka dni. 

Wzięły w nim udział przedszkolaki, maluszki z zerówki oraz 
pierwszaki. Dzieci mogły wykazać się pomysłowością 

i kreatywnością podczas tworzenia plakatów, obrazów i innych 
prac z motywem naszego bohatera. Z dużym zainteresowaniem 
wysłuchały bajki o przezabawnym misiu, czyli „Panu Brummie”, 
a na zakończenie zabawy otrzymały dyplomy i słodkie upo-
minki. 

Beata Dubińska

ODWIEDZINY 
KLASY I
20 listopada bibliotekę odwiedzili uczniowie 
klasy I ze SP w Janowie. 

Dzieci zapoznały się z regulaminem placówki, 
dowiedziały się najważniejszych rzeczy 

o książkach i bibliotece, a następnie stworzyły 
swoje pierwsze zakładki do książeczek, które już 
niedługo będą wypożyczać z naszej biblioteki.

Beata Dubińska

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka w Korzeniewie

Biblioteka
KULTURA

WARSZTATY STROIKÓW ŚWIĄTECZNYCH

SPOTKANIE 
MIKOŁAJKOWE

6 grudnia odbyło się coroczne spotka-
nie mikołajkowe organizowane przez 

Bibliotekę Publiczną w Korzeniewie i Pa-
nią Sołtys wsi Korzeniewo – Renatę 
Krupę. W tym roku organizatorami byli 
również: Gminny Ośrodek Kultury w Kwi-
dzynie i Szkoła Podstawowa w Korze-
niewie, której sala gimnastyczna posłu-
żyła za miejsce spotkania. Nie będzie 
kurtuazją stwierdzenie, że nikt nie spo-
dziewał się aż tak licznej frekwencji, co 
może tylko cieszyć, bo pokazuje, że 
w dobie mediów społecznościowych 
mieszkańcom nadal chce się wychodzić 
z dziećmi, by te integrowały się poprzez 
wspólne zabawy. Na mniejszych i więk-
szych milusińskich czekało pisanie listów 
do Świętego Mikołaja (których gwiazdor 
otrzymał sporo), dekorowanie pierników, 
przygotowywanie ozdób choinkowych 
(w tym łańcuchów). Pieczę nad tymi 
stoiskami trzymała Eliza Borecka-Sobczak 
z GOK Kwidzyn. Podczas pierwszej części 
spotkania odbyły się występy muzyczne: 
najpierw zagrali Wiktoria Karandziej na 
saksofonie i Kacper Gubiec na klawiszach; 
następnie na flażoletach grupa dzieci, 
którą przygotowała pani Ania Świderska; 

14 grudnia Biblioteka w Korzeniewie 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kul-

tury w Kwidzynie zorganizowała war-
sztaty wyplatania świątecznych stroików. 

Pod kierunkiem Renaty Krupy i Elizy 
Boreckiej-Sobczak, w bardzo sympatycz-
nej atmosferze, powstały piękne, bożo-
narodzeniowe ozdoby, które na pewno 

przydadzą się uczestnikom warsztatów 
przy świątecznym dekorowaniu domów.

Łukasz Kamiński

kolejna była Rozalia Plichta na akorde-
onie, a później zaśpiewało trio: Maja 
Tyrau, Natalia Łojewska, Kinga Brodow-
ska. Po części artystycznej pojawił się 
Święty Mikołaj i rozdawał prezenty. Mamy 
nadzieję, że wszystkie dzieci spędziły 
miło czas i wyszły zadowolone ze spot-
kania.

Słowa podziękowania kierujemy 
w stronę Pani Dyrektor Aliny Urbańskiej 

i wszystkich pracowników szkoły za 
udzielenie miejsca i wszelką pomoc or-
ganizacyjną w tym roku. Serdecznie 
dziękujemy również Marzenie Smolińskiej, 
Wojciechowi Krupie i Grzegorzowi Bucio-
wi za wsparcie finansowe. Jesteśmy 
wdzięczni Joannie Grabowskiej za wy-
konanie zdjęć.

Łukasz Kamiński

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka w Marezie
KULTURA

Biblioteka

ŚWIĄTECZNE 
WARSZTATY

VI EDYCJA KURSU KOMPUTEROWEGO DLA SENIORÓW – 
BEZPIECZNY INTERNET

Trwa VI edycja kursu komputerowego dla seniorów realizo-
wana przez bibliotekę w Marezie. Zajęcia odbywają się raz 

w tygodniu w dwóch grupach. Uczestnicy poznali już program 
tekstowy Word, a także podstawy obsługi komputera. Rozpo-
częli także zajęcia związane z nauką surfowania po Internecie. 

Podczas każdej edycji kursu jedna z  lekcji poświęcona jest 
tematowi  bezpieczeństwa w sieci. Przekazane informacje 
będziemy powtarzać i utrwalać, by nasi kursanci z odwagą 
korzystali z zasobów Internetu.

Ewa Kijewska

BIBLIOTEKA PARTNEREM GOK  
W PROJEKCIE „WIELKA MAŁA POLSKA”
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z siedzibą w Marezie jako partner 
Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie uczestniczyła w realizacji projektu 
zatytułowanego „Wielka Mała Polska”, dofinansowanego ze środków 
Muzeum Historii w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra” 
zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pracownicy biblioteki wnieśli swój mały 
wkład w sukces projektu, prezentując 

teatrzyk Kamishibai „Bajka o Tadeuszu 
Tolliku” – o działaczu plebiscytowym 
z Janowa – między innymi uczniom 
klasy II Szkoły Podstawowej nr 4 w Kwi-
dzynie, uczniom Katolickiej Językowo-
Sportowej Szkoły Podstawowej w Kwi-
dzynie, uczniom klasy V Społecznej 
Szkoły Podstawowej, a także dzieciom 
uczęszczającym do Świetlicy Środowi-

skowej w Kwidzynie. Historii o Tadeuszu 
Tolliku wysłuchali również członkowie 
Stowarzyszenia Seniorzy 50+, Zespołu 
Ludowego „Marezianki” oraz seniorzy 
uczestniczący w kursie komputerowym 
w Marezie. Ponadto słuchaczami opo-
wieści byli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Ryjewie, Szkoły Podstawowej 
w Nebrowie oraz uczestnicy zajęć świet-
licy wiejskiej w Jarzębinie.

Katarzyna Majda

15 grudnia w bibliotece w Marezie 
odbyły się świąteczne warsztaty, 

które poprowadziła pani Marzena Moś-
cińska-Bader. Uczestnikami warsztatów 
były dzieci ze Świetlicy Środowiskowej 
z Kwidzyna oraz zaprzyjaźnieni uczest-
nicy zajęć bibliotecznych. Każdy wykonał 
przepiękną, trójwymiarową kartkę świą-
teczną. 

 Katarzyna Majda

Zdjęcia: BPGK
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Spartakiada
KULTURA

Wigilia

W dniu 18.12.2017 obyło się spotkanie 
wigilijne w Świetlicy kulturalno-
oświatowej w Marezie. Organizatorami 
spotkania były Rada Sołecka oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Marezie. 

Spotkanie rozpoczął występ artystyczny 
dzieci z Przedszkola „Słoneczko” w Ma-

rezie. Życzenia świąteczne wszystkim goś-
ciom złożyli Pani Teodozja Korocińska – 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Marezie, Pan Przewodniczący Rady Hen-
ryk Ordon, Pan Sołtys Roman Górniewski 
oraz Ks. Marek Kubecki z Parafi i pw. Św. Jana 
Ewangelisty. Następnie goście podzielili się 
opłatkiem i zasiedli do degustacji potraw 
przygotowanych przez Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Marezie. W spotkaniu uczest-
niczyli również Radny Pan Leszek Kędziora, 
Pani Katarzyna Bednarek – dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, oraz Pani Bożena 
Majkut – dyrektor Przedszkola „Słoneczko” 
w Marezie. 

Karolina Wilczewska

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Biblioteka w Marezie
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Biblioteka w Marezie
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Biblioteka
KULTURA

Biblioteka w Rakowcu

KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”
Nikt nie wyobraża sobie dzieciństwa bez ulubionej przytulanki. 

Ta najlepsza to oczywiście pluszowy miś. Może być stary 
i sfatygowany, czasami bez ucha czy oka, ale zawsze utu-

li do snu i przegoni wszystkie smutki. To najwspanialszy to-
warzysz zabaw. Dzieci na całym świecie znają Kubusia Puchat-
ka, Paddingtona czy Ruperta. Podczas zajęć 29 listopada 2017 
r. w Przedszkolu „Gama” w Rakowcu przedszkolaki dowiedzia-
ły się, że 25 listopada obchodzimy Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia, oraz poznały historię powstania tego pluszaka. 
Wysłuchały opowiadania o „Przygodach pluszowych misiów”. 
Dzieci, które brały udział w konkursie plastycznym pt. „Mój 
przyjaciel Miś”, otrzymały książeczki, kolorowe teczki i dyplo-
my. Wszystkie maluszki na koniec spotkania obdarowane 
zostały słodkim upominkiem. 

 Beata Pawluczuk

Zdjęcia: BPGK
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KULTURA

Biblioteka Tychnowy

Biblioteka

WARSZTATY ROBOTYKI

SPOTKANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE

NA WIŚLANYM SZLAKU

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach 
z okazji Roku Rzeki Wisły przeprowadziła cykl spotkań 

z najmłodszymi czytelnikami (w wieku 5-6 lat) zatytułowany 
„Na wiślanym szlaku”. Dzięki zajęciom dzieci poznały legendy, 
podania i baśnie związane z miastami leżącymi na szlaku 
Wisły. Ponadto wzięły udział w quizach, zabawach słownych 
i plastycznych poświęconych królowej polskich rzek. 

Danuta Stawicka

26 października BPGK Filia w Tych-
nowach zorganizowała dla uczniów klas 
4-7 warsztaty z robotyki z wykorzysta-
niem klocków LEGO MINDSTORMS EV3 
oraz programu SCRATCH 2, które popro-
wadził Pan Piotr Widz – Dyrektor Biblio-
teki Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie. 

Dzieci w trakcie zajęć, oprócz budowania 
robotów, miały okazję poprzez praktykę 
poznać i zrozumieć podstawowe zagad-
nienia z informatyki, techniki i elektro-
niki. Dowiedziały się także, że robotyka 
to nie tylko proste układanie klocków, 
ale konstruowanie robotów potrafiących 

wykonywać wiele czynności. To zabawa, 
która może być również wspaniałą przy-
godą, hobby czy w niedalekiej przyszło-
ści zawodem z perspektywami.

Danuta Stawicka

16.11.2017 r. Biblioteka Publiczna 
Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach wspól-
nie ze Szkołą Podstawową w Tychnowach 
zorganizowała spotkanie międzypoko-
leniowe z okazji Dnia Seniora, w którym 
(zgodnie z ideą przyświecającą imprezie) 
udział wzięli przedstawiciele wszystkich 

pokoleń, czyli seniorzy, rodzice, dzieci 
i młodzież. Zaproszenie przyjęli także: 
Pan Wiesław Namiak – Radny Rady Gmi-
ny i jednocześnie Sołtys Tychnów oraz 
Ks. Proboszcz tutejszej parafii – Piotr 
Świtajski. Uczestnicy spotkania wysłu-
chali nastrojowego koncertu grupy wo-

kalnej z Młodzieżowego Ośrodka Wycho-
wawczego w  Kwidzynie, a  także 
opowieści o Tadeuszu Tolliku, janowskim 
działaczu plebiscytowym, w  ramach 
realizowanego przez GOK w Kwidzynie 
projektu „Wielka Mała Polska”. Autorami 
prezentacji byli uczniowie. Kolejnym 
punktem programu był występ grupy 
tanecznej z naszej szkoły prowadzonej 
przez Arona Ciesielskiego. W trakcie 
spotkania można było obejrzeć także 
wystawę zdjęć „Spacer nad Wisłą” miesz-
kanki Korzeniewa Joanny Grabowskiej 
goszczącej w bibliotece z okazji Roku 
Wisły. Czas spotkania, jak zwykle, upły-
nął w miłej i ciepłej atmosferze. Dzięku-
jemy serdecznie wszystkim za przybycie. 

 Danuta Stawicka
.

Zdjęcia: BPGK
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Spartakiada
KULTURA

Wigilia

W dniu 19. grudnia 2017 r. w Tychnowach 
odbyło się spotkanie wigilijne dla osób 
starszych i samotnych. Spotkanie 
rozpoczęły jasełka przygotowane 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach.

Życzenia świąteczne zgromadzonym 
gościom złożyli Ks. Proboszcz Piotr 

Świtajski, Pani Wójt Ewa Nowogrodzka, Pan 
Henryk Ordon – przewodniczący Rady Gmi-
ny Kwidzyn, Pani Zofi a Szreder-Strąk – dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Tychnowach 
oraz Pani Monika Kulecka – przewodniczą-
ca Koła Gospodyń Wiejskich w Tychnowach. 
Następnie goście podzielili się opłatkiem 
i zasiedli do wieczerzy, której towarzyszyło 
wspólne śpiewanie kolęd. W spotkaniu 
uczestniczyli również Radny i Sołtys wsi 
Tychnowy Pan Wiesław Namiak, przedsta-
wiciele Rady Sołeckiej Tychnów oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tychnowach i kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Pani Małgorzata Piotrowska. 
Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Koło Gospodyń Wiejskich w Tychnowach, 
Szkołę Podstawową w Tychnowach oraz 
BPGK Filię w Tychnowach.

Karolina Wilczewska

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Biblioteka Tychnowy
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KULTURA

Powiślański Stół Bożonarodzeniowy
Powiślański Stół Bożonarodzeniowy to wydarzenie, które w sobotę 
16 grudnia skupiło 26 kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu 
kwidzyńskiego. 

Organizatorem wydarzenia była Gmi-
na Kwidzyn oraz Gminny Ośrodek 

Kultury w Kwidzynie. Tym razem miejscem 
kulinarnych spotkań był Kwidzyński Park 
Przemysłowo-Technologiczny w Górkach. 
Podczas tego wydarzenia nie zabrakło 
występów artystycznych, czyli Zespołu 
Śpiewaczego „Wesoła Gromadka”, a tak-
że grup działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kwidzynie – Zespołu 
PAS DE NOM oraz grupy tanecznej. Każ-
de z KGW otrzymało również upominek 
ufundowany przez Gminę Kwidzyn, a tak-
że zostały rozlosowane nagrody ufun-
dowane przez Bank Spółdzielczy w Brod-

nicy (3 nagrody rzeczowe), Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(nagroda rzeczowa), Powiślański Bank 
Spółdzielczy w Kwidzynie (3 czeki pie-
niężne, każdy po 400 zł). Na koniec 
każdy z uczestników i  zaproszonych 
gości mógł wziąć udział w degustacji dań 
przygotowanych przez KGW z  terenu 
powiatu kwidzyńskiego. Powiślański Stół 
Bożonarodzeniowy jest wydarzeniem, 
które nie tylko integruje KGW z terenu 
powiatu kwidzyńskiego, ale również daje 
możliwość wzajemnej wymiany doświad-
czeń kulinarnych. 

Marcin Kurkus

Spotkanie

Zdjęcia: GOK
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KONCERT NOWOROCZNY W RAKOWCU
Zgodnie z tradycją dnia 7 stycznia br. w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Rakowcu odbył się Koncert Noworoczny 
w wykonaniu zespołu „Artis”. 

Ponadto uczestnicy koncertu mieli okazję usłyszeć dwa 
wyśmienite głosy, czyli Karolinę Sołomin (sopran) i Kamila 

Pękalę (baryton). Muzycy zaprezentowali znane utwory mi-
strzów, choćby takich jak J. Strauss czy G. Bizet. Nie zabrakło 
również utworu Zbigniewa Wodeckiego „Zacznij od Bacha”. 
Piosenka ta bez wątpienia przypadła uczestnikom do gustu. 

Na scenie nie mogło również zabraknąć Pana Marka Dzięcie-
lewskiego, który jak zawsze wprowadził uczestników koncer-
tu w świetny nastrój, opowiadając różnego rodzaju anegdoty. 
Frekwencja przerosła oczekiwania Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kwidzynie, co na początku roku jest dobrą zapowiedzią 
i bardzo cieszy.

Marcin Kurkus

Koncert
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Inicjatywy
KULTURA

Anioły, które są dziełem zespołu GOK-u, powstały podczas warsztatów w Pracowni „Podgórze” w Podzamczu i trafi ły do konkretnych 
osób. Jest to swoiste podziękowanie za zaangażowanie na rzecz kultury oraz wzajemną współpracę i tworzenie partnerstw. Anioły 

Kultury trafi ły zarówno do poszczególnych osób, jak i instytucji, które od wielu lat tworzą partnerstwo z GOK Kwidzyn przy różnorodnych 
wydarzeniach kulturalnych. Wśród osób, które otrzymały to wyjątkowe podziękowanie, są zarówno liderzy grup nieformalnych biorących 
udział w programie „Inicjatywy Lokalne w Gminie Kwidzyn 2017”, jak również instytucje i osoby prywatne. Jednak cechą wspólną jest 
bezinteresowność oraz działanie na rzecz lokalnych społeczności. Zaangażowanie osób, o których można przeczytać poniżej, jest war-
tością, która sprzyja rozwojowi lo kalnych społeczności i bez wątpienia przyczynia się do rozwoju potencjału kulturotwórczego w danych 
społecznościach. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali Anioła Kultury, i życzymy dalszej owocnej współpracy oraz zapału do dzia-
łania na rzecz lokalnych społeczności. 

ANIOŁY KULTURY 2017 ROZDANE
Anioły Kultury – to idea Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie, która ma na celu docenienie osób, które w danym 
roku kalendarzowym w sposób szczególny zapisały się na kartach kultury w Gminie Kwidzyn. 

Wiesława Szkutnik i Anna 
Burakowska – na co dzień na-
uczycielki w Szkole Podstawowej 
w Janowie. Ich ogromny wkład 
oraz zaangażowanie w program 
„Patriotyzm Jutra”, którego be-
nefi cjentem był Gminny Ośrodek 
Kultury w Kwidzynie, zaowoco-
wały powstaniem tekstu „Opo-
wieść o Tadeuszu Tolliku”. Obie 
Panie współpracowały z instruk-
torami GOK Kwidzyn podczas 
tworzenia ww. opowieści w for-
mie bajki Kamishibai, dzieląc się 
swoim doświadczeniem oraz 
wiedzą historyczną dotyczącą 
osoby Tadeusza Tollika oraz okre-
su plebiscytowego.

Erika i Marek Tecmer – mał-
żeństwo z Dubiela, które bardzo 
mocno angażuje się w działalność 
kulturalną społeczności wsi Du-
biel. Zarówno Pan Marek, jak i Pani 
Erika brali udział w Inicjatywach 
Lokalnych w Gminie Kwidzyn 2017 
oraz w projekcie „Asamblaż – Trzy 
wymiary kultury”, realizując jed-
nocześnie kilka zadań. Wymaga-
ło to od nich sporego zaangażo-
wania i czasu, a  to wszystko 
w duchu bezinteresowności.

Ewa Goryńska – jedna z ini-
cjatorek grupy nieformalnej „My 
i nasza wieś”. Wraz z Panią Eriką 
Tecmer aktywizowały mieszkań-
ców Dubiela, proponując wspól-
ne działania w ramach programu 
Inicjatywy Lokalne w Gminie 
Kwidzyn 2017 oraz w projekcie 
„Asamblaż – Trzy wymiary kul-
tury”. Pani Ewa, poświęcając 

bezinteresownie swój czas, przy-
czyniła się również do powstania 
publikacji „O Dubielu przy kawie”, 
która opowiada o historii wsi 
Dubiel oraz jej mieszkańców. 

Regina Olszewska – tą osobę 
można nazwać mianem „odkrycia 
roku”. Pani Regina aktywnie włą-
czyła się do inicjatywy realizo-
wanej w Dubielu najpierw jako 
uczestnik, a następnie jako oso-
ba, która przeprowadziła war-
sztaty artystyczne dla miesz-
kańców tejże wsi. Okazało się, 
że Pani Regina jest prawdziwą 
artystką, która posiada ogromny 
talent, jakim jest malarstwo. 
Zaproszona przez inicjatorki do 
współpracy, włączyła się bezin-
teresownie w organizacje war-
sztatów malarskich, które zo-
stały bardzo dobrze przyjęte. 
Jak widać, ujawnianie zasobów 
wsi Dubiel zaowocowało odkry-
ciem prawdziwej artystki. 

Beata Przelińska i Lidia Ba-
naś – siostrzany team, który bez 
wątpienia posiada ogromne po-
kłady energii. Jako liderki grupy 
nieformalnej „Aktywni dla Brach-
lewa” już po raz drugi brały udział 
w Konkursie Inicjatyw Lokalnych 
w Gminie Kwidzyn, aktywizując 
tym samym mieszkańców wsi 
Brachlewo do wspólnych działań 
kulturalnych. Ich bezinteresowność 
oraz chęć działania dla wspólne-
go dobra wsi to cechy, które war-
to naśladować, a wzajemna współ-
praca i zrozumienie to przymioty, 
do których warto dążyć. 

Ewa Nowogrodzka – na co 
dzień Wójt Gminy Kwidzyn, ale 
również uczestniczka wielu dzia-
łań organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. 
Jako były dyrektor GOK-u rozumie 
potrzeby kulturalne mieszkańców 
Gminy Kwidzyn, a także chętnie 
bierze udział w  realizowanych 
przez mieszkańców działaniach 
w  ramach Konkursu Inicjatyw 
Lokalnych w Gminie Kwidzyn. Jak 
sama mówi: „Staram się być 
chociaż na jednym wydarzeniu 
każdej grupy nieformalnej rea-
lizowanym w ramach Konkursu 
Inicjatyw Lokalnych”. 

Nadleśnictwo Kwidzyn – 
wieloletni partner Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kwidzynie, 
który wspiera również organiza-
cję Ogólnopolskiego Pleneru 
Rzeźbiarskiego, który odbywa 
się co roku w Rakowcu. Podczas 
wręczania Aniołów Kultury nad-
leśnictwo reprezentowała Pani 
Monika Wudarczyk. 

Kwidzyńskie Centrum Spor-
tu i Rekreacji – podczas wręcza-
nia Aniołów Kultury instytucję 
tą reprezentował Pan Kamil 
Świątkowski, z którym rozmowa 
zawsze należy do tych, które 
wspominamy z uśmiechem na 
ustach. Współpraca z KCSiR jest 
dowodem na to, że instytucja 
może wspierać drugą instytucję 
bezinteresownie w ramach wspól-
nej idei działania dla ludzi. KCSiR 
wspiera nasze starania przez 
pożyczanie podestów scenicz-

nych, dzięki którym możemy 
nadać wielu wydarzeniom praw-
dziwy charakter. Jako że GOK 
Kwidzyn nie posiada własnych 
podestów scenicznych, pomoc 
KCSiR jest nieoceniona. 

Ewa Deka – na co dzień na-
uczycielka w Szkole Podstawowej 
w Janowie. Pani Ewa jest spo-
łecznikiem, który bezinteresow-
nie angażuje się w wiele działań. 
Pracuje również z młodzieżą, 
z którą co roku bierze udział 
w organizowanym przez GOK 
Kwidzyn przeglądzie grup tea-
tralnych „Teatralia”. Jest to oso-
ba z pasją, która uwielbia pracę 
z ludźmi i dla ludzi. 

Jolanta Bryczkowska – Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w No-
wym Dworze. Pani Jolanta jest 
osoba bardzo otwartą na współ-
pracę z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Kwidzynie. Współpra-
ca ta owocuje bardzo dobrym 
partnerstwem w trakcie organi-
zacji imprezy „Kulturalnie, Zdro-
wo i Sportowo”, podczas której 
uczestnicy zarówno z Gminy 
Kwidzyn, jak i Gminy Gniew mogą 
gościć w Szkole Podstawowej 
i  korzystać z atrakcji dla nich 
przygotowanych. Pani Jolanta 
współpracowała z GOK Kwidzyn 
także podczas realizacji projek-
tu „Teatr na wynos dla każdego 
– proszę!!!” w ramach programu 
MKiDN Kultura Dostępna. Jest to 
współpraca, która cały czas się 
rozwija i przynosi pozytywne 
skutki.
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Alicja Zacierka

Anna Burakowska

Beata Przelińska

Eika i Marek Tezmer

Ewa Deka

Ewa Goryńska

Ewa Nowogrodzka

Jolanta Bryczkowska

Kamil Świątkowski

Lidia Banaś

Monika Wudarczyk

Regina Olszewska

Wiesława Szkutnik

Władysław Hiszczyński

Władysław Hiszczyński – 
człowiek-ikona. Pana Władysława 
nie trzeba przedstawiać miesz-
kańcom Rakowca. To człowiek, 
który zawsze jest uśmiechnięty 

i każde spotkanie z nim można 
nazwać bardzo pozytywnym. Pan 
Władysław z racji swojego do-
świadczenia i wiedzy bardzo moc-
no wsparł realizację projektu 

„Asamblaż – Trzy wymiary kultu-
ry”, który również był realizowa-
ny w Rakowcu. Jego zaangażo-
wanie oraz przekazane informacje 
bardzo przydały się w odkryciu 

zasobów wsi Rakowiec, a tym 
samym przy stworzeniu gry te-
renowej „Quest – Gross Krebs”.

Alicja Zacierka – kolejny 
człowiek-społecznik, na którego 
zawsze można liczyć. Pani Alicja 
wspiera działania Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kwidzynie 
przez uczestnictwo w różnego 
rodzaju przeglądach i konkursach. 
Jako członek komisji oceniających 
stara się zawsze obiektywnie 
spojrzeć na twórczość uczestni-
ków konkursu, co bez wątpienia 
przyczynia się do poprawy jako-
ści prezentacji w kolejnych latach. 

Marcin Kurkus
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Zdjęcia: GOK

„CZARODZIEJSKIE MOCE” – 
BALE KARNAWAŁOWE 
Z GOK KWIDZYN

Karnawał to czas dobrej zabawy 
oraz integracji. 

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie serdecznie za-
prasza do wspólnej zabawy. Każdy z uczestników 

będzie miał możliwość wzięcia udziału w różnego rodza-
ju konkursach i zabawach. Nie zabraknie również wyboru 
Króla i Królowej Balu. Zapraszamy do zapoznania się 
z naszą ofertą i uczestnictwa w balach karnawałowych. 
Szczegóły na plakacie poniżej. 

Marcin Kurkus

„POWIŚLAŃSKA COOL-
TURKA”, CZYLI FERIE 
W ŚWIETLICACH

Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zaprasza 
wszystkie dzieci do udziału w zajęciach feryjnych, 
które w tym roku w każdej ze świetlic będą trwały 
dwa tygodnie. 

Będzie to twórczy czas, w którym każdy z uczestników 
będzie miał okazję poczuć się artystą. Nie zabraknie dobrej 

zabawy, integracji, a także zapoznania się z różnymi techni-
kami plastycznymi. Zapraszamy do twórczej zabawy i spędze-
nia okresu ferii z ofertą Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzy-
nie. Poniższy plakat zawiera harmonogram zajęć 
w poszczególnych świetlicach. 

Marcin Kurkus
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PRACOWNIA HAFTU ARTYSTYCZNEGO W PASTWIE 
CIESZY SIĘ POWODZENIEM

Możliwość poznania życia w dawnej wsi, a także obowiązków gospodyń wiejskich, na przykład pieczenia chleba, 
wyrabianie masła i wielu innych – to część atrakcji, które czekają na uczestników zajęć prowadzonych w Pracowni 
Haftu Artystycznego w Pastwie. 

Od dłuższego czasu Gminny Ośrodek 
Kultury w Kwidzynie dostrzega wzrost 

zainteresowania warsztatami w tej pra-
cowni. W roku 2017 w odbyły się tu 42 
spotkania, w których wzięło udział 968 

osób. Uczestnikami zajęć są najczęściej 
grupy zorganizowane, zarówno z terenu 
Gminy Kwidzyn, samego miasta Kwidzyn, 
jak i powiatu kwidzyńskiego. Pracownia 
Haftu Artystycznego w Pastwie jest 
miejscem, w którym zarówno dzieci, 
młodzież, jak i dorośli mają okazję spot-

kać się z  tradycją ginącego rzemiosła, 
takiego jak choćby tkactwo czy hafciar-
stwo, oraz poznać jego tajniki podczas 
warsztatów rękodzielniczych. Bardzo 
ważnych aspektem edukacyjnym jest 
również poznanie tradycyjnego haftu 
powiślańskiego płaskiego oraz strojów 
ludowych należących do tradycji Dolne-
go Powiśla. Pracownia Haftu Artystycz-
nego to miejsce, w którym przede wszyst-
kim młodzi ludzie mają okazję spotkać 
się z  tradycją ludową, poznać dawne 
obrzędy i zwyczaje naszego regionu oraz 
poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą Dol-
nego Powiśla. Zapraszamy do skorzysta-
nia z oferty Pracowni Haftu Artystycz-
nego w Pastwie.

Marcin Kurkus

PRACOWNIA ARTYSTYCZNA „PODGÓRZE” RUSZYŁA 
Z POWODZENIEM
Świetlica w Podzamczu stała się prawdziwym centrum sztuki, do którego przybywa coraz więcej osób, 
a to za sprawą powstałej niedawno Pracowni Artystycznej „Podgórze”. 

mentować, co bez wątpienia pozbudza 
wyobraźnię. Warsztaty prowadzone są 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
a sam program obejmuje doskonalenie 
umiejętności z zakresu rysunku, malar-
stwa i  rzeźby w formie studium oraz 
rozmaite ćwiczenia artystyczne. Podczas 
zajęć bez wątpienia każdy ma możliwość 
rozwinąć własną kreatywność, twórcze 
myślenie i zdolności manualne. Uczest-
nicy mają też okazję poznania krótkiej 

historii artysty w formie teatrzyku „Ka-
mishibai”, a wszystko to dzieje się w at-
mosferze dobrej zabawy. Pierwsze zaję-
cia w pracowni „Podgórze” odbyły się 
24.10.2017 r. i do końca roku wzięły w nich 
udział 264 osoby. Zajęcia prowadzi in-
struktor GOK Kwidzyn Ewa Łozińska – 
plastyk z długoletnim doświadczeniem. 
Więcej informacji można znaleźć na 
stronie www.gokkwidzyn.pl.

Marcin Kurkus

Sama idea pracowni jest kontynuacją 
projektu „Artystyczny odjazd” reali-

zowanego przez instruktora GOK Ewę 
Łozińską. Warsztaty w Pracowni Arty-
stycznej „Podgórze” oparte są na pozna-
niu różnych technik twórczej ekspresji, 
życiorysu artystów i  ich dzieł, m.in. 
obrazów i  rzeźb. Każdy z uczestników 
warsztatów może doświadczyć sztuki 
wszystkimi zmysłami, a także ekspery-
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Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

NASZE OSIĄGNIĘCIA I SUKCESY W ROKU 2017

Wychowankowie naszego przedszkola w roku 2017 uczestniczyli w wielu 
konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych, 
turniejach. Do ich osiągnięć zaliczamy wyróżnienia i nagrody, które poniżej 
prezentujemy:

• I miejsce Aleksander Sobczyk w zawodach Shorin-Ryu Karate „Mistrz Kwidzyna w Karate Shorin-Ryu 2017” 
w konkurencji „KATA”;

• III miejsce Michał Walor w Memoriale szachowym Rafała Gunajewa w kategorii uczniów klas I-III szkół podsta-
wowych;

• I miejsce Dominik Michalak, II miejsce Beatka Chyła i III miejsce Ola Spaczyńska za udział w konkursie plastycz-
nym „Moja rodzina”; organizatorem konkursu była Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa w Kwi-
dzynie;

• Wyróżnienia Lena Konieczna i Alicja Szacht za udział w konkursie plastycznym „Tropem pani Wiosny”; organi-
zatorem konkursu było Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Kwidzynie;

• I miejsce (ex aequo) Michał Walor i Staś Zieleń za udział w konkursie plastycznym „Moje zabawy na nudne dni”; 
organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie.

• III miejsce Nadia Kosmala, Olek Sobczyk i Staś Zieleń za udział w Międzyprzedszkolnym Turnieju Wiedzy o Baj-
kach pod hasłem „Witajcie w naszej bajce”; organizatorem konkursu było Niepubliczne Przedszkole „Gama” 
w Kwidzynie;

• Wyróżnienie za udział w XXIII Pomorskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej; organizatorem było Niepubliczne 
Przedszkole nr 2 w Kwidzynie;

• Udział w VII Gminnym Przeglądzie Talentów Przedszkolnych, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa 
w Otłowcu;

• II miejsce Dominik Michalak, III miejsce Staś Zieleń, wyróżnienie Aleksander Sobczyk za udział w konkursie 
plastycznym „Bezpiecznie jak w Szwajcarii”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski;

• I miejsce Staś Zieleń, II miejsce Michał Walor i III miejsce Dominik Michalak za udział w Szachowych Mistrzo-
stwach Kwidzyna dla dzieci do lat 7;

• Specjalne wyróżnienie Barbara Rolkiewicz za udział w konkursie plastycznym na jesienny lampion pod hasłem 
„Rozświetl jesień”; organizatorem konkursu było Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Kwidzynie. 

• I miejsce Lena Konieczna za udział w IX Gminnym Konkursie Recytatorskim „Poetycki październik”; organiza-
torem był Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie.

• Udział w Przeglądzie Teatrzyków Przedszkolnych „Teatralia 2017”; organizatorem było Kwidzyńskie Centrum 
Kultury. 

 w zawodach Shorin-Ryu Karate „Mistrz Kwidzyna w Karate Shorin-Ryu 2017” 

• 

• 
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Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie

Przedszkole w Korzeniewie
Pożegnanie Pani Dyrektor Haliny Dubiela Udział dzieci w  Przeglądzie Kolęd i Pastorałek

Pożegnanie Pani Dyrektor 
Haliny Dubiela, wieloletnie-

go dyrektora przedszkola, i jed-
nocześnie zakończenie roku 
szkolnego w przedszkolu było 
bardzo uroczyste. Zaproszono 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Kwidzyn Pana Henryka Ordona, 
Sołtysa wsi Korzeniewo Panią 
Renatę Krupę, Panią Krystynę 
Stankiewicz, Panią Dyrektor Ha-

linę Dubiela oraz rodziców. Z tej 
okazji Pan Przewodniczący i Pani 
Sołtys serdecznie podziękowa-
li Pani Halinie za wspaniałą 
pracę.   Pani Dyrektor złożyła 
wszystkim najserdeczniejsze 
życzenia i podziękowała za miłą 
współpracę rodzicom i pracow-
nikom przedszkola. Przedszko-
laki zaprezentowały program 
artystyczny.

Spotkania Bożonarodzeniowe 

Przedszkolaki postanowiły 
zrobić miłą niespodziankę 

świąteczną  i wszystkich wprowa-
dzić   w atmosferę świąt Bożego 
Narodzenia. Przygotowały pod 
okiem swoich pań wyjątkowe 
przedstawienia. Mali aktorzy we 
wspaniałych strojach prezento-
wali się doskonale na tle  bożona-
rodzeniowych dekoracji. Wszyscy 
ulegli magii występów przedszko-

laków. Mali artyści z dużym prze-
jęciem i zaangażowaniem wiernie 
odtwarzali swoje role, prezento-
wali umiejętności recytatorskie, 
wokalne i taneczne. Dzieciom na-
leżą się ogromne pochwały za 
zaangażowanie, nauczone perfek-
cyjnie wierszyki, kolędy i pasto-
rałki, dzięki którym stworzyły 
wspaniałą, świąteczną atmosferę 
i podbiły serca całej widowni.

Dzieci z grupy „Motylków” 
wzięły udział w IX Przeglądzie 

Kolęd i Pastorałek organizowanym 
przez Gminny Ośrodek Kultury z Kwi-
dzyna. Przegląd odbył się jak co 
roku w Świetlicy Kulturalno-Oświa-
towej w Rakowcu. Celem kolędowa-
nia jest rozwijanie zdolności i zain-
teresowań muzycznych dzieci, 
a także popularyzacja tradycyjnych, 
staropolskich kolęd i pastorałek 
oraz kultywowanie polskiej tradycji 

wspólnego śpiewania kolęd. Przed-
szkolaki zaśpiewały „Przybieżeli do 
Betlejem”, za co otrzymały gromkie 
brawa, dyplom dla grupy oraz upo-
minki. Podczas przeglądu uczest-
nikom VIII Gminnego Konkursu 
zostały również rozdane nagrody 
za Najpiękniejszą Szopkę Bożona-
rodzeniową. Dzieciom gratulujemy, 
a Rodzicom serdecznie dziękujemy 
za pomoc w realizacji naszych celów 
i zamierzeń.

Warsztaty w EduParku w Gdańsku 

Dzieci z opiekunami wybra-
ły się na wycieczkę do 

EduParku w Gdańsku. Przedszko-
laki wzięły udział w warsztatach 
edukacyjnych „Wybuchy”, podczas 
których mogły samodzielnie eks-
perymentować i wykonywać 
niesamowite doświadczenia peł-
ne chemicznych eksplozji. Miały 
okazję prześledzić lot rakiety 
odrzutowej, zobaczyć piankowe-
go potwora. Dowiedziały się, jak 

przy użyciu zwykłych artykułów 
spożywczych stworzyć koloro-
wego węża lub spowodować 
wybuch wulkanu. Dzieci bawiły 
się też na wystawie interaktyw-
nej, której eksponaty służą do 
zabawy – nie tak jak w typowym 
muzeum. Wystawa obejmuje 
interaktywne stanowiska z pię-
ciu dziedzin nauki, przy których, 
można samodzielnie badać pra-
wa przyrody poprzez zabawę. 

Przedszkolny konkurs recytatorski 
Nastąpiło uroczyste rozstrzygniecie VI edycji przedszkolnego konkursu recytatorskiego „Świat wierszy”, którego celem było zachę-
cenie rodziców do podejmowania wspólnych zabaw z dziećmi, dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych 

wypływających z piękna utworów literackich i rozwijanie uzdolnień. Uczestników oceniało jury składające się z: Sołtys wsi Korzeniewo 
Renaty Krupy, Członkini rady sołeckiej wsi Korzeniewo Krystyny Stankiewicz, bibliotekarki Gminnej Biblioteki fi lia w Korzeniewie Alicji 
Bryksy, członkini Koła Kobiet Korzeniewskich Krystyny Stankiewicz oraz Dyrektor przedszkola Pani Haliny Dubiela. Podczas oceny brano 
pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, znajomość tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnymi 
zdolnościami recytatorskimi, za co otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody oraz słodycze. Atrakcją imprezy był występ zespołu ludowego 
„Wesoła gromadka”, który tradycyjnie, jak co roku, uświetnił spotkanie swoim występem.
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Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Rakowcu

Święta w Gamie
Przed Świętami w naszym przedszkolu odbyły się wspaniałe 
uroczystości z udziałem członków rodzin. Przedszkolaki z trzech 

grup wiekowych z zaangażowaniem brały udział w pięknych przed-
stawieniach, śpiewały kolędy i składały życzenia swoim bliskim. 
Ogromną niespodzianką były odwiedziny Świętego Mikołaja, który 
wręczył wszystkim dzieciom prezenty. Potem był czas na słodki 
poczęstunek i miłe rozmowy. Te radosne chwile na długo pozosta-
ną w naszej pamięci.

Rumianki

Słoneczniki

Nikola

Przedszkola
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SP Tychnowy

Szkoły

Program Bezpieczna+ „Mistrz Wiedzy 
Ekonomicznej”

5 grudnia 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Kotlarz 
w Tychnowach odbył się I Powiatowy Konkurs „Mistrz Wiedzy 

Ekonomicznej” pod patronatem PKO BP w Kwidzynie. Koordynator-
ki konkursu – Pani Bożena Grębska i Pani Agata Wiśniewska – przy-
gotowały test na podstawie podanej w regulaminie literatury oraz 
obowiązującej w klasie III szkoły podstawowej podstawy programo-
wej. Drużyny 3-osobowe za szkół: w Janowie, Rakowcu, Korzeniewie 
i Tychnowach oraz Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Społecznej 
z Kwidzyna przystąpiły do rozwiązania testu. Mistrzem Wiedzy 
Ekonomicznej został uczeń klasy III – Karol Banaś ze Szkoły Podsta-
wowej w Tychnowach.

Wyniki klasyfi kacji drużynowej:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Tychnowach
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kwidzynie
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Fundatorami nagród byli: 
Szkoła Podstawowa w Tychnowach, 

Szkolna Kasa Oszczędności 
oraz PKO BP w Kwidzynie.

Wolontariusze naszej szkoły w ramach rządowego programu 
Bezpieczna+ od października do grudnia uczestniczyli w szko-

leniach dotyczących wolontariatu europejskiego. Spotkania, oprócz 
waloru informacyjnego, miały również wydźwięk edukacyjny, gdyż 
prowadzone były w  j. angielskim. Szkolenie prowadziła wolonta-
riuszka ze Stowarzyszeniem Akwedukt. W ramach zaplanowanych 
działań nasi młodzi wolontariusze przygotowali oraz poprowadzili 
kilka zajęć sportowych oraz muzyczno-plastycznych dla dzieci 
z przedszkola „Chatka Puchatka” w Kwidzynie. Rozpoczęliśmy rów-
nież współpracę z Domem Pomocy Społecznej, organizując wieczor-
ki poezji dla mieszkańców. W  ramach programu odwiedzili nas 
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, którzy pod czujnym okiem 
swojego opiekuna zorganizowali dla uczniów kl. I-III zajęcia rytmicz-
ne. Bardzo ciekawym i zarazem pouczającym elementem szkolnego 
wolontariatu jest nauka języka migowego, którego uczy współpra-
cująca ze szkołą osoba niesłysząca.
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SP w Rakowcu
Jasełka i spotkanie 
wigilijne klasy IIIa

Dnia 21 grudnia o godz. 17.00 w Szkole 
Podstawowej w Rakowcu odbyło się 

spotkanie wigilijne klasy IIIa, w którym udział 
wzięli: uczniowie, rodzice i nauczyciele. 
Uroczystość rozpoczęły jasełka w wykonaniu 
uczniów klasy IIIa, przygotowane pod czujnym 
okiem Pani Elżbiety Stępki. Następnie dzie-
ci odebrały prezenty zostawione pod choin-
ką przez Świętego Mikołaja. Podczas gdy 
wszyscy uczestnicy spotkania degustowali 
przygotowane przez rodziców potrawy, na 
scenie swoimi umiejętnościami tanecznymi 
popisywał się zespół RBP w składzie: Zuzia, 
Paulina i Michalina. Nie zabrakło również 
wzruszeń, gdyż współpracę z klasą kończy-

ły Pani Elżbieta Stępka i Pani Jolanta Pio-
trowska, rodzice i uczniowie podziękowali 
obu nauczycielkom za trud i wysiłek włożo-
ny w nauczanie i wychowanie.

Następnego dnia klasa IIIa wystawiła 
jasełka przed społecznością szkolną, wpro-

18 grudnia 2017 r. odbyło się spotkanie wigilijne klasy IIIb. Spotkanie to było szczególne i wyjątkowe, gdyż odbyło się w Zielonej Szko-
le w Brachlewie. Rozpoczęło się od warsztatów świątecznych. Dzieci i rodzice otrzymali zaszyfrowane wskazówki do ukrytych w szko-

le zadań. Po odnalezieniu instrukcji każda grupa z zapałem wzięła się do pracy. Po pełnych emocji warsztatach rodzice, wychowawczyni 
i dzieci ustawili i udekorowali stoły przygotowanymi aniołkami, choinkami i stroikami świątecznymi. Na stołach zagościły ciasta i wigilijne 
potrawy. Nie mogło zabraknąć najważniejszych tradycji świątecznych – dzielenia się opłatkiem, podczas którego dzieci mogły wzajemnie 
złożyć sobie życzenia, wspólnego kolędowania i oczywiście prezentów.

Pragniemy szczególnie podziękować Pani Dyrektor – Bożenie Kulik oraz Paniom Kucharkom za nieocenioną pomoc i wsparcie przy or-
ganizacji spotkania wigilijnego.

Gra planszowa 
„Zagłosuj na 
Rakowiec”

25 listopada 2017 r. w świetlicy szkolnej 
odbyła się premiera gry planszowej 

o  Rakowcu. Grę przygotowało i  wyda-
ło Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Ra-
kowca”.

Gra pt. „Zagłosuj na Rakowiec” przedsta-
wia prawdziwe postacie i prawdziwe wyda-
rzenia związane z naszą miejscowością, 
a planszę stanowi mapa Rakowca. Głównym 
autorem, pomysłodawcą i ilustratorem gry 
jest Sławomir Kęsicki – absolwent SP w Ra-

Uczniowie klasy IIIb z wychowawczynią

kowcku, a w tworzenie zaangażowało się 
wielu innych mieszkańców i osób związanych 
z tym miejscem.

Wydanie gry planszowej jest częścią 
większego projektu realizowanego przez 
stowarzyszenie, który rozpoczął się w kwiet-

niu 2017 r. i został dofi nansowany z Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu zrealizowano ponad-
to warsztaty dla dzieci i młodzieży, wyjazd 
szkoleniowy nad morze, grę wiejską (tere-
nową), wieczory gier planszowych.

Wigilia klasy IIIb

wadzając tym samym wszystkich w ma-
giczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. 
Spotkanie zakończył koncert kolęd przygo-
towany przez samorząd uczniowski.

Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w Rakowcu
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Dzięki współpracy ze środo-
wiskiem lokalnym uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Korze-
niewie mogli uczestniczyć w wie-
lu ciekawych wydarzeniach.

Grupa teatralna KAPTURKI, 
w której występują ucznio-

wie klasy IIa i IIb, wzięła udział 
w Gminnym Przeglądzie Grup 
Teatralnych „Teatralia 2017”, któ-
ry odbył się  26 maja 2017 roku 
w Rakowcu. Nasi młodzi aktorzy 
przedstawili spektakl pt. „Kaba-
ret Horrorek”. Ponadto mogli 
obejrzeć występy Szkoły Pod-
stawowej w Tychnowach, która 
wystawiła sztukę pt. „Prawdziwa 
przyjaźń”, oraz Szkoły Podsta-
wowej z Rakowca, która zapre-
zentowała przedstawienie pt. 
„Z bajką bezpieczniej”. Wszyscy 
uczestnicy przeglądu otrzymali 
piękne statuetki (patrz zdjęcie) 
oraz dyplomy, upominki i słody-
cze. Podczas przeglądu uczniowie 
obejrzeli także występ profesjo-
nalnych aktorów z Teatru Barna-
by z Tczewa, który wystawił 
spektakl „Rockandrollowy Kot 
w butach”.

3 czerwca na wiejskim placu 
zabaw w Korzeniewie odbył 

się festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka dla wszystkich dzieci. 
Scena gościła zespół miejscowych 
przedszkolaków i uczniów, którzy 
zaprezentowali swoje umiejęt-
ności wokalne, taneczne, a prze-
de wszystkim aktorskie. Naszą 
szkołę w pokazach reprezento-
wali Amelia Lipska, Maja Wyrzy-
kowska, Filip Smoliński oraz 
grupa taneczna pod kierowni-
ctwem Pani Mirosławy Serdackiej 
i  grupy prezentujące grę na 
dzwonkach i fl ażoletach. Wszyst-
kie dzieci mogły wziąć udział 
w konkursach z nagrodami, kon-
kurencjach sportowych, malo-
waniu twarzy, zabawach z chustą 
animacyjną, zabawach na zjeż-
dżalniach przy muzyce oraz 
w przejażdżkach na koniu. W zor-

ganizowanie  festynu włączyła 
się nasza szkoła, Przedszkole 
w Korzeniewie, GOK, Biblioteka 
Publiczna Gminy Kwidzyn – Filia 
w Korzeniewie oraz Koło Kobiet 
Korzeniewskich, a także Państwo 
Jarosław i Sylwia Halsowie. Spon-
sorzy: Michał Szrubkowski – Fir-
ma Deltron, Justyna Zboińska, 
Przedsiebiorstwo Wielobranżowe 
„Maxi”, Firma „Inter-team”, Ewe-
lina Kalinowska-Buć i Grzegorz 
Buć; Marzena i Wojciech Smoliń-
scy; Henryk Ordon, Tomasz Bed-
narczyk; Marek Nojek – Firma 
LEON, GOK, Przedszkole w Korze-
niewie, Szkoła Podstawowa 
w Korzeniewie, Krzysztof Lan-
gowski – Restauracja K2 Eko-Milk 
w Borzechowie. Serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie rzeczowe 
i fi nansowe.

W dniu 20 czerwca 2017 roku 
odbyła się wycieczka do 

Gdyni dla najlepszych sportow-
ców naszej gminy. Naszą szkołę 
reprezentowały cztery osoby: 
Kacper i Agata Gubcowie, Kacper 
Tyrau oraz Wiktoria Karandziej. 

15 sierpnia 2017 roku dele-
gacja naszej szkoły uczest-

niczyła w   obchodach Święta 
Wojska Polskiego, a także  rocz-
nicy „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.

7 września 2017 roku w ra-
mach realizacji projektu 

Inicjatyw Lokalnych w Gminie 
Kwidzyn 2017 w Szkole Podsta-
wowej w Korzeniewie, która jest 
partnerem inicjatywy, odbyło się 
spotkanie grupy „Poszukiwacze 
historii Korzeniewa” oraz chęt-
nych mieszkańców społeczności 
lokalnej. Uczestnicy spotkania 
przejrzeli strony internetowe, by 
zebrać materiały o historii Ko-
rzeniewa do publikacji „Historia 
sołectwa Korzeniewo”. Dzięki 
spotkaniu grupa mogła zintegro-
wać mieszkańców i wzmocnić 
więź międzypokoleniową. Ważną 
częścią spotkania było pokazanie 
młodym mieszkańcom społecz-
ności lokalnej specyfi ki kulturo-
wej i historycznej Korzeniewa, 
by przez to rozwijać w młodych 
ludziach postawy patriotyczne 
związane z tożsamością kultury 
regionalnej. Uczestnicząca 
w spotkaniu młodzież szkolna 
z zainteresowaniem przegląda-
ła strony internetowe, korzysta-
jąc z  komputera, ale przede 
wszystkim z Internetu we włas-
nych telefonach, co było dobrą 
zabawą. 27 października 2017 
roku uczniowie naszej szkoły – 
Wiktoria Karandziej z kl. VI oraz 
Kacper Gubiec z kl. – VII zagrali 
w duecie i solo przepiękny koncert 
dla  społeczności lokalnej zgro-
madzonej na podsumowaniu 
projektu „Historia sołectwa Ko-
rzeniewo”. Dziękujemy uczniom 
oraz Rodzicom za zaangażowanie 
w zorganizowanie koncertu.

14 października w SP w No-
wym Dworze zostały roze-

grane Mistrzostwa Gminy Kwidzyn 
w unihokeju. W kategorii chłopców 
zajęliśmy pierwsze miejsce (zło-
ty medal) i uzyskaliśmy bezpo-
średni awans do fi nału powiatu. 
W kategorii dziewczyn wywal-
czyliśmy drugie miejsce (srebrny 
medal). W drużynie chłopców 
grali: Mikołaj Zieleń, Jakub Figur-
ski, Kacper Dawert, Kacper Tuło-

dziecki, Maciej Gniadek, Karol 
Koban, Bartosz Schramke i Karol 
Dombrowski. W drużynie dziew-
czyn grały: Wiktoria Karandziej, 
Agata Gubiec, Wiktoria Marut, 
Daria Kuriata, Dominika Szawar-
dak, Maja Wyrzykowska i Marty-
na Gostumska.

Maja Wyrzykowska, uczen-
nica klasy V, otrzymała wy-

różnienie w Gminnym Konkursie 
Recytatorskim „Poetycki paź-
dziernik”, który odbył się 20 
października 2017 roku w świet-
licy kulturalno-oświatowej 
w Gurczu. Oprócz Mai naszą szko-
łę reprezentowały: Nikola Ukle-
ja z klasy III oraz Dominika Sza-
wardak z klasy V. Dziękujemy za 
piękne występy. 

Uczniowie naszej szkoły 
dzięki wsparciu Gminy Kwi-

dzyn mieli możliwość (po raz 
drugi) czynnego uczestnictwa 
w Programie Edukacyjno-Zdro-
wotnym dotyczącym udzielania 
pierwszej pomocy przedlekarskiej. 
16 listopada 2017 roku uczniów 
przeszkolił  ratownik medyczny 
Krzysztof Skoczek wraz z pomoc-
nikami. Serdecznie dziękujemy. 

Dnia 12.12.2017 roku w Szko-
le Podstawowej w Korzenie-

wie odbył się koncert bożonaro-
dzeniowy zespołu „Harfa Gospel 
Choir” pod kierunkiem Pani Anny 
Głogowskiej-Firlej, który wpro-
wadził zebranych gości w atmo-
sferę i klimat zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Ucz-
niowie Wiktoria Karandziej i Kac-
per Gubiec także pokazali swoje 
talenty muzyczne i zagrali kolę-
dy na instrumentach.
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w LIczu

Wyjazd do fi rmy Lacroix 
Electronics w Kwidzynie 

Grupa uczniów zainteresowanych przed-
miotami ścisłymi, a w przyszłości pracą 

w zawodzie elektronika, wzięła udział w war-
sztatach, na których utrwalała wiedzę z fi -
zyki. Następnie młodzież uczestniczyła 
w quizie wiedzy o fi rmie oraz została opro-
wadzona po hali produkcyjnej, gdzie mogła 
przyjrzeć się pracy elektroników. Wyjazd 
odbył się na zaproszenie fi rmy w ramach 
realizacji projektu „Szkoła bliska pracy”. 
Kilkoro uczniów już zdecydowało, że zostanie 
elektronikami.

Andrzejki 

W naszej szkole minęły w bardzo rados-
nej i magicznej atmosferze. Rada Rodzi-

ców przygotowała kawiarenkę oraz popołu-
dniowy bal andrzejkowy z  bajkowymi 
przebraniami dzieci i młodzieży. Samorząd 
uczniowski zmienił się w piękne wróżki, 
które przewidywały przyszłość dzięki wielu 
przygotowanym wróżbom. Z kolei Szkolny 
Klub Wolontariusza „Nadzieja” odwiedził 
z wróżbami mieszkańców Domu Seniora 
w Liczu. Przedszkolaki zaprosiły natomiast 
do wspólnej zabawy swoich rówieśników 
z Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Ra-
kowcu. Wszystkim dopisywał dobry humor 
. Organizatorom dziękujemy za ogromne 
zaangażowanie i wsparcie!

Konkurs recytatorski
 

Miło nam poinformować, że uczennica 
klasy VI Wiktoria Pietrzyk zajęła III 

miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim, 
natomiast nasz przedszkolak Grzegorz We-
sołowski zdobył wyróżnienie. Serdecznie 
gratulujemy!

Mikołajki

6 grudnia obchodziliśmy radosny dla 
dzieci i młodzieży dzień. Obowiązywała 

zasada: kto w czerwoną czapkę ubrany, nie 
będzie na lekcji pytany! Ponadto dzieci 
z najmłodszych klas zostały objęte programem 
„Zdrowo i mikołajkowo”, który polegał na 
wspólnym przygotowaniu drugiego śniada-
nia i pogadance na temat zasad zdrowego 
odżywiania. Kolorowe i  smaczne kanapki, 
sałatki owocowe, jogurty dominowały tego 
dnia na stolikach naszych milusińskich .

Wyjazdy do teatru 

Zarówno dzieci, jak i młodzież z naszej 
szkoły rozbudzają swoje zainteresowa-

nia teatralne, biorąc udział w spektaklach 
z udziałem profesjonalnych aktorów. W grud-
niu najmłodsi uczniowie obejrzeli w kwidzyń-
skim Kinoteatrze bajkę pt. „Wirus Świrus 
i cała reszta”. Spektakl w wykonaniu aktorów 
Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Kosza-
lina jest bardzo współczesną przypowieścią 
pedagogiczną dotyczącą niebezpieczeństw 
związanych z plagą dzisiejszych czasów: 
uzależnieniem od technologii. Z kolei ucznio-
wie starszych klas wyjechali do Elbląga do 
Teatru im. Aleksandra Sewruka na adaptację 
„Opowieści wigilijnej” – najsłynniejszego 
dzieła Karola Dickensa. To najbardziej wzru-
szająca opowieść o magii świąt Bożego 
Narodzenia, którą warto przeczytać lub 
obejrzeć! Polecamy wszystkim zaintereso-
wanym.

14.12.2017 r. uczniowie klasy III i  ich 
rodzice mogli poczuć magię nadchodzą-

cych świąt, organizując kiermasz świątecz-
ny. Była to okazja do zatrzymania się w przed-
świątecznej krzątaninie i  spędzenia kilku 
radosnych chwil w miłym gronie w pięknie 
wystrojonej szkole. Na stoiskach mieniły się 
blaskiem i urzekały swym pięknem oraz 
oryginalnością ozdoby świąteczne. Kiermasz 
cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
uczniów, rodziców oraz gości – przyjaciół 
naszej szkoły. 

Warsztaty z rodzicami

W przedświąteczne, piątkowe popołudnie 
uczniowie klasy III wraz z wychowawczy-
nią Beatą Brzozowska zaprosili rodziców 
oraz Panią Dyrektor szkoły Stanisławę 
Gadomską na zajęcia otwarte o tematy-
ce świątecznej, połączone z warsztatami 
plastycznymi dla rodziców. Dzieci pre-
zentowały swoje umiejętności dydak-
tyczne, natomiast rodzice, pracując 
w grupach, wykazywali się zdolnościami 
plastycznymi. Kulminacyjnym momentem 
spotkania była wizyta Świętego Mikoła-
ja, który uprzedził dzieci o wizycie wcześ-
niejszym listem. Mikołaj obdarował dzie-
ci słodyczami i był pod wielkim wrażeniem 

prac plastycznych ich rodziców! Na zakoń-
czenie wszyscy uczestnicy spotkania wspól-
nie zajadali się wypiekami przygotowanymi 
przez mamy dzieci. 
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„Zdrowe wtorki”
W zdrowym ciele zdrowy 
duch – z tą myślą uczniowie 

klasy II gimnazjum przystąpili 
do projektu „Zdrowe wtorki”. Od 
listopada 2017 roku do końca 
grudnia w naszej szkole ucznio-
wie mogli kupić nie tylko smacz-
ne, ale i zdrowe posiłki. Jedzenie 
było przygotowywane i  sprze-
dawane przez uczniów klas gim-
nazjalnych. Koszt śniadania 
wynosił jedną symboliczną zło-
tówkę, a uzbierane pieniądze 
przekazane zostały na leczenie 
Martusi.

Święta, święta – jasełka, wolontariat 
W naszej szkole zrobiło się biało i świątecznie. A to wszystko 
dzięki aniołkom z klas młodszych, które przygotowały jasełka 

dla całej szkolnej społeczności. Po przedstawieniu ze wzruszeniem 
wysłuchaliśmy kolęd w wykonaniu Wiktora i Zuzi. Następnie wszyscy 
mieli okazję kupić ciasto lub gadżet. Dochód ze sprzedaży został 
przeznaczony na leczenie Martusi Przybylskiej. O 12.00 uczniowie 

SZLACHETNA PACZKA
Grudzień to szczególny miesiąc w życiu naszego społeczeństwa. To czas przygotowań do Bożego 
Narodzenia, do pięknego przeżywania tych świąt. Warto w szaleństwie wielkich porządków, robie-

nia zakupów, przygotowywania prezentów pomyśleć o innych, o tych, którzy mają mniej od nas…
My pamiętamy i  pomagamy… Z  tego powodu nasza społeczność szkolna w  ramach

Szlachetnej Paczki włączyła się w przygotowanie paczki dla rodziny Pana Konrada. Wspólnymi siłami 
zebrano mnóstwo rzeczy. Uczniowie i ich rodzice przekazali: żywność, słodycze, środki czystości, ciepłe 
ubrania na zimę, pościel, a także biurka i przybory szkolne. Pracownicy szkoły zakupili okno do pokoju 
chłopców. Uczniowie klasy VI i VII zakupili piękne prezenty dla swoich kolegów: klocki Lego oraz zestaw 
do rysowania mangi. Dodatkowo w akcję włączyły się: Pani Karolina Brzeska (Sklep odzieżowy przy 
ul. Braterstwa Narodów), która przekazała kurtkę i płaszcz dla Pani Sabiny, oraz Pani Izabela Trojanow-
ska, która przekazała bon podarunkowy na zakup obuwia w sklepie CCC. Wspaniała inicjatywa zaanga-
żowała w pomoc wielu ludzi i trzeba stwierdzić, że się udało! Akcja zakończyła się powodzeniem, a radość 
domowników na widok przekazywanych prezentów jest nie do opisania. Niedowierzanie chłopców, że 
można dostać tyle słodkości jednego dnia..., radość na widok butów-korków..., szaleństwo podczas 
przymierzania kurtek, bluzek, koszulek..., no i łzy wzruszenia Pani Sabiny na widok różnego rodzaju 
artykułów spożywczych i opiekacza do kanapek... Nie sposób wymienić wszystkiego, co sprawiło radość 
tej rodzinie. Dla takich chwil warto pomagać!

zebrali się w holu i wysyłali sms-y dla Marty. Uczniowie klasy VI wraz 
z Panią Karoliną Sułkowską przygotowali apel o tradycjach bożona-
rodzeniowych. Odbyły się klasowe wigilie. Dziękujemy rodzicom, 
uczniom i nauczycielom za zaangażowanie w akcje wolontariatu. 
Dobro powraca.



Zapowiedzi

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sport po 16”
Miejsce Dzień tygodnia Godziny Osoba prowadząca Rodzaj zajęć

SP Korzeniewo wtorek

środa

17:00 – 20:00

17:00 – 20:00

Andrzej Delewski

Andrzej Delewski

Ogólne

Ogólne

SP Tychnowy wtorek 18:00 – 20:00 Aleksander Cichocki Tenis stołowy

środa 19:30 – 20:30 Paulina Rosiak Zumba

czwartek 18:30 – 20:30 Wioleta Nowicka Siatkówka

SP Nowy Dwór poniedziałek 16:00 – 18:00 Jerzy Stankiewicz Ogólne

wtorek/czwartek 19:00 – 20:00 Paulina Rosiak Zumba

piątek 16:00 – 18:00 Jerzy Stankiewicz Ogólne

SP Licze środa 18:00 – 19:00 Joanna Zastawna Ćwiczenia korekcyjne na kręgosłup

SP Janowo poniedziałek 19:30 – 20:30 Paulina Rosiak Zumba

SP Rakowiec poniedziałek 18:00 – 19:30 Halina Bednarczyk Zajęcia rekreacyjno-korekcyjne

wtorek 17:30 – 19:00 Marek Szuwarowski Ogólne

środa 18:00 – 19:30 Halina Bednarczyk Zajęcia rekreacyjno-korekcyjne

czwartek 17:30 – 19:00 Marek Szuwarowski Ogólne

Gospodarstwo

Agroturystyczne

Stajnia Pasja 
Brachlewo

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

wtorek 16:00 – 18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

środa 17:00 – 18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

czwartek 17:00 – 18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

piątek 16:00 – 18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

Dankowo, Ośno, 
Brachlewo, Janowo

środa 18:00 – 21:00 Krzysztof Bednarek Nordic Walking


