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Drodzy Mieszkańcy, 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych chcielibyśmy życzyć Wam 

wielu radosnych i ciepłych chwil, mnóstwo wiosennego słońca, odpoczynku 

w gronie najbliższych oraz pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym. 

Niech ten świąteczny czas napełni nas wszystkich nadzieją, radością,  

spokojem i wzajemną życzliwością. 

     

       

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn
Piotr Spaczyński

Wójt Gminy Kwidzyn
Dariusz Wierzba
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Rada Gminy

Piotr Spaczyński – Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn, Witold Liziński – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn,

Renata Krupa – Przewodnicząca komisji ds. społecznych, oświaty, kultury i sportu, Katarzyna Rublewska – Przewodnicząca komi-

sji skarg, wniosków i petycji, Roman Górniewski – Przewodniczący komisji rewizyjnej, Wiesław Namiak – Przewodniczący komisji 

ds. rozwoju gminy, budżetu i rolnictwa, Ryszard Świerczyński – Radny, Stanisław Wudarczyk – Radny, Rafał Tul – Radny, Kazimierz 

Struzik – Radny, Mateusz Traczyk – Radny, Karol Rupar – Radny, Stanisław Olszewski – Radny, Zbigniew Ławicki – Radny, Marek Un-

growski – Radny, Dariusz Wierzba – Wójt, Krzysztof Michalski – z-ca Wójta, Agata Szcześniak – Sekretarz, Iwona Skrajda – Skarbnik, 

Katarzyna Kisiel – Obsługa Rady

skład rady Gminy kwidzyn Viii kadencja 2018-2023

Zdjęcia: UG Kwidzyn

jubileuszu 50-lecia pożycia Małżeńskiego
W środę w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyła się uroczystość Jubileuszu 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego  Państwa Ludmiły i Olafa Wojke. 

Ceremonia rozpoczęła się wręczeniem przez Wójta Gminy 
Kwidzyn „Medali za długoletnie pożycie małżeńskie” przy-

znanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowni 
Jubilaci otrzymali również kwiaty oraz okolicznościowe pa-
miątki.  Wójt Gminy Kwidzyn złożył Państwu Wojke gratulacje 

z okazji tak zacnego jubileuszu i życzył kolejnych, wspaniałych 
lat razem. W uroczystości uczestniczyli również Sekretarz 
Gminy Kwidzyn Pani Agata Szcześniak oraz najbliższa rodzina 
Jubilatów. Ofi cjalna część uroczystości zakończyła się wspól-
nym, pamiątkowym zdjęciem. 

karolina wilczewska

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Iwona Skrajda

z okazji tak zacnego jubileuszu i życzył kolejnych, wspaniałych 
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Obchody
INFORMACJE-WYDARZENIA

narodowy dzieŃ paMiĘci „żoŁnierzy wykLĘTycH”
Dnia 1 marca odbyły się uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 

Obchody rozpoczęły się przy Skwerze im. Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny, gdzie oprócz przemówień okolicznościowych 
oraz złożenia kwiatów uczestnicy mieli okazję zobaczyć przygotowany przez uczniów SP Janowo montaż słowno-muzyczny. 

Po złożeniu kwiatów pod tablicą pamięci Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny nastąpił kolejny punkt tego wydarzenia, jakim 
był apel przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie oraz złożenie kwiatów pod tablicą pamięci 
Organizacji Młodzieży Demokratyczno-Katolickiej. Kwiaty położono również pod pomnikiem poświęconym Żołnierzom Wyklętym 
przy Urzędzie Gminy Kwidzyn, gdzie znajduje się Skwer im. Niezłomnych. Na zakończenie dla uczestników obchodów została 
odprawiona msza święta w Katedrze pw. św. Jana Ewangelisty. Uroczystego charakteru nadały poczty sztandarów organizacji 
pozarządowych, szkół, partnerów społecznych oraz służb mundurowych.                                                                                   Marcin  kurkus
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INFORMACJE-WYDARZENIA
PokoleniaObchodyObchody

Zdjęcia: UG Kwidzyn



620/2019 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

W dniu 28 lutego w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbył się 
IX Turniej Kół Gospodyń Wiejskich – Żuławy i Powiśle. 

Organizatorem turnieju był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, oddział w Starym Polu. Naszą Gminę 
reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Marezy. W turnieju uczestniczyło 15 drużyn, które zmierzyły się 
w następujących konkurencjach: 

• Produkt Tradycyjny „Śledzie marynowane w oleju”,
• Tablica „1918-2018 My Polacy”,
• Moda „Otulona Kwiatami”,
• Scena kabaretowa „Kagiewuszki kandydują – program wyborczy na wesoło”,
• Piosenka z inscenizacją „O mojej mamie”.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Marezy okazały się najlepsze spośród wszystkich reprezentantów z terenu Powiatu 

Kwidzyńskiego. Serdecznie gratulujemy J.
karolina wilczewska

iX Turniej kół Gospodyń wiejskich – 
żuławy i powiśle

Stare Pole INFORMACJE-WYDARZENIA

6

INFORMACJE-WYDARZENIAINFORMACJE-WYDARZENIA
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Stare Pole

7

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Turniej wiedzy

konkurs wiedzy pożarniczej

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratow-
nictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:
• I grupa wiekowa – uczniowie 8-14 lat,
• II grupa wiekowa – uczniowie 15-16 lat,
• III grupa wiekowa – uczniowie 17-19 lat.

Skład jury:
•  Krzysztof Skoczek  – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie,
•  Jacek Findling – Inspektor ds. ZK i OC oraz informatyzacji Urzędu Gminy Kwidzyn, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Kwidzynie;
•  Michał Wendt – Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie;
•  Joanna Szutowicz – pracownik Urzędu Gminy w Kwidzynie.

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Dariusza Wierzby,  
przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, dnia 12 marca br. zorganizował  
XLII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych  
pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
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Turniej wiedzy
INFORMACJE-WYDARZENIA

Laureaci I grupy wiekowej:

•  I miejsce – Łukasz Chojnacki  – Szkoła Podstawowa w Rakowcu;
•  II miejsce – Katarzyna Fecowycz – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze;
• III miejsce – Oliwier Krzemień – Szkoła Podstawowa w Rakowcu;

 
Laureaci II grupy wiekowej:

•  I miejsce – Łukasz Bojaryn – Szkoła Podstawowa w Liczu;
• II miejsce – Wiktor Wiśniewski – Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze;
• III miejsce – Maja Zalewska – Szkoła Podstawowa w Liczu;

Laureaci III grupy wiekowej:

Piotr Czeszejko-Sochacki – reprezentujący OSP Pastwa.
joanna szutowicz

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIAINFORMACJE-WYDARZENIAINFORMACJE-WYDARZENIA
Pojazd

nowy
wÓz 
sTrażacki
W piątek 1 marca OSP w Pastwie świętowała 
przyjazd nowego wozu ratowniczo-gaśniczego. 

W  asyście ośmiu jednostek strażackich i  przy 
dźwiękach strażackich syren wjechał do remizy 

w Pastwie nowy, długo oczekiwany wóz strażacki. 
Nowy nabytek witali strażacy z sąsiednich zastępów 
Straży Pożarnej oraz okoliczni mieszkańcy. Z ramienia 
Gminy Kwidzyn w uroczystości uczestniczyli Wójt Da-
riusz Wierzba oraz zastępca Wójta Krzysztof Michal-
ski. Przybyłych gości oraz mieszkańców przywitała 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie druh-
na Zenobia Skoczek. Naczelnik OSP Pastwa Witold 
Skoczek złożył serdeczne podziękowania wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do realizacji tego przed-
sięwzięcia. 

Wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Pastwie za-
kupiony został ze środków Urzędu Gminy Kwidzyn 
(434 000 zł), Komendy Głównej PSP w Warszawie 
(280  000 zł), NFOŚiGW w  Warszawie (87 000 zł), 
WFOŚiGW w Gdańsku (13 000 zł) oraz PBS w Kwidzy-
nie (10 000 zł). 

Prezes OSP PASTWA
Zenobia Skoczek
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Podziękowanie
INFORMACJE-WYDARZENIA

„Cieszę się, że są ludzie,
którzy nie tylko mówią,

co powinno być zrobione,
lecz po prostu to robią;

którzy zjawiają się zawsze tam,
gdzie potrzebna jest ich pomoc”.

 
R. Haak

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W PASTWIE pragnie bardzo serdeczne 
podziękować wszystkim mieszkańcom 
wsi: Pastwa, Korzeniewo i  Gniewskie 
Pole za serce, wyrozumiałość i  hojność 
w  przekazaniu środków pieniężnych na 
zakup sprzętu strażackiego, który będzie 
zamontowany na nowym samochodzie 
strażackim.

Ze strażackim pozdrowieniem 
  
 Prezes OSP PASTWA

Zenobia Skoczek
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INWESTYCJE
Budowa

inwestycja w Brachlewie
Gmina Kwidzyn realizuje obecnie budowę pierwszego 
odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami 
autobusowymi, przejściem przez ciek wodny 
i kanalizacją deszczową w Brachlewie. 

Wykonawca inwestycji EL-DRO Sp z o.o. Sp.k. został wyłonio-
ny w trzecim przetargu. W pierwszych dwóch przetargach 

nie wpłynęły żadne oferty na realizacje tego zdania. Koszt 
robót budowlanych wyniesie 899 000 zł.

W zakres robót budowlanych wchodzą w szczególności:
1.  Budowa zatok autobusowych przy drodze krajowej nr 55, 

w rejonie nieczynnej stacji paliw, z betonowej kostki bru-
kowej po stronie lewej oraz prawej;

2.  Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 200 m 
z betonowej kostki brukowej;

3.  Wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki bru-
kowej;

4.  Przestawienie ogrodzenia na działce 147/2;
5.  Wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz ele-

mentów bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6.  Wykonanie przepustu na działkach nr 147/2 i 259/9;
7.  Budowa sieci kanalizacji deszczowej;
8.  Wykonanie linii kablowych oświetleniowych i oświetlenia;
9.  Przebudowa sieci telekomunikacji.

Część inwestycji zlokalizowanej w pasie drogowym drogi 
krajowej współfinansuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w Gdańsku. GDDKiA finansuje remont istniejących 
elementów układu drogowego w  kwocie 200 000 zł. 

Przewidywany czas zakończenia prac to 31.05.2019 r.

Budowa kanalizacji 

Obecnie realizujemy budowę 15-kilometrowego odcinka 
kanalizacji Baldram Mały-Kamionka-Brokowo-część Du-

biela. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków finan-
sowych PWiK Kwidzyn Sp. z o.o. (współfinansowanie do kwoty 
1 160 000 zł) oraz dotacji pochodzącej z powiatu kwidzyń-
skiego (kwota dotacji to 500 000 zł). Wartość robót budow-
lanych to 4 405 036,06 zł. Inwestycja polega na budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz 
z pompowniami lokalnymi i przydomowymi na terenie wsi 
Mały Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel.

W wyniku złożonych przez mieszkańców Małego Baldramu 
wniosków o przyłączenie do budowanej sieci kanalizacji sani-
tarnej obecnie trwają też prace projektowe związane z przy-
łączeniem pięciu budynków mieszkalnych, które z  różnych 
względów nie były uwzględnione w pierwotnej dokumentacji 
projektowej. 

Przewidywany czas zakończenia prac to 30.09.2019 r.
Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Budowa
INWESTYCJE

Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Leśnej w rakowcu

T rwa budowa oświetlenia drogowego w Rakowcu, wzdłuż drogi powiatowej. Oświetlenie zostanie zainstalowane przy 
współpracy z Energa Operator na istniejących słupach energetycznych. W okolicy przejazdu kolejowego zostaną dodatkowo 

zainstalowane nowe słupy. Łącznie wybudowanych zostanie 19 lamp na odcinku od ul. Kwidzyńskiej do ul. Cichej. Wykonawcą 
prac będzie Firma Handlowo-Usługowa Józef Tocha, a koszt robót budowlanych wyniesie 73 500 zł.

Przewidywany czas zakończenia prac to koniec maja br. 

Budowa ścieżki pieszo-
rowerowej w rozpędzinach

Trwa budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Rozpędzinach. 
W ramach inwestycji wybudowanych zostanie blisko 550 

m ścieżki pieszo-rowerowej. Wykonawca inwestycji Tereny Zie-
lone Marianna Kędziora został wyłoniony w pierwszym ogło-
szonym przetargu. Koszt inwestycji wyniesie 752 529,07 zł.

Przewidywany czas zakończenia prac to 31.05.2019 r.

inwestycje Tychnowy

Na wniosek sołectwa Tychnowy w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Tychnowy na rok 2019 realizowane jest 
zadanie pn.: „Budowa linii oświetlenia drogowego na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333 

w miejscowości Tychnowy ul. Starodworska”, które obejmuje dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach energetycznych.  
Termin zakończenia przedmiotu zadania ustalono na dzień 25 kwietnia 2019 r. Wartość zadania to 9 500,00 zł brutto. Wyko-
nawcą jest Firma Handlowo-Usługowa Józef Tocha z Kwidzyna.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Marezie

międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Part-
nerstwo Gminy Kwidzyn”, jest współfinansowany z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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Wykonawca: „KAMEX” Przemysław Kalinowski  
Wartość umowy: 398 532,83 zł brutto 
Okres realizacji: 10.10.2018-31.05.2019 r.
Zakres inwestycji: 
1.  budowa ciągu pieszo-rowerowego, ok. 366 m2,
2.  wymiana istniejących utwardzeń i urządzenie wewnętrz-

nego pasa ruchu z miejscami postojowymi, ok. 435 m2, 
3.  przebudowa zatoki autobusowej i istniejących chodników 

– ok. 388 m2,
4.  wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku: od 

końca wybudowanej ścieżki w miejscowości Obory – Mare-
za – do skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową 
nr 3204G w miejscowości Korzeniewo.
Inwestycja realizowana w ramach projektu p.n. „Pomor-

skie Trasy Rowerowe Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
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inicjatywa lokalna mieszkańców Licza
Mieszkańcy wsi Licze wspólnymi siłami położyli kostkę brukową pod wiatą na boisku. 

INWESTYCJE
Wspólnota

Urząd Gminy Kwidzyn przekazał mieszkańcom kostkę bru-
kową. Narzędzi niezbędnych do prac przy kładzeniu kostki 
użyczyła fi rma Pana Józefa Kowalskiego. Pani Hania Pud-
ło zapewniła ciepłą herbatę i szneki dla ciężko pracujących 
mieszkańców. 

W inicjatywie brał udział sołtys wsi Licze Marcin Gruza, 
mieszkańców wspierał również radny Zbigniew Ławicki. 

Prace trwały dwa dni (2 oraz 9 marca). Pierwszego dnia do-
konano obsadzenia krawężników pod wiatą, drugiego dnia 
położono kostkę brukową oraz płytę typu jumba pod muro-
wanego grilla. 

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Gminna komisja rozwiązywania 
problemów alkoholowych w kwidzynie 

Działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w składzie zatwierdzonym 

Zarządzeniem Nr 7/02 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 30 grudnia 2002 roku, zmienionym 
Zarządzeniem Nr 144/18 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia  26 listopada 2018 roku zmie-
niającym Zarządzenie w sprawie składu powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kwidzynie. Komisja obejmuje swoim działaniem teren 

Gminy Kwidzyn i działa w następującym składzie:
 1) Przewodnicząca Komisji – Pani Alina Urbańska
 2) Z-ca Przewodniczącej Komisji – Pani Małgorzata Piotrowska
 3) Sekretarz Komisji – Pani Dorota Madej
 4) Członek Komisji – Pani Karolina Karwacka
 5) Członek Komisji – Pan Tomasz Choma

K
omisja inicjuje i monitoruje działania związane z edu-
kacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoho-
lowych. Celem działań jest ograniczenie dostępności 
alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeu-

tycznej i  rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmo-
wanie działań w razie podejrzenia przemocy w rodzinie oraz 
pomoc w radzeniu sobie z  istniejącymi problemami alkoho-
lowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie 
osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu 
życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 
Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmie-
rzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec 

Instytucje pomocowe:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie, 

ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój 25, II piętro, tel. (55) 261 41 56 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, 
ul. 11 Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn, sekretariat, 
tel. (55) 261 0447 

Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie, 
ul. Warszawska 18A, 82-500 Kwidzyn, 
tel. (55) 646 44 04 

Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie, 
ul. Kościuszki 30, 82-500 Kwidzyn, 
Rewir Dzielnicowych, 
tel. (55) 645 03 46/47 

Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” w Kwidzynie, 
ul. Odrowskiego 10, 82-500 Kwidzyn, 
tel. (55) 261 0846

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem w Kwidzynie, ul. Piastowska 39, 
Całodobowa Infolinia 537 506 066.

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku leczenia odwyko-
wego. Ponadto Komisja realizuje określone ustawowo zada-
nia, tj. prowadzi kontrolę przestrzegania warunków i zasad 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, 
wydaje postanowienia dotyczące zgodności lokalizacji punk-
tu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Gminy 
Kwidzyn, wspomaga działalność instytucji i stowarzyszeń oraz 
osób fizycznych, która służy rozwiązywaniu problemów alko-
holowych, podejmuje interwencje w związku z naruszeniem 
przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występuje 
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Uzależnienie
pROBlEMY AlkOhOlOWE

Zdjęcie: pixabay.com

Zdjęcie: pixabay.com
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pOlICJA
Przemoc

ZATRZYMAJ  PRZEMOC!
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy
w rodzinie, zgłoś się do
GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Siedziba Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie
ul. 11 Listopada 27/4
tel. 55 2610447

Z
espół Interdyscyplinarny (powołany Zarządzeniem Nr 84/11 Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 20 lipca 2011 r.) to grupa specjalistów 
reprezentujących różne służby i instytucje, podejmujących działania w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdu-
jącym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Są to przedstawiciele: policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
oświaty, ochrony zdrowia, Sądu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, instytucji pozarządowych. Zespól 

Interdyscyplinarny współpracuje również z Prokuraturą Rejonową w Kwidzynie oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie.
Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy instytucji i organizacji na rzecz zapo-

biegania i zwalczania przemocy w rodzinie przez:
1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Robocze, czyli zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład 
grupy roboczej mogą wchodzić m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, pedagodzy oraz inni specjaliści w dziedzinie przeciw-
działania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Grup Roboczych jest:
•	 opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy,
•	 monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy, oraz rodzin zagrożonych występowaniem przemocy,
•	 dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!
JEŚLI ZDARZA SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:

•	 traktuje Cię w sposób, który Cię rani,
•	 popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie,
•	 obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
•	 mówi Ci, że jesteś głupia, że do niczego się nie nadajesz,
•	 zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają,
•	 dusi, kopie, obezwładnia, wykręca ręce,
•	 grozi Ci, że Cię zabije lub dotkliwie zrani,
•	 obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że 

wszystkiemu Ty jesteś winna,
•	 zmusza Cię do pożycia seksualnego,
•	 zmusza Cię do uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się 

nie podobają,
•	 straszy Cię, że pobije Twoich przyjaciół, jeśli będą próbowali 

Ci pomóc,
•	 grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli 

nie będziesz mu posłuszna,
•	 przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił,
•	 pobił Cię tak dotkliwie, że wymagałaś pomocy lekarskiej lub 

leczenia szpitalnego,
•	 sprawia, że czujesz się zagrożona w swoim domu, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Policja – 112 lub 997
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy Niebieska Linia: 800 120 002
Rzecznik Praw Dziecka – telefon zaufania: 800 12 12 12
Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111
Zagrożenia w sieci internetowej – helpline: 800 100 100

Inne 
ważne 

telefony: 

MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE: NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY!
PRZEMOC DOMOWA JEST PRZESTĘPSTWEM! 

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO, BY POWIEDZIEĆ PRZEMOCY „NIE”! 

PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA Z SIEBIE! 

PIERWSZYM KROKIEM DO JEJ PRZERWANIA JEST PRZERWANIE MILCZENIA!!

Instytucje udzielające pomocy:
1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. 11 Listopada 

27/4, tel. 55 261 04 47
2) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Kwidzynie, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 261 41 56
3) Sąd Rejonowy w Kwidzynie, wydział rodzinny i nieletnich w Kwi-

dzynie, ul. Kościuszki 30A, 82-500 Kwidzyn, tel. 262 45 49
4) Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie, ul. Kościuszki 30A, 
 tel. 279 36 76
5) Komenda Rejonowa w Kwidzynie, ul. Kościuszki 30, 
 tel. 55 645 02 22
6) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kwidzynie (Fundacja Edukacji 

i Rozwoju FLOW), ul. Chopina 26, tel. 512 909 991
7) Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie, ul. Warszawska 

18A, tel. 55 646 44 04 
8) Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp-

stwem w Kwidzynie, ul. Piastowska 39, Infolinia całodobowa 
537 506 066. 

!
Zdjęcie: pixabay.com
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Policja ostrzega
pOlICJA

wypalanie traw – zagrożenia i skutki 
Już od wielu lat przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk oraz nieużytków, 
ogień pojawia się także w przydrożnych rowach i miedzach, wzniecany często ręką bezmyślnych podpalaczy. 

Wiele osób wypala trawy, tłu-
macząc swoje postępowanie 
chęcią użyźniania gleby. Pa-

miętajmy jednak, że wypalanie traw 
nie jest na to dobrym sposobem.  Pro-
ceder ten jest jedną z głównych przy-
czyn wiosennych pożarów niosących 
poważne zagrożenie dla ludzi, mienia 
oraz przyrody. Ciepła i słoneczna pogoda 
powoduje, że policjanci odnotowują już 
pierwsze zgłoszenia dotyczące pożaru 
traw i nieużytków na terenie powiatu 
kwidzyńskiego. Proceder ten już od 
kilkunastu lat jest ścigany karnie, jed-
nakże funkcjonariusze każdej wiosny 
otrzymują zgłoszenia o tym, że gdzieś 
wypalane są łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska i szuwary. Wypalanie wcale 
nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie 
– prowadzi do jej wyjałowienia. Pożary 
traw powodują również spustoszenie 
dla flory i fauny. Niszczone są miejsca 
lęgowe ptaków i siedliska zwierząt. Giną 
nawet większe osobniki, które w gęstym 
dymie tracą orientację i ulegają zacza-
dzeniu. Niezależnie od olbrzymich strat 
w środowisku, wzniecanie pożarów nie-
sie również realne niebezpieczeństwo 
dla ludzi. Dym z palących się pozosta-
łości roślinnych może ograniczać wi-
doczność kierowcom poruszającym się 
po drogach, w skrajnych przypadkach 
może przyczynić się do zaistnienia wy-
padków drogowych. Niekontrolowany, 
podsycany wiatrem ogień może łatwo 
przenieść się na zabudowania czy te-
reny leśne, powodując duże straty, ale 
też  stwarzać zagrożenie dla osób, które 
go wzniecają: może dojść do poparzeń, 

a nawet śmierci człowieka. Przestrze-
gamy, iż w myśl art. 131 ust. 12 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 142, 10), kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szla-
ki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary 
– podlega karze aresztu albo grzyw-
ny. Za nieprzestrzeganie tego zakazu 
grozi grzywna nawet do 5 tys. złotych, 
areszt, a w niektórych przypadkach na-
wet kara do 8 lat pozbawienia wolności.  
Jeżeli wypalanie skutkowałoby pożarem 
i  znaczącymi stratami finansowymi, 
które mogły zagrozić życiu lub zdrowiu 

wielu osób, kara może sięgnąć nawet po-
zbawienia wolności do 10 lat. Dotkliwe 
kary finansowe nakładane są też przez 
Agencję Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 
5 do 25%, a w skrajnych przypadkach 
nawet odebrania, należnej wysokości 
wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-
nich za dany rok.

anna Filar
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SpORT
Piłka Nożna

Halowy Turniej piłki nożnej drużyn amatorskich o puchar 
wójta Gminy kwidzyn

W sobotę w Nowym Dworze został rozegrany Halowy Turniej Piłki Nożnej Drużyn Amatorskich o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn. 
Zwycięską drużyną i jednocześnie zdobywcą Pucharu Wójta została drużyna z Rakowca Powiśle-Rakowiec. Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy J 

sekcja tenisa stołowego przy szkole podstawowej  
w Tychnowach
Sekcja tenisa stołowego przy Szkole Podstawowej w Tychnowach działa już od czterech lat. 

Sekcja  rozwija się dynamicznie dzięki pomocy gminy, szko-
ły, sponsorów (firma Ziarnpol i Kawoteka p. Waldemara 

Bojanowskiego ufundowali dresy i koszulki) oraz ogromnego 
wsparcia rodziców. 

Osiągnięcia tenisistów stołowych reprezentujący szkołę 
w Tychnowach roku szkolnym 2018/2019:

– IV miejsce w wojewódzkich Igrzyskach Dzieci – drużyna 
w składzie: Jakub Obuchowski, Karol Radzikowski, Stanisław 
Redmer. Po drodze zwyciężając w powiecie i półfinałach wo-
jewódzkich. 

Indywidualnie:
– w styczniowym wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym 

Jakub Obuchowski zajął 5, a Karol Radzikowski 6 miejsce,
– w otwartych mistrzostwach Gniewa:
– I m. w kat. młodzik Stanisław Redmer

– II m. Jakub Obuchowski
– IV m. Karol Radzikowski.
Zawodnicy wzięli udział w Grad Prix Polski w Kwidzynie, 

konkurując z najlepszymi zawodnikami w kraju.
aleksander cichocki
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Lekcja WF 

pokazowa lekcja wF-u z udziałem pana artura siódmiaka
5 lutego w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze odbyła się pokazowa lekcja WF-u z udziałem Pana Artura Siódmiaka, 
byłego piłkarza ręcznego, wielokrotnego reprezentanta naszego kraju, olimpijczyka, v-ce mistrza świata.

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Kwidzyn. Dzieciom kibicowali obec-

ni na wydarzeniu Wójt Gminy Kwidzyn Pan Dariusz Wierzba, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze Pani Jolanta 
Bryczkowska oraz nauczyciele. Impreza odbyła się w ramach 
współpracy, jaką  Gmina Kwidzyn prowadzi z Fundacją Artura 
Siódmiaka. 

Zajęcia dla dzieci poprowadzili współpracujący z Fundacją 
piłkarz ręczny Marcin Siódmiak i trener personalny Sebastian 

Trojanowicz. Lekcja WF-u przebiegła w bardzo dobrej atmo-
sferze, na twarzach dzieci gościło nie tylko zmęczenie, ale 
również uśmiechy i zadowolenie. Na zakończenie zajęć dzieci 
zostały podzielone na drużyny i rozegrały turniej piłki ręcznej, 
któremu sędziował Pan Jerzy Stankiewicz. Wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali pamiątkowe koszulki. Całość wydarzenia 
zwieńczyło wspólne zdjęcie. 

karolina wilczewska

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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kUlTURA
Biblioteka w Janowie

Biblioteka

Ferie

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Janowie w cza-
sie ferii zimowych zorganizowała dzieciom zajęcia, które 

odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. od 11 do 14. 
Podczas tych zajęć starsi i młodsi, z  równym zapałem, da-
wali upust swojej wyobraźni, czyli kleili, wycinali, malowali, 
rysowali. Brali udział w grach i zabawach, a także wspólnie 
oglądali filmy animowane dla dzieci. Zajęcia w bibliotece to 
alternatywa dla komputera i Internetu. Jak się okazało, można 
ciekawiej, niż przed ekranem, spędzać wolny czas i tych ferii 
dzieci na pewno nie zaliczą do nudnych.

Beata dubińska

dzieŃ BezpieczneGo 
inTerneTu

W Dniu Bezpiecznego Internetu został zapoczątkowany 
cykl zajęć dla dzieci uczęszczających do świetlicy SP 

w Janowie. Rozwój technik teleinformatycznych, poza wie-
loma korzyściami, niesie ze sobą niestety bardzo negatywne 
zjawisko, tzw. cyberprzemoc. Dlatego dzieci obejrzały klika 
bardzo ciekawych filmików związanych z tematem cyberprze-
mocy i otrzymały informacje o najczęstszych zagrożeniach 
występujących w sieci.

Beata dubińska

MiĘdzynarodowy dzieŃ kuBusia pucHaTka

Mieszka w Stumilowym Lesie. Choć trochę niezdarny i ‒ 
jak sam mówi ‒ jest misiem o małym rozumku, kochają 

go miliony dzieci na całym świecie. Sympatyczny bohater 
powieści A. Alexandra Milne’a, mimo upływu lat, nadal należy 
do najpopularniejszych misiów, amatorów miodu. Między-
narodowy Dzień Kubusia Puchatka obchodzimy 18 stycznia, 
ponieważ tego dnia urodził się autor powieści Alan Alexander 
Milne (w 1882 roku). Kubuś Puchatek jest tak popularny, że 
doczekał się nawet ulicy w Warszawie nazwanej jego imie-
niem. Pierwsza książka o Kubusiu ukazała się w 1926 roku. Od 
tamtego czasu dzieła pisarza przetłumaczono na kilkanaście 
języków i sprzedano w nakładzie ponad 7 milionów egzem-
plarzy. Brytyjski autor napisał przygody małego misia i jego 
przyjaciół dla swojego syna Christophera. Jedna z zabawek 
dziecka ‒ pluszowy miś Winnie stał się pierwowzorem dla Ku-
busia. Druga książka o misiu-łakomczuchu ukazała się w 1928 

roku. Obydwie części przetłumaczyła Irena Tuwim, siostra 
poety Juliana Tuwima. To ona właśnie nazwała misia Kubusiem 
Puchatkiem. W angielskiej wersji nazywał się Winnie-the-Pooh. 
Tłumaczce zawdzięczamy także powiedzonka „małe co nie-
co” i „to, co tygrysy lubią najbardziej”. Kubuś Puchatek jest 
chyba najbardziej kochanym przez dzieci misiem na świecie. 
Jest bardzo śmieszny, pomaga przyjaciołom i jest taką małą 
niezdarą ‒ mówią najmłodsi. Mali miłośnicy bajki potrafią 
jednym tchem wymienić perypetie Kubusia: „a to jak utknęła 
mu głowa w dzbanie z miodem, a to jak z drzewa przepędziły 
go pszczoły, gdy próbował podkraść im miodek”. Znany niemal 
na całym świecie amator miodku i najbardziej rozpoznawalny 
mieszkaniec Stumilowego Lasu z tej okazji zagościł na zaję-
ciach bibliotecznych zorganizowanych dla przedszkolaków 
i zeróweczki z SP w Janowie.

Beata dubińska

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka w Marezie

Biblioteka
kUlTURA

Ferie w BiBLioTece

W pierwszym tygodniu ferii (11.02-15.02.) w Bibliotece w Ma-
rezie zorganizowano zajęcia dla dzieci. W poniedziałek 

miały okazję posłuchać bajek z płyt gramofonowych i wziąć 
udział w zajęciach plastycznych. We wtorek wyklejały, wycina-
ły i przygotowywały rozmaite ozdoby, a także uczestniczyły 
w zajęciach i zabawach ruchowych. Walentynkowy czwartek 
młodzi czytelnicy spędzili na wspólnym czytaniu bajki Fran-
klin i Walentynki, robieniu zdjęć z wcześniej przygotowaną 
planszą z sercem oraz na seansie bajkowym. Bajki, tym razem 
ze starego projektora, były również obecne podczas ostat-
niego dnia zajęć. Po wspólnym czytaniu i wyświetlaniu bajek 
dzieci zajęły się przygotowywaniem ozdób. Cieszyła wysoka 
frekwencja i  fakt, że sporo dzieci codziennie wypożyczało 
książeczki z biblioteki. Łukasz kamiński

nowy sezon kina

Mareza – wieczÓr poezji 
i Muzyki MiŁosnej

8 lutego w bibliotece w Marezie odbył się zimowy wieczór 
poezji i muzyki miłosnej. Na przybyłych czekały wiersze 

Ferie w BiBLioTece 
w Marezie – wizyTa 
dzieci ze ŚwieTLicy 
Środowiskowej

Podczas ferii naszą bibliotekę odwiedziły dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej w Kwidzynie. Wspólnie oglądaliśmy stare 

bajki z projektora. Ogromnie cieszy, że starsze, niekompute-
rowe nośniki (bajki na płytach winylowych lub przeźroczach), 
wracają do łask i potrafią zainteresować małych czytelników.

Łukasz kamiński

25 stycznia zaczęliśmy 
nowy sezon Kina w Bi-

bliotece. Po krótkim zapozna-
niu się z informacjami o twór-
cy i  jego filmie obejrzeliśmy 
czarno-biały film o  miłości 
dwojga ludzi rozgrywającej 
się na tle trudnych czasów 
Polski lat 50. i 60. XX wieku. 
Jak w każdy kinowy piątek, 

doszło do żywej dyskusji po 
filmie. Zapraszamy na kolejne 
seanse. 

Łukasz kamiński

i przysłowia o miłości, które 
chętni mogli przeczytać na 
głos. Każdy czytelnik mógł 
też przynieść i wyrecytować  
swój ulubiony wiersz. Można 
było wziąć udział w  quizie 
sprawdzającym znajomość 
zakochanych par opisanych 
w literaturze (takich jak Da-
nusia i Zbyszko, Oleńka i Kmi-
cic itd.). Ciekawym zadaniem 
była recytacja piosenek o mi-
łości, ponieważ uczestnicy 
nie mogli śpiewać tekstów, 
lecz mieli podejść do utwo-
rów, jak do deklamowanych 
wierszy. Skutkowało to cza-
sem zabawnymi sytuacja-
mi, zwłaszcza gdy czytany 
był tekst mniej lirycznych 
piosenek (np. „Miłość w Za-
kopanem”). Wieczór umilały 
piosenki z płyt winylowych 
i świetne towarzystwo przy-
byłych czytelników.

Łukasz kamiński
Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka
kUlTURA

Biblioteka w Rakowcu

dzieŃ BezBieczneGo inTerneTu

„pory roku w poezji dzieciĘcej” (zima)

30 stycznia w  ramach cyklicznych 
spotkań „Pory roku w  poezji 

dziecięcej” Biblioteka w Rakowcu była 
gościem Przedszkola „Gama” w  Ra-
kowcu. Dzieciom z grupy „Słoneczniki” 
pani bibliotekarka przeczytała wiersze 
polskich autorów o tematyce zimowej. 
Następnie rozmawiano o bezpiecznym 
spędzaniu czasu wolnego na sankach, 
nartach i  łyżwach oraz o konieczności 
dokarmiania zwierząt w tym trudnym 
dla nich okresie. Następnie maluchy ko-
lorowały obrazki ze scenami zimowymi.

Beata pawluczuk

5 lutego obchodziliśmy Dzień 
Bezpiecznego Internetu. Z  tej 

okazji bibliotekę odwiedziła grupa 
sześciolatków z przedszkola „Gama” 
w Rakowcu ze specjalnie przygoto-
waną prezentacją. Dzieci obejrzały 
bajkę „Mój przyjaciel Necio”, poznały 
w niej chłopca, który sam zbudo-
wał robota. Dowiedziały się, co to 
jest Internet i strony internetowe, 
co można robić dzięki Internetowi, 
a także o zagrożeniach, jakie czyha-
ją na dzieci w Internecie. Następnie 
wykonały pracę plastyczną – robo-
cika.

Beata pawluczuk

Zdjęcia: BPGK
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kUlTURA

Biblioteka Tychnowy

Biblioteka

dzieŃ kuBusia pucHaTka

18 stycznia jest Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka. Znany niemal na całym świecie amator miodku i najbardziej 
rozpoznawalny mieszkaniec Stumilowego Lasu z tej okazji zagościł na zajęciach bibliotecznych zorganizowanych dla 

najmłodszych. Dzieci wysłuchały fragmentu opowiadania o Kubusiu Puchatku ‒ historię o tym, jak pszczoły przepędziły misia 
z drzewa, gdy próbował podkraść im miód. Rozmawialiśmy o przyjaciołach Kubusia i przeprowadziliśmy „Quiz wiedzy o Stumi-
lowym Lesie”. Maluchy wykonały też prace plastyczne (opaski na głowę z Kubusiem oraz kolorowanki przedstawiające misia 
z tortem). Na zakończenie spotkania otrzymały słodkie upominki.

danuta stawicka

Ferie 
w BiBLioTece

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia 
w Tychnowach w pierwszym tygodniu fe-

rii zorganizowała zajęcia dla dzieci, podczas 
których zainteresowani wykonywali prace pla-
styczne z rolek papieru, karty walentynkowe 
oraz bałwana z  żarówki. Odbyły się również 
bardzo lubiane przez dzieci zajęcia kulinarne, 
pieczenie ciasteczek.

danuta stawicka

Zdjęcia: BPGK
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Koncert

Organizatorem był Gminny Ośrodek 
Kultury w  Kwidzynie. Obecni na 

koncercie mieli okazję usłyszeć m.in. 
piosenki lat 20-tych i 30-tych: „Nasza 
jest noc”, „Brunetki, blondynki”, „Ada to 
nie wypada”, a  także utwory należące 
do klasyki, takie jak choćby „Habanera” 
z opery „Carmen” czy pieśń neapolitań-
ska „O  sole mio”. Przed uczestnikami 
wystąpili soliści – Maria Malinowska 
zachwycająca pięknym sopranem oraz 
Kamil Pękala z naprawdę mocnym ba-

rytonem. Solistom towarzyszył Zespół 
Kameralny „Artis”, który jest już dobrze 
znany naszej publiczności. Koncert no-
woroczny jest wydarzeniem, które daje 
uczestnikom chwilę odpoczynku od co-
dziennego zabiegania oraz możliwość 
doświadczenia innego rodzaju muzyki 
od tej, którą na co dzień można usłyszeć, 
choćby w  radiu. Po ilości uczestników 
widać, że również taka forma przekazu 
muzycznego jest przez ludzi doceniana 
i na pewno potrzebna. 

Marcin  kurkus

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn20/2019

„nasza jesT noc…” – koncerT 
noworoczny w ŚwieTLicy w rakowcu
Koncert noworoczny w Rakowcu to wydarzenie, które zawsze gromadzi 
wokół muzyki wielu uczestników. 

Zdjęcia: GOK
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anioŁy kuLTury 2018
„Anioły Kultury” to wydarzenie, które stało się już tradycją w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kwidzynie. 

Tradycja ta rozpoczęła się w roku 2016, kiedy to zespół GOK-u postanowił w sposób 
szczególny podziękować osobom, które w roku 2015 zapisały się na kartach kul-

tury, współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie oraz wykazując się 
w działaniu z lokalnymi społecznościami. Warto również wspomnieć, że od samego 
początku „Aniołom Kultury” przyświeca pewna idea ich tworzenia. Polega ona na 
tym, że cały zespół pracowników GOK-u spotyka się podczas wspólnych warsztatów 
w jednej ze świetlic i tworzy własnoręcz-
nie „Anioły Kultury”, które później trafi a-
ją do poszczególnych osób. Wybór osób 
również należy do całego zespołu GOK-u. 
Dziękujemy wszystkim nagrodzonym za 
wsparcie w organizacji wydarzeń oraz za 
współpracę podczas realizacji różnego ro-
dzaju działań.

„Anioły Kultury 2018” otrzymali:
1. Malwina Kęsicka
2. Katarzyna Wejnert
3. Justyna Chmal
4. Renata Duliban
5. Marek Ungrowski
6. Justyna Liguz
7. Antoni Barganowski
8. Łukasz Rzepczyński
                                     
                                               Marcin  kurkus

Wydarzenie
kUlTURA

Zdjęcia: GOK
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kUlTURA
Ferie

Zdjęcia: GOK

„podrÓże 
MaŁe 
i duże”, 
czyLi 
Ferie 
z Gok 
kwidzyn
Ferie zimowe to czas odpoczynku 
od obowiązków szkolnych, na 
który dzieci czekają zawsze 
z utęsknieniem. 

Jak w latach poprzednich, tak i w tym 
roku Gminny Ośrodek Kultury w Kwi-

dzynie zorganizował zajęcia feryjne dla 
dzieci z terenu gminy Kwidzyn pod nazwą 
„Podróże małe i duże”. Uczestnicy zajęć 
mieli okazję poznać kulturę, tradycję, 
ciekawe miejsca oraz zasady panujące 
w różnych krajach świata, a także wy-
konać konkretne rzeczy związane z da-
nym krajem. Podczas zajęć doświadczyć 
można było zmysłami różnego rodzaju 
zapachów przypraw, poznać zasady sa-
voir vivre’u   panujące podczas jedzenia 
posiłków, dowiedzieć się ciekawych in-
formacji dotyczących różnych krajów 
oraz miło i kreatywnie spędzić czas. Na 
zakończenie uczestnicy zajęć feryjnych 
spotkali się w Rakowcu na spektaklu „Ca-
lineczka” w wykonaniu Teatru Barnaby 
z Gdańska. Po przedstawieniu na uczest-
ników czekały różnego rodzaju zadania 
do wykonania, które odnaleźć można było 
na przygotowanych stacjach związanych 
z robieniem biżuterii, Kołem Fortuny, ką-
cikiem fotografi cznym, malowaniem twa-
rzy, a także muszlą św. Jakuba. Niestety, 
wszystko, co dobre szybko się kończy 
i nadszedł czas powrotu do szkoły, ale 
wierzymy, że dobre wspomnienia po za-
jęciach pozostały.

Marcin  kurkus
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Zdjęcia: GOK
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kUlTURA
Uroda

„naTura. 
pieLĘGnacja. 
uroda” – 
warszTaTy 
zdroweGo sTyLu 
życia z kseniĄ 
TyszyŃskĄ
Spotkania w ramach cyklu „Marzec 
w Szpilkach” rozpoczęły się od 
tematów bliskich każdej kobiecie – 
natury, pielęgnacji i urody. 

Odbył się wykład Kseni Tyszyńskiej, 
która wprowadziła uczestników 

w stan zasłuchania nad bardzo ważnymi 
dla zdrowia kwestiami. Można było usły-
szeć o zaletach używania naturalnych 
kosmetyków, posmakować energetycz-
nej owsianki, a na wszystkich czekała 
zupa „Przedwiosenny detoks”. Uczestni-
cy wyszli ze spotkania z konkretną wie-
dzą dotyczącą choćby składu kosmety-

ków i ich właściwości, które nie zawsze 
bywają pozytywne, a  także sposobów 
naturalnego pielęgnowania swojego cia-
ła. Ksenię Tyszyńską możecie również 

znaleźć pod poniższym linkiem: https://
www.facebook.com/MatkaNaturaKsenia/

Marcin  kurkus

Zdjęcia: GOK

Uroda
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kUlTURA
Pasja

„rysunek” – wernisaż aLicji rescHke
Wernisaż Alicji Reschke pod nazwą „Rysunek” to przede wszystkim spotkanie 
ze sztuką oraz osobą, która dzieli się swoją pasją z innymi. 

Było to już drugie spotkanie w ramach 
cyklu „Marzec w szpilkach”, które bez 

wątpienia było wyjątkowe, bo wyjątko-
wa jest również sztuka rysunku, jaką 
zaprezentowała na wernisażu Alicja 
Reschke. Jej prace to przede wszystkim 
portrety, które opowiadają o  kobie-
tach i o niej samej, która w ten właśnie 
sposób opisuje świat i  rzeczywistość, 
a także wskazuje na pewnie uniwersalne 
wartości. Uczestnicy wernisażu, oprócz 
podziwiania pięknych prac, mieli okazję 

również posłuchać tego, co artystka 
myśli na temat sztuki, czym się inspi-
ruje oraz co jest dla niej w realizacji tej 
pasji najważniejsze. Na przybyłych gości 
czekało również do wykonania zadanie 
związane z rysunkiem, co na pewno było 
niemałym zaskoczeniem. Wernisaż ten 
wpisał się bardzo dobrze w ideę wyda-
rzenia „Marzec w Szpilkach”, które ma na 
celu między innymi promowanie działań 
artystycznych kobiet.

Marcin  kurkus

Zdjęcia: GOK

Pasja
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MinisTersTwo kuLTury doFinansowaŁo 
dziaŁania Gok kwidzyn

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofi nansowanie w kwo-
cie 30 000 zł w ramach programu Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego „Edukacja Kulturalna”. Jest to od-
powiedź na wniosek GOK-u, który został pozytywnie oceniony. 
W ramach zadań przewidzianych we wniosku odbędą się dzia-
łania w wybranych trzech miejscowościach gminy Kwidzyn, 
w których zostanie przeprowadzony proces badawczy, a jego 
wyniki posłużą do stworzenia konkretnej instalacji artystycz-
nej wyrażającej kulturalny charakter danej miejscowości oraz 
tradycję i historię. Jest to proces, w którym Gminny Ośro-
dek Kultury w Kwidzynie ma już duże doświadczeni, zarówno 
w kwestii badawczej, jak i samej realizacji projektu. 

Marcin  kurkus

Taniec i akroBaTyka w rakowcu
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie prowadzi już od kilku lat zajęcia taneczne połączone z akrobatyką. 

Zajęcia odbywają się w świetlicy w Rakowcu w poniedziałek 
o godz. 16.00, a udział w nich jest bezpłatny. Jest to połą-

czenie dobrej zabawy, nauki tańca, rytmiki, a także akrobatyki, 
która jest bardzo ważna na drodze rozwoju młodych tancerzy. 
Taniec dla dzieci uczestniczących w naszych zajęciach to prze-

de wszystkim pasja, możliwość kreatywnego spędzenia czasu, 
jak i dobra zabawa.  Wszystkie osoby chętne, które chciała-
by dołączyć do Koła Taneczno-Akrobatycznego, zapraszamy 
w każdy poniedziałek do świetlicy w Rakowcu. 

Marcin  kurkus
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Taniec
kUlTURA
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Zdjęcia: GOK
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Akrobatyka
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BaLe 
karnawaŁowe 
z Gok kwidzyn
Karnawał to przede 
wszystkim czas dobrej 
zabawy oraz pozytywnego 
spędzania czasu. 

Jak co roku, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w  Kwidzynie zorganizował Bale 

Karnawałowe dla dzieci w wybranych 
świetlicach znajdujących się na terenie 
gminy Kwidzyn. Był to czas dobrej zaba-
wy, wyboru Króla i Królowej balu, a tak-
że konkursów, w których dzieci bardzo 
chętnie brały udział. Bale Karnawało-
we odbyły się w Pastwie, Lipiankach, 
Rakowcu, Dubielu, Gurczu oraz Brach-
lewie. Organizacja wydarzeń takich jak 
Bal Karnawałowy już na stałe wpisała 
się w kalendarz działań realizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwi-
dzynie. 

Marcin  kurkus

Karnawał

Zdjęcia: GOK

Zdjęcia: GOK
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tablica 
interaktywna 

i sprzęt 
multimedialny 
w każdej sali
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do szkoły dla 

uczniów 
z całej gminy 

Kwidzyn

indywidualizacja 
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 SZKOŁA PODSTAWOWA 

IM. GEN. AUGUSTA EMILA 

FIELDORFA PS. „NIL” 

W RAKOWCU 

DZIEŃ OTWARTY MOŻNA UZNAĆ ZA UDANY!

Po części o� cjalnej, która odbyła 
się w  świetlicy szkolnej, wszyscy 

ochoczo ruszyli do zwiedzania szkoły. 
Dzieci wzięły udział m.in. w zajęciach 
plastycznych, „Zabawie z  językiem 
angielskim”, „Przygodzie z  kompute-
rem”, „Czarodziejskim świecie ksią-
żek”. Duże wrażenie zrobiła sala che-
miczno-� zyczna i  pokazy doświad-
czeń zaprezentowane przez starszych 
uczniów, oraz klasa biologiczna, 
gdzie dzieci wzięły udział w zajęciach 

„Świat pod mikroskopem”. Bogato wy-
posażona sala gimnastyczna zachę-
ciła do wzięciu udziału w  zajęciach 
sportowych. Rodzice byli pod wraże-
niem wyposażenia klas w  nowoczes-
ny sprzęt, np. tablice multimedialne, 
rzutniki, laptopy, mikroskopy.

Szkoła miała okazję pochwalić się 
bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych 
adresowaną zarówno do młodszych, 
jak i  starszych uczniów. Są to: SKS-y, 
Akademia Małych Mistrzów – piłka 

ręczna, której koordynatorem jest Ar-
tur Siódmiak, kółko szachowe, Robo-
tyka-Lego, drużyna harcerska i zucho-
wa, kółko chemiczne oraz innowacje 
„Gram, śpiewam i  tańczę”, oraz Pro-
gram e-Twinning – europejska spo-
łeczność szkolna. 

SZKO£A ZROBI£A OGROMNE WRA¯ENIE 
NA WSZYSTKICH PRZYBY£YCH UCZNIACH

 I RODZICACH. 

NIE BĄDŹ SMUTNY, 

BĄDŹ WESOŁY,

ZOSTAŃ UCZNIEM 

NASZEJ SZKOŁY!
Dnia 23 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” 
w Rakowcu odbył się Dzień Otwarty Szkoły. Na spotkanie licznie przybyły sześciolatki 
wraz z rodzicami. Była to nie lada okazja, aby obejrzeć budynek, sale lekcyjne i poznać 
uczniów, którzy już do tej szkoły uczęszczają. 



SZKOŁA 
PODSTAWOWA 
W LICZU

Kolorowa  szkoła tonąca w zieleni – 
miejsce przyjazne  dzieciom i młodzieży.

 PRZYRODNIK to ulubione miejsce 
odpoczynku wszystkich uczniów.

MAGICZNY  DYWAN  sprawia, że w pił-
kę nożną można pograć w klasie.

Młodzi chemicy na zajęciach realizowanych 
w ramach projektu „Być jak Ignacy”Maluchy z oddziału przedszkolnego 

mogą się bawić w pięknie wyposażonej sali.

Dwie nowocześnie urządzone pracownie językowe ułatwiają naukę języków obcych. Klasa II poznaje przymiotniki – po-
maga im w tym tablica interaktywna.

W klasie języka polskiego swoją siedzibę ma 
redakcja gazetki „Szkolniak” – tu uczniowie 
uczestniczą w warsztatach prowadzonych 
przez profesjonalnego dziennikarza.

W ramach innowacji pedagogicznej 
EDUSCIENCE uczniowie poznają skład-
niki pogody i sposoby ich pomiaru. Coraz bogatszy księgozbiór w szkolnej 

bibliotece przyciąga miłośników czytania.

Dziennikarze szkolnego 
radia GIT przy pracy.

Każdy chętny uczeń może zjeść  
smaczny obiad w szkolnej stołówce. Młodzi sportowcy trenują w no-

woczesnej sali gimnastycznej.

Licze 34, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 16 06
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PRZYJAZNA 
SZKOŁA

Ciekawe wycieczki kilkudniowe. Cykliczne zajęcia kulinarne 
z dietetyczką.                    

Zajęcia profi laktyczne.

Magiczny dywan.

Zabawy z programowaniem.

Tablice interaktywne.

www.spkorzeniewo.pl
tel./fax 55-275-18-27
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Szkoła Podstawowa w Janowie

Szkoła przyjazna dziecku

www.facebook.com/spjanowo

Rozwój kolejnych pokoleń jest najważniejszym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Misja naszej szkoły zawarta jest

w słowach nowoczesność, rozwój, bezpieczeństwo, tradycja, patriotyzm. Dla najmłodszych oferujemy oddział

przedszkolny w dwóch grupach: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Uczniom szkoły zapewniamy oprócz standardowych zajęć

szkolnych możliwość rozwoju w trakcie zajęć pozalekcyjnych: kodowanie i programowanie, zajęcia z robotyki i szachy,

zajęcia sportowe i rekreacyjne. Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty wspomagani przez wykwalifikowaną i

przyjazną kadrę pedagogiczną. Stawiamy na pozytywne i partnerskie relacje rodzic-nauczyciel-uczeń. Szkoła dysponuje

bardzo dobrze wyposażoną i nowoczesną bazą dydaktyczną, salą gimnastyczną oraz pracowniami przedmiotowymi.

Szkoła Podstawowa w Janowie
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www.facebook.com/spjanowo

Rozwój kolejnych pokoleń jest najważniejszym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Misja naszej szkoły zawarta jest

w słowach nowoczesność, rozwój, bezpieczeństwo, tradycja, patriotyzm. Dla najmłodszych oferujemy oddział

przedszkolny w dwóch grupach: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Uczniom szkoły zapewniamy oprócz standardowych zajęć

szkolnych możliwość rozwoju w trakcie zajęć pozalekcyjnych: kodowanie i programowanie, zajęcia z robotyki i szachy,

zajęcia sportowe i rekreacyjne. Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty wspomagani przez wykwalifikowaną i

przyjazną kadrę pedagogiczną. Stawiamy na pozytywne i partnerskie relacje rodzic-nauczyciel-uczeń. Szkoła dysponuje

bardzo dobrze wyposażoną i nowoczesną bazą dydaktyczną, salą gimnastyczną oraz pracowniami przedmiotowymi.

Rozwój kolejnych pokoleo jest najważniejszym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Misja naszej szkoły zawarta jest 
w słowach nowoczesnośd, rozwój, bezpieczeostwo, tradycja, patriotyzm. Dla najmłodszych oferujemy oddział 

przedszkolny w dwóch grupach: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Uczniom szkoły zapewniamy oprócz standardowych zajęd 
szkolnych możliwośd rozwoju w trakcie zajęd pozalekcyjnych: kodowanie i programowanie, zajęcia z robotyki i szachy, 

zajęcia sportowe i rekreacyjne. Uczniowie rozwijają swoje pasje i talenty wspomagani przez wykwalifikowaną  
i przyjazną kadrę pedagogiczną. Stawiamy na pozytywne i partnerskie relacje rodzic-nauczyciel-uczeo. Szkoła dysponuje 

bardzo dobrze wyposażoną i nowoczesną bazą dydaktyczną, salą gimnastyczną oraz pracowniami przedmiotowymi. 

www.facebook.com/spjanowo 
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Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

OŚWIATA

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 22 stycznia w Teatrze Miejskim 
w Kwidzynie odbyła się uroczystość 

z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wyrazi-
ły swoje uczucia poprzez wiersze, piosenki 
i tańce. Składały swoim Kochanym Dziadkom 
i Babciom życzenia i wręczały upominki. Było 
bardzo wzruszająco i uroczyście.

Wszystkim Babciom i Dziadkom naszych 
wychowanków złożyliśmy jak najszczersze 
życzenia, samych radosnych chwil i jak naj-
mniej zmartwień.

Karnawał w przedszkolu

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

z Mikołajem. Impreza rozpoczęła się zabawą 
taneczną, w której uczestniczyły dzieci 
przebrane za różne postacie bajkowe. Wszy-
scy bawili się świetnie przy muzyce i rozma-
itych konkursach. Najbardziej jednak ocze-
kiwanym przez dzieci momentem było 
spotkanie z Mikołajem i otrzymanie prezentu.

Spotkanie z policją…

  Przed nadejściem 
wiosny nasze przed-

szkole odwiedzili funkcjo-
nariusze policji z Komendy 
Powiatowej w Kwidzynie. 
Tematem spotkania było 
bezpieczeństwo podczas 
zabaw i nie tylko. Nasz gość 
zwrócił dzieciom uwagę na 
potrzebę zachowania bez-
pieczeństwa; na placu za-
baw, podwórku, w ogrodzie, 

podczas poruszania się po drodze, jak również 
w kontaktach z nieznajomymi i zwierzętami. 
Na zakończenie spotkania dzieci podzięko-
wały gościom, wręczając im samodzielnie 
przygotowane upominki. 

„Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych”

 
1 Marca obchodzimy NARODOWY 
DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WY-

KLĘTYCH. Tego dnia dzieci z naszego 
przedszkola brały udział w obchodach 
upamiętniających BOHATERÓW POL-
SKIEJ WOLNOŚCI. Wspólnie z uczest-
nikami tego wydarzenia dzieci złoży-
ły kwiaty i zapaliły znicz pod tablicą 
upamiętniającą…

Wyjście do teatru

Dnia 7 marca dzieci z naszego przed-
szkola miał zorganizowany wyjazd do 

Teatru w Kwidzynie. Obejrzały tam spektakl 
pt. „Rumcajs” w wykonaniu aktorów Teatru 
Narodowego z Wrocławia. Przedstawienie to 
dostarczyło dzieciom wielu niezapomnianych 
wrażeń, którymi dzieliliśmy się po powrocie 
do przedszkola.

      Marcowe imprezy
W marcu zaplanowałyśmy jeszcze dla dzieci i rodziców:
•  powitanie wiosny
•  udział w Spartakiadzie w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kwidzynie,
•  „Żywą lekcja historii” – spotkanie z członkami Bractwa „Kerin”,
•  „Przegląd talentów” – prezentację swoich umiejętności, popularyzowanie 

działań artystycznych dzieci, rozwijanie kreatywności, promowanie talentów.



20/2019

Przedszkola
OŚWIATA

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie

Przedszkole w Korzeniewie

Bal karnawałowy

Dla przedszkolaków bal karnawałowy to wydarzenie niezwykłe, wyczekiwane przez 
wiele tygodni. Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. 

Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, w salach przedszkolnych można było 
spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, smoka, piratów, policjantów, Spider-
mana, Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Przedszkolaki 
świetnie się bawiły, uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w tańcach oraz licznych kon-
kursach. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. Wspólna 
zabawa przyniosła wszystkim wiele radości, co było głównym celem balu. Kolejny bal karna-
wałowy już za rok. 

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Święta Babci i Dziadka do naszego przedszkola licznie przybyli nasi najukochań-
si dziadkowie. Każda grupa przedszkolaków przedstawiła swój program artystyczny, 

w którym pokazała swoje umiejętności muzyczne, ruchowe oraz recytatorskie. Dumni dziad-
kowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich milusińskich, a przedszkolaki odważnie 
prezentowały swoje umiejętności. Dzieci dla swoich dziadków przygotowały małe upominki. 
Następnie wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, a każdy wnusio mógł posiedzieć 
na kolanach swojego dziadka lub babci. 

Teatrzyk „Kot w butach”

Do przedszkola przyjechał objazdowy teatrzyk kukiełkowy. Dzieci zobaczyły spektakl pt. 
„Kot w butach”. Aktorzy-lalki na tle przepięknej, ręcznie malowanej scenografi i, bawiąc 

przekazali najmłodszym wartości moralne, którymi należy kierować się w życiu. Nasi wychowan-
kowie, oglądając tę bajkę, dowiedzieli się, że przyjaźń i wierność cenniejsze są niż całe złoto 
świata, uczciwość zostaje wynagrodzona, a dobro zawsze odnosi zwycięstwo nad złem. Spektakl 
teatralny bardzo podobał się dzieciom, czego odzwierciedleniem były ich gromkie brawa. 

„Polska – moja Ojczyzna”

W ramach programu edukacyjnego „Polska – moja Ojczyzna” przedszkolaki wzięły udział 
w zajęciach przeprowadzonych przez animatorów z Agencji Szkolno-Przedszkolnej LUPUS. 

Dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat Ojczyzny – godła, fl agi, hymnu, mapy 
Polski, stolicy. Celem przewodnim spotkania było przybliżenie i wyjaśnienie, czym jest pa-
triotyzm i ojczyzna. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w spotkaniu – rozwiązywały za-
gadki związane z Polską na specjalnie przygotowanych tablicach edukacyjnych. 

Dzień Kobiet  

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie kobiety, 
zarówno te duże, jak i te małe. W tym szczególnym dniu wszyscy chłopcy w każdej grupie 

składali życzenia dziewczynkom i  swoim paniom. Nie obyło się bez cukierków, drobnych 
upominków i kwiatów... 

Teatrzyk „Piraci”

W piątek 01.02.2019 zawitał do naszego przedszkola Teatrzyk „Magic” przedstawiający 
opowieść o piratach. Przedszkolaki dowiedziały się, by w życiu być odważnym, dzielnie 

stawiać czoło problemom oraz że pracą można osiągnąć wymarzony cel. Dzieci aktywnie 
uczestniczyły w przedstawieniu, podczas którego było mnóstwo zabawy, śmiechu i pozytyw-
nych emocji.

Spotkanie z policjantem

Przedszkolaki podczas spotkania z Panem policjantem utrwaliły wiadomości o tym, jak 
bezpiecznie poruszać się po drogach, podróżować samochodem, bawić się w domu 

i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji różnych zagrożeń. Gość ostrzegał też przed 
osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu.
Jak zwykle, szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja wyposaże-
nia policyjnego niezbędnego podczas wykonywania pracy. Uwieńczeniem spotkania było 
wręczenie przez dzieci podziękowania za ciekawe i pouczające zajęcia. 



20/2019Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 41

OŚWIATA
Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Przedszkola

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Rakowcu

Święto Babci i Dziadka

Styczeń, mimo mroźnej pogody, obfi tuje w aurę ciepła i miłości, a to za sprawą naszych 
Babć i Dziadków, którzy w tym zimowym miesiącu obchodzą swoje święto. Z tej okazji, 

jak co roku, w naszym przedszkolu organizowane są uroczystości, podczas których przed-
szkolaki śpiewają, tańczą, recytują wiersze oraz składają życzenia swym ukochanym Babciom 
i Dziadkom. Również tym razem nie brakowało radosnych uśmiechów, a niekiedy łez wzru-
szeń, a także przytulasów i buziaków od ukochanych wnucząt.

Bal karnawałowy w rytmie dżungli

7 lutego w naszym przedszkolu wyrosły liany i ogromne palmy. Brazylijskie rytmy 
muzyki towarzyszyły przygodom pośród dzikich zwierząt. Gorący klimat w środku zimy 

mógł wskazywać tylko na jedno – bal karnawałowy pod hasłem DŻUNGLA! Cudowne i po-
mysłowe stroje, zachwycające dekoracje, wspaniałe zabawy i owocowy poczęstunek – to 
wszystko wywołało piękne uśmiechy na twarzach naszych przedszkolaków!

Kodowanie na dywanie

Programowanie staje się dziś ważnym elementem w edukacji na wszystkich poziomach 
kształcenia. Aby jednak młodzi ludzie z powodzeniem kodowali, powinniśmy zacząć 

uczyć się krytycznego myślenia od najwcześniejszych lat. Nasze przedszkole wychodzi 
naprzeciw temu wyzwaniu! Przedszkolaki z „Gamy” intensywnie rozwijają swoje umiejęt-
ności w zakresie kodowania i programowania podczas zajęć z panią Magdą, która w niesa-
mowicie ciekawy sposób motywuje małych programistów do wykorzystywania swojego 
potencjału intelektualnego podczas wspólnych zabaw. 

Projekt edukacyjny „Badacze przeszłości”

Ferie zimowe w „Gamie” upłynęły pod hasłem „Badacze przeszłości”. Dzieci poznały 
zabawy swoich dziadków: grały w gumę, w kapsle, bawiły się bączkiem. Obejrzały 

prezentację multimedialną o dawnych domach, poznały pierwsze samochody, samodzielnie 
wykonały szmaciane lalki i wielki dom z kartonu. W ramach wystawy „Polska wczoraj i dziś” 
przedszkolaki miały okazję zobaczyć sprzęty gospodarstwa domowego, zabawki i  inne 
przedmioty, jakich kiedyś używali babcia z dziadkiem. To była bardzo ciekawa i pouczająca 
podróż do przeszłości! 

Mali kucharze

Podczas zajęć kulinarnych dzieci rozwijają samodzielność, poznają przybory i sprzęty 
kuchenne, zdobywają nowe doświadczenia, uczą się kulturalnego zachowania przy 

stole, ale przede wszystkim czerpią radość ze wspólnego przygotowywania posiłków. Pod-
czas ferii nasze przedszkolaki zamieniły się w kucharzy i upichciły gofry, które potem 
spałaszowały ze smakiem. Ale było pysznie!

Gimnastyczne akrobacje

Gimnastyka korekcyjna to stały element w menu naszego przedszkola. :) Prowadzone 
przez panią Martę zajęcia mają na celu korygowanie wad postaw u dzieci i rozwijanie 

sprawności fi zycznej. Poza tym są pomysłowe, nietuzinkowe i urozmaicone, przez co nie-
zwykle atrakcyjne dla naszych podopiecznych! 

Tuż przed wiosną wszystkie przedszkolaki 
zamieniły się w ogrodników i stworzyły zielone 
ogródki na parapetach. Posadziły cebulki i po-
siały owies, poznały etapy wzrostu roślin 
i dowiedziały się, czego potrzebują rośliny, aby 
pięknie rosnąć. Teraz będą dbać o swoje roślin-
ki, podlewając je codziennie, dzięki czemu nauczą 
się systematyczności i odpowiedzialności. Już 
nie możemy doczekać się efektów!

Wiosenne ogródki 
na parapecie
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Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Bezpieczna szkoła
 

Dnia 5 lutego 2019 r. w szkole zorgani-
zowany został Dzień Bezpiecznego In-

ternetu. Tego dnia uczniowie musieli przyjść 
do szkoły ze stworzonym samodzielnie logo 
„Bezpiecznego Internetu” przyczepionym do 
piersi. Klasy I-IV obejrzały przedstawienie 
pt. „Babcia w Internecie” przygotowane przez 
uczniów naszej szkoły. Dodatkowo, wszyst-
kie klasy wzięły udział w potyczkach mię-
dzyklasowych, zadaniem uczniów każdej 
klasy było znalezienie w szkole 3 zadań 
przeznaczonych dla nich i rozwiązanie ich. 
Wszystkie polecenia związane były z Inter-
netem, np. krzyżówka, wykreślanka, stwo-
rzenie kodeksu zasad bezpiecznego korzy-
stania z  Internetu itp. Wyróżnienia 
otrzymały klasy, które najlepiej wywiązały 
się z powierzonych zadań

25 stycznia 2019 r. przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu 

przeprowadzili w naszej szkole instruktaż 
dotyczący pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Uczniowie brali czynny udział w ćwicze-
niach, wykonując sztuczne oddychanie, 
masaż serca, ćwiczyli pozycję boczną. Stra-
żacy opowiadali także o rożnych niebezpiecz-
nych sytuacjach, o tym, jak należy reagować 
i wzywać pomoc. Najmłodsi ratownicy w na-
grodę mogli obejrzeć wóz strażacki.

Dnia 19 stycznia br. naszą szkołę odwie-
dzili funkcjonariusze policji i przeprowadzi-
li dla uczniów pogadankę o bezpieczeństwie 
ruchu drogowego.

Dzień Babci i Dziadka

Dnia 23 stycznia odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Zaproszonych gości przywitał pan dyrektor 
Marek Szuwarowski. Dziadkowie obejrzeli 
jasełka wystawione przez uczniów klasy  
IV b. Następnie wysłuchali wierszy i piosenek 
przygotowanych przez swoje wnuczęta. Nad 
organizacją występu czuwała, jak co roku, 
p. Alina Szyszko, za co otrzymała podzięko-
wanie od uczniów. Dziękujemy gościom za 
przybycie i zapraszamy za rok!

Jasełka

Na początku stycznia 2019 r. klasa IV b 
zaprezentowała przed społecznością 

szkolną Jasełka przygotowane pod czujnym 
okiem p. E. Stępki, które na stałe wpisały się 
w kalendarz imprez organizowanych przez 
naszą szkołę. W specjalnie przygotowanych 
strojach młodzi aktorzy przedstawili sceny 
narodzin Chrystusa. Piękny śpiew kolęd 
uświadomił wszystkim i przypomniał, że 
Święta Bożego Narodzenia należą do naj-
piękniejszego okresu w ciągu roku. Kiedy 
część artystyczna dobiegła końca, wystę-
pujący aktorzy otrzymali gromkie brawa.

Konkursy

12 grudnia 2018 r. w Społecznej Szkole 
Podstawowej w Kwidzynie odbył się 

powiatowy konkurs „Oni też byli dziećmi”. 
Do konkursu przystąpiło 7 szkół. Naszą 
szkołę reprezentowała drużyna przygoto-
wywana przez p. Izabelę Cichocką-Marciniak, 
w skład której weszli: Antoni Szych z kl. I, 
Amelia Osiecka z kl. II i Nikola Gretkowska 
z kl. III. Uczniowie wykazali się ogromną 
wiedzą i zajęli II miejsce.

8 marca 2019 roku uczennica kl. VI Nina 
Wolnik wzięła udział w Konkursie Biblij-

nym na etapie powiatowym. W tym roku 
szkolnym uczniowie musieli wykazać się 
wiedzą na temat Dziejów Apostolskich świę-
tego Łukasza. Nina świetnie poradziła sobie 
z pytaniami i ostatecznie zajęła II miejsce. 
W ten sposób zakwalifikowała się na etap 
wojewódzki.

Mikołajki

Dnia 6 grudnia 2018 r. Samorząd Ucz-
niowski zorganizował dla uczniów naszej 

szkoły „Międzyklasowe zmagania mikołaj-
kowe”. Dzieci miały przyjść od szkoły ubrane 
na czerwono i w zespołach klasowych ułożyć 
i pokolorować kolorowankę XXL. Zabawa 
miała na celu integrowanie uczniów. „Certy-
fikat zgranej klasy” zdobyli uczniowie klas: 
I, II, III, IV b i VI. Po zakończonych zmaganiach 
uczniowie klas IV wybrali się do kina na film 
pt.: „Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grin-
delwalda”.

Wycieczka w ramach 
projektu KoderJunior

13 i 14 grudnia 2018 r. najmłodsze klasy 
naszej szkoły udały się na wycieczkę do 

Torunia w ramach projektu KoderJunior. Ucz-
niowie klas I-III mieli możliwość uczestnicze-
nia w zajęciach z programowania oraz inter-
aktywnego zdobywania wiedzy na wystawach 
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Dnia 1 marca odbył się apel z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. Akademię przygotowała klasa 
VIII pod okiem swojej wychowawczyni Mał-
gorzaty Drzewińskiej-Mędrek. Podczas ape-
lu uczniowie upamiętnili żołnierzy antyko-
munistycznego i  niepodległościowego 
podziemia, oddali im hołd za krew przelaną 
w obronie Ojczyzny.
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Bal karnawałowy

Tuż przed feriami 
zimowymi odbył 

się wielki bal karnawa-
łowy zorganizowany 
przez Radę Rodziców 
naszej szkoły. Bawili 
się wszyscy: od naj-
młodszych do najstarszych uczniów. Prze-
piękne stroje wzbudzały zachwyt, ale też 
ujawniły niesamowite talenty niektórych 
rodziców! Rada rodziców zadbała o piękną 
dekorację, słodki poczęstunek i super atmo-
sferę. Dziękujemy!!!

Dzień Kobiet

Chłopcy z klasy VI, VII i VIII zorganizo-
wali niespodziankę dla wszystkich kobiet 

w naszej szkole. Przygotowali występ arty-
styczny, na którym złożyli życzenia i obda-
rowali Panie prezentami. Następnie z ogrom-
ną przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu 
wokalistki ‒ pani Marty Chrzanowskiej-
Stańczyk. 

Obchody Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia 

odbył się uroczysty apel dla całej społecz-
ności szkolnej przybliżający sylwetki żołnie-
rzy niezłomnych. Następnie delegacja uczniów 
wraz z dyrektorem szkoły uczestniczyła 
w Gminnych Obchodach tego święta. Szkoła 
Podstawowa w Janowie opiekuje się sztan-
darem organizacji niepodległościowej Kon-
federacja Obrony Wiary i Ojczyzny. Poczet 
sztandarowy złożony z uczniów szkoły uświet-
nił uroczystość.

Podsumowanie I semestru 
2018/2019

Na zakończenie I semestru 2018/2019 
roku odbył się apel podsumowujący 

półroczną pracę, osiągnięcia i sukcesy uczniów. 
Uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyni-
ki nauczania, otrzymali z  rąk dyrektora 
szkoły odznaki „Najlepszy uczeń”. Wycho-
wawcy klas docenili również uczniów, którzy 
poczynili największe postępy. Gratulujemy 
wyróżnionym uczniom, a wszystkim życzymy 
powodzenia w następnym semestrze. 

Z codziennego życia 
przedszkolaków

Czas zimowy w oddziale przedszkolnym 
i  zerówce przy Szkole Podstawowej 

w Janowie obfitował w wiele ciekawych 
momentów. Odbyły się kreatywne warszta-
ty LEGO, dzieci z zerówki w ramach programu 
„Moja pierwsza wizyta u stomatologa” od-
wiedziły gabinet dentystyczny. Odbył się bal 
karnawałowy, na którym dzieci bawiły się 
znakomicie. Zimowy czas to również spot-
kanie z pingwinami w krainie lodu. Przed-
szkolaki zostały zaproszone na urodziny 
Kubusia Puchatka, na którym radościom 
i zabawom nie było końca. 

„Z pasją dla niepodległej – 
pasja rodzi energię i daje 
moc”

W grudniu odbyło się niecodzienne 
spotkanie, podczas którego wyjątkowe 

osoby zaprezentowały swoje prace zrodzone 
z pasji. Zobaczyliśmy ciekawe ekspozycje 
rękodzieła artystycznego. Spotkanie miało 
na celu pokazanie, jak można łączyć własne 
pasje z obowiązkami życia codziennego. 
Dziękujemy wszystkim osobom, które tego 
dnia zechciały dzielić się swoimi pasjami, 
pozytywnie zarażać entuzjazmem i energią. 
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Zmagania sportowe 

  
Nasi młodzi zawodnicy, na co dzień trenujący 
tenis stołowy pod okiem pana Aleksandra Cicho-

ckiego, Kuba, Karol i Stasiu, w dniu 22 lutego wzięli 
udział w ogólnopolskim prestiżowym Grand Prix Pol-
ski Młodzików w Tenisie Stołowym. Wszyscy zawod-
nicy wygrali po jednym meczu w grupie, natomiast 
Kuba wyszedł dalej i po wyrównanej walce przegrał 
mecz barażowy z czołowym zawodnikiem wojewódz-
twa śląskiego. Tydzień przed feriami zakończyły się również zmagania naszych sportowców w Igrzy-
skach Dzieci oraz Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Siatkówce. Jako ostatni w meczach finału 
wzięli udział uczniowie klas V i VI. W Szkole Podstawowej w Sadlinkach odbyło się spotkanie sześciu 
najlepszych drużyn powiatu w mini piłce siatkowej. Wśród finalistów znaleźli się nasi uczniowie: 
Jakub O., Oliver K., Damian Z., Jakub R., Michał T., Staś R., Jakub Ś., Jakub N. Mateusz N. oraz Karol R. 

Szkoły
OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Dzień otwarty szkoły i oddziałów 
przedszkolnych

Dzień otwarty już za nami. 27 lutego gościliśmy dzieci – kan-
dydatów do oddziałów przedszkolnych i do klasy I oraz ich ro-

dziców. Pani dyrektor zaprezentowała ofertę edukacyjną na przyszły 
rok, odpowiedziała na liczne pytania rodziców, a potem goście 
zwiedzali naszą placówkę i uczestniczyli w zajęciach adaptacyjnych. 
Mamy nadzieję, że się podobało…

Zajęcia w ramach Wewnątrzszkolnego 
Systemu Doradztwa Zawodowego
  

Uczniowie klasy VIII w  ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z przedsta-

wicielami policji. Zaznajomieni zostali z wymaganiami, jaki stawia 
ten zawód, porozmawiali o predyspozycjach fizycznych i psychicznych, 
jak również ograniczeniach zdrowotnych. W lutym odbyło się również 
spotkanie z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego Mundurowego 
SPARTAKUS w Kwidzynie, który zapoznał uczniów z zasadami rekru-
tacji do nowo otwieranej szkoły. 

Akcja Unicef „Wszystkie kolory świata”
 Podczas kiermaszu bożonarodzeniowego odbył się finał Akcji Unicef „Wszystkie kolory świata”, w trakcje której odbyła się licytacja 
laleczek wykonanych przez uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły. Uzbieraliśmy łącznie kwotę 875 zł, która została wpła-

cona na konto Stowarzyszenia Unicef. Wszystkie fundusze zebrane podczas tegorocznej edycji przeznaczone zostaną na zakup szczepio-
nek dla dzieci w Afryce i Azji. Dziękujemy za wielkie, gorące serca. Wspólnie uratowaliśmy ponad 80 dzieci.
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Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Warsztaty na temat zdrowego odżywiania się 

W ramach realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego i promocji zdrowego 
odżywiana odbyły się zajęcia warsztatowe dla uczniów naszej szkoły. Młodzież zapo-

znała się z najnowszą piramidą żywieniową człowieka opracowaną przez specjalistów z WHO. 
Ponadto zostały omówione zasady żywienia dzieci i młodzieży w okresie szkolnym, a sami 
uczniowie mieli okazję ułożyć swój indywidualny jadłospis, dostosowany do założeń odpo-
wiedniego żywienia i własnych upodobań.

Język migowy  

Nauka języka migowego to nie tylko świetna zabawa dla dzieci, ale przede wszystkim 
pokazanie nowego sposobu porozumiewania się z ludźmi. W ramach współpracy z naszą 

szkolą przedszkolaki odwiedziła pani Jola, która zapoznała dzieci z  językiem migowym. 
Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem uczyły się, jak pokazywać podstawowe słowa 
takie jak: dom, słońce, mama, tata, córka, syn, babcia, dziadek, dzień dobry i do widzenia, 
oraz zwroty: kocham cię mamo, kocham cię tato. Każde dziecko mogło nauczyć się, jak po-
kazać swoje imię w języku migowym. Bardzo dziękujemy pani Joli za przybycie do naszego 
przedszkola i za poświęcony nam czas.

Sukces uczennicy kl. II 

Z wielką przyjemnością informujemy, że uczennica klasy II – Nadia N., została laureat-
ką I miejsca Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zdrowie na talerzu” zorganizowa-

nego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z Pruszcza Gdańskiego. Gratulujemy Nadii 
zwycięstwa i życzymy kolejnych sukcesów.

       

Szkolny Klub Wolontariatu

Nasi wolontariusze prężnie działają. 
W ramach działań wolontariackich zor-

ganizowali zajęcia czytelnicze dla dzieci 
z przedszkola „Akuku” w Kwidzynie. Odział 
przedszkolny z wolontariuszami odwiedził 
również Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Kwidzynie, gdzie przedstawił występ ar-
tystyczny „Jasełka”. Wolontariusze złożyli 
wizytę również dzieciom z Domu Dziecka 
w Białochowie. Przedstawili krótki występ 
artystyczny pt: „Boże Narodzenie tuż tuż…”. 
Podczas spotkania wspólnie śpiewano kolę-
dy, a na zakończenie wręczone zostały 

dzieciom paczki, które przygotowali wolon-
tariusze razem z kolegami i koleżankami 
z naszej szkoły. Ponadto nasi sympatyczni 
aktywiści systematycznie odwiedzają miesz-
kańców DPS w Kwidzynie.  

Zmiany w naszej szkole

Podczas gdy uczniowie odpoczywali podczas ferii, szkoła zmieniała swoje oblicze. Na górnym holu pojawiło się źródełko z wodą pitną, 
nowa podłoga w kąciku relaksu, a sala gimnastyczna wzbogaciła się o regulowany zestaw do piłki koszykowej, tak aby i mniejsi, 

i więksi mogli udoskonalać swoje umiejętności. Największą metamorfozę przeszła sala klasy I., którą odmalowano, zmieniono oświetlenie 
na energooszczędne, a na ścianach pojawiły się kolorowe naklejki. 
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Sukcesy Julii

Dnia 1 lutego w Społecznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Kwidzynie 
odbył się IX Powiatowy Konkurs Recytatorski w Językach Obcych. Nasza 

uczennica z klasy III gimnazjum, Julia Ciszkowska, w kategorii „Poezja w języku 
niemieckim” zajęła I miejsce, a w kategorii “Poezja w języku angielskim” otrzyma-
ła wyróżnienie. 

Uczennica zdobyła również III miejsce w Powiatowym Konkursie „Boże Naro-
dzenie, magia i czar” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Ryjewie.

Julia została także laureatką konkursu o zasięgu ogólnopolskim „Serce kap-
suły czasu” organizowanego przez fundację „TworzyMY Kraków”. Prace osób wy-
różnionych zostaną zamknięte w kapsule, nowej inwestycji zbudowanej w sercu 
Krakowa. Ma być ona otwierana za 25, 50, 75 i 100 lat, aby następne pokolenia 
mogły przeczytać wizje ludzi żyjących obecnie.

Gratulujemy Julce, jej rodzicom oraz nauczycielkom, które przyczyniły się do 
sukcesów uczennicy.

Koncert otwartych serc – tak można w skrócie nazwać imprezę, która odbyła się w naszej szkole w sobotę 8 grudnia. Zbieraliśmy pieniądze 
na leczenie naszego byłego ucznia Wiktora Grzegorzewskiego, który walczy z guzem mózgu. Magiczny, świąteczny czas wydobył z ludzkich 
serc ogromne pokłady dobroci. Dla chorego kolegi zaśpiewały przedszkolaki z Marezy, Korzeniewa i Nowego Dworu, a także uczniowie, 
rodzice i nauczyciele SP w Nowym Dworze. Ponadto dzieci mogły brać udział w różnego rodzaju zabawach i zajęciach. Na sam koniec im-
prezy, prosto od lekarza, dotarł sam Wiktor! Jak dobrze było Go znowu wyściskać! Mocno trzymamy kciuki za chłopca!

Sukces Wiktora

Wiktor Wiśniewski, uczeń klasy III gimnazjum, przeszedł do III etapu (woje-
wódzkiego) w Pomorskiej Lidze Zadaniowej z matematyki. Trzymamy kciuki 

i mamy nadzieję, że w następnym numerze kwartalnika będziemy mogli pogratu-
lować sukcesu. 

Legenda piłki ręcznej w Nowym Dworze

Artur Siódmiak, były piłkarz ręczny, wielokrotny reprezentant Polski, olimpij-
czyk, wicemistrz świata z 2007 roku i brązowy medalista Mistrzostw Świata 

2009, odwiedził naszą szkołę i poprowadził niecodzienną lekcję wychowania fi -
zycznego z uczniami szkół podstawowych z terenu gminy Kwidzyn. Młodzi spor-
towcy mogli zgłębić tajniki gry w piłkę ręczną oraz poćwiczyć pod okiem eksperta 
w tej dziedzinie. 

Mikołajkowa 

zabawa 

charytatywna
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Sportowiec odwiedził naszą placówkę w  ramach współpracy, 
jaką Gmina Kwidzyn nawiązała z Fundacją Artura Siódmiaka.

Remont sali zakończony

Kilka miesięcy temu pisaliśmy o trwającym remoncie naszej sali 
gimnastycznej. Uczniowie z niecierpliwością czekali na efekt 

i na moment, kiedy będą mogli znowu tam ćwiczyć. Remont się za-
kończył, ostatnie drobne poprawki wykonano i jest... Nasza drużyna 
unihokeja ma już gdzie trenować, a uczniowie cieszą się, że lekcje 
WF-u wróciły do „normalności”. Zobaczcie, jak pięknie wyszło…

Zajęcia z kodowania dla najmłodszych

W naszej szkole dzieci pokochały lekcje związane z programo-
waniem. Podczas nich wykorzystujemy matę do kodowania, 

kolorowe kubeczki, roboty edukacyjne: bee bota i photona, a także 
grę edukacyjną ScottieGo! Kodowanie to świetna zabawa, jak i nauka 
logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz działania 
w grupie.

Dzień Babci i Dziadka

Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka to okazja do łączenia 
pokoleń i wzmacniania więzi rodzinnych. Nic nie wzruszy bardziej 

babcinego serca niż wnuczek recytujący wiersz czy wnuczka śpie-
wająca piosenkę, a gdy do tego jeszcze zatańczą..., pojawiają się łzy 
szczęścia. To wszystko zakończone słodkim ciastem i kawą w miłym 
towarzystwie daje idealny przepis na świętowanie. Tak właśnie było 
u nas!

Gry korytarzowe

Gdy jest zimno, gdy 
wiatr wieje..., nasi ucz-

niowie już nie narzekają na 
nudę podczas przerw mię-
dzylekcyjnych. Mają możli-
wość ciekawego spędzania 
czasu, grając w gry koryta-
rzowe, a my „nie biegaj” zamieniliśmy na „zagraj”! Popularne plan-
szówki przeniesione na duży format gwarantują w nowatorski 
sposób aktywne spędzanie czasu w pomieszczeniu. I na przerwach 
od razu robi się wesoło!

Wizyta policjantek w klasach młodszych

Panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie 
odwiedziły naszą szkołę, aby przypomnieć uczniom zasady 

bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Wyjazd do kina

W środę 6 lutego dzieci z klas młodszych były na wycieczce 
w Multikinie w Grudziądzu. Uczniowie oglądali bajkę „Sekretny 

świat kotów”.

Dzień otwarty już za nami…
...a my przypominamy, że oprócz ciekawych form spędzania 
czasu oraz nauki oferujemy innowacyjne podejście do naucza-

nia. Stosujemy metody oceniania kształtującego, które polega na 
tym, że nasz uczeń wie, czego musi nauczyć się na zajęciach. Cele 
sformułowane w języku ucznia pozwalają mu powtórzyć najważ-
niejsze informacje z  lekcji. Dzięki temu dzieci nie tracą cennego 
czasu na powtarzanie zbędnych wiadomości i czytanie całych roz-
działów w podręcznikach, a rodzice wiedzą, co jest ważne, potrzeb-
ne, niezbędne do opanowania materiału z danego przedmiotu przez 
ich pociechy.
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OSIĄGNIĘCIA KONKURSOWE 

W Powiatowym Konkursie Poetycko-
Plastycznym pt. ,,Boże Narodzenie – 

magia i czar” laureatkami w kategorii poezja 
zostały: Martyna Niedziela (kl. V), która za-
jęła III miejsce, oraz Maja Zalewska (kl. VIII), 
która zdobyła wyróżnienie. Opiekunem 
konkursu była pani Iwona Zelmańska. 

W Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o AIDS/
HIV i Uzależnieniach naszą szkołę reprezen-
towała Klaudia Szych (kl. III gim.), która za-
jęła III miejsce. Następnie w Powiatowym 
Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym pt.
 „W  MACIEJKOWYM OGRODZIE” wzięły udział 
uczennice klasy VI – Amelia Kowalska i Julia 
Kisielewska, która zdobyła wyróżnienie. 
Uczennice zostały przygotowane do konkur-
su przez panią Katarzynę Osiecką. Z kolei 
w szkolnym etapie Konkursu o tytuł Najlep-
szego Technika najwyższy wynik osiągnęli 
Klaudia Szych i Eryk Szutowicz z klasy III B 
gim. oraz Michał Wasiniak z klasy VIII, na 
których czekają kolejne zmagania na etapie 
powiatowym. Gratulujemy wszystkim lau-
reatom!

PROGRAMOWANIE

Uczniowie klasy I i II przez cały I semestr 
systematycznie przyswajali wiedzę na 

temat programowania. Okazuje się, że kodo-
wanie jest dla naszych najmłodszych dzieci 
świetną nauką poprzez zabawę. W ramach 
projektu uczniowie odwiedzili toruńskie 
„Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy”, 
w którym osobiście sprawdzali, jak działa 
otaczający nas świat. 

PROGRAM INNOWACJI

Od października w naszej szkole realizo-
wana jest innowacja pedagogiczna o na-

zwę „I  ty możesz zostać dziennikarzem”. 
Program innowacji obejmuje teorię i prakty-
kę z zakresu dziennikarstwa. Realizowany 
jest w trakcie systematycznych zajęć koła 
dziennikarskiego oraz wybranych lekcji ję-
zyka polskiego. W zajęciach uczestniczą 
uczniowie klasy IV, którzy wydają gazetkę 
„Szkolniak”. W grudniu i styczniu uczniowie 
brali udział w warsztatach prowadzonych 
przez byłą uczennicę naszej szkoły, jedną 
z dawnych redaktorek „Szkolniaka”, Julię 
Zelmańską, oraz przez dziennikarza, pana 
Piotra Matylę – tatę naszej uczennicy .

MAGICZNA MOC 
ZWYKŁEJ WODY

Z końcem stycznia uczniowie klasy I  i  II 
zakończyli projekt Magiczna Moc Zwykłej 

Wody. Głównym jego celem było propago-
wanie wiedzy na temat wody. Wszystkie 
założone działania zostały zrealizowane. 
Zwieńczeniem projektu był festyn „Wodę 
szanuję, przyrodę ratuję”, w którym udział 
mogli wziąć wszyscy zainteresowani. Autor-
kami grantu są panie Katarzyna Osiecka 
i Ewa Kemprowska.

NAGRODA GŁÓWNA 
W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 
DLA SP LICZE

Miło nam poinformować, iż w ogólno-
polskim konkursie „UNIA EUROPEJSKA 
TO MY” organizowanym przez Fun-

dację Honor Pomagania Dzieciom uczniowie 
klasy 6 i 7 naszej szkoły zajęli I miejsce – jako 
jedyna nagrodzona szkoła w Polsce. Na 
konkurs nadesłano 600 prac. Nagrodą było 
dofi nansowanie w 50% 7-dniowego (6 noc-
legów) pobytu z wyżywieniem, atrakcjami 
i programem wycieczek w Hotelu w Zakopa-
nem. Opiekunem konkursu w szkole jest 
pedagog szkolny – pani Lidia Banaś. Ten 

wielki sukces uczniowie zawdzięczają swojej aktywnej pracy! Serdecznie gratulujemy! 
Dziękujemy rodzicom za pomoc w realizacji zadań konkursowych!



20/2019Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 49

Szkoła Podstawowa w Liczu
OŚWIATA

Szkoły

„GRUNT TO DOBRE 
WYCHOWANIE”

W styczniu zakończyła się realizacja 
programu wychowawczo-profi laktycz-

nego „Grunt to dobre wychowanie”. W jego 
ramach odbyły się lekcje wychowawcze 
„Savoir vivre na co dzień i od święta”, konkurs 
plastyczny „Znam zasady zachowania się, 
nie stosuję przemocy”, szkolny plebiscyt na 
„Najżyczliwszą osobę w klasie” oraz apel 
szkolny, na którym klasa V zaprezentowała 
inscenizację pt. „Jan Brzechwa uczy nas 
kultury”. Na apelu pani dyrektor Stanisława 
Gadomska uroczyście wręczyła uczniom – 
wybranym w każdej klasie w ramach plebis-
cytu – ORDERY ŻYCZLIWOŚCI. Otrzymali je: 
Wojciech Kopek, Nadia Święcka, Dominika 
Slawiński, Karol Banaś, Martyna Gruza, Ja-
nina Sikorska, Kajetan Góralczyk, Sandra 
Bakierska, Wiktoria Kohnke, Ewa Wojtyra. 
Wśród laureatów konkursu plastycznego 
znaleźli się: Dominik Sokół, Olivier Żmijewski 
oraz Ewa Wojtyra. Gratulujemy! 

„Od uprawy do potrawy”

W styczniu nasi podróżnicy z klasy I i II 
w ramach projektu „Od uprawy do po-

trawy” wyruszyli na „zdrową” ekspedycję do 
sklepu TESCO w Grudziądzu. Uczniowie 
„zwiedzili” sklep, poznając tym samym wie-
le ciekawych informacji na temat zdrowej 
żywności. Na zakończenie wizyty czekała na 
nich smaczna niespodzianka. Radości nie 
było końca .

W OGRODZIE UCZUĆ 
I EMOCJI

W świetlicy szkolnej realizowany jest 
program profi laktyczny W OGRODZIE 

UCZUĆ I EMOCJI, którego celem jest m.in. 
rozwijanie świadomości o własnych zasobach, 

mocnych stronach oraz wzmacnianie poczu-
cia własnej wartości. W  lutym w ramach 
programu odbyły się w naszej szkole war-
sztaty malowania techniką akwareli, które 
przeprowadziła instruktorka pracowni ma-
larskiej „PODZAMCZE” pani Ewa Łozińska. 
W warsztatach uczestniczyły dzieci z klasy 
I, II i IV. Sztalugi do zajęć zostały wykonane 
przez rodziców – Ewelinę i Sławomira Wasi-
niaków. DZIĘKUJEMY! Opiekunem projektu 
jest pani Jadwiga Żółtańska.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W styczniu naszą szkołę odwiedzili spe-
cjalni goście, Babcie i Dziadkowie, którzy 

obchodzili swoje święto! Na tę popołudniową 
uroczystość uczniowie przygotowali pełne 
radości i uśmiechu występy artystyczne – 
teatralne, wokalne i taneczne. Przedszkolaki 
nie zapomniały również o mieszkańcach po-
bliskiego Domu Seniora, w którym następ nego 
dnia powtórzyły swój program artystyczny. 
Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygoto-
waniu poczęstunku! 

„Dzielmy się radością 
pomagania”

W lutym Szkolny Klub Wolontariusza 
„Nadzieja” obchodził 15-lecie swojego 

działania (w szkole i poza nią) dla drugiego 
człowieka. Z tej okazji uczniowie spotkali się 
na popołudniowym spotkaniu integracyjno
-edukacyjnym pt. „Dzielmy się radością po-
magania”. Do wspólnego świętowania zapro-

sili również wolontariuszy ze Szkolnego 
Klubu Wolontariusza w SP w Tychnowach, 
z którymi aktywnie spędzili wolny czas.

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Szkolny Klub Sportowy aktywnie rozwija 
sportowe zainteresowania uczniów. Po-

zalekcyjne zajęcia są fi nansowane przez 
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 
w Gdańsku. W szkole utworzone zostały dwie 
grupy ćwiczących: jedna przeznaczona dla 
dziewcząt z piłką siatkową jako dyscypliną 
wiodącą, druga dla chłopców rozwijająca 
umiejętności piłkarskie. Zajęcia odbywają 
się dwa razy w tygodniu. Do projektu SKS 
należy ponad 30 uczniów i będzie on reali-
zowany do grudnia 2019 roku. 

OSIAGNIĘCIA SPORTOWE

W styczniu uczniowie naszej szkoły uczest-
niczyli w kilku gminnych zawodach, 

które przyniosły im dobre wyniki! Chłopcy 
z klasy IV zajęli I miejsce w gminie w dyscy-
plinie dwa ognie, zajęli II miejsce w rozgryw-
kach piłki siatkowej, natomiast dziewczynki 
IV miejsce, z kolei w starszych klasach (8 SP 
i Gim.) chłopcy i dziewczęta zajęli I miejsce 
w gminie. W piłkę ręczną zajęliśmy II miejsce 
zarówno w kategorii chłopców i dziewcząt 
klas starszych, jak i chłopców z klas V i VI. 
Gratulujemy!  

FERIE ZIMOWE 

To czas wypoczynku, zabawy i rekreacji, 
także w naszej szkole! W pierwszym ty-

godniu ferii w godz. 9-13 dzieci z najbliższej 
okolicy spędzały ten czas w miły, aktywny 
i ciekawy sposób. Miały możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach plastycznych, muzycznych, 
sportowych i  informatycznych. Rozegrano 
mecze w dwa ognie, piłkę halową, koszykówkę 
oraz siatkówkę. Zabawy w szkole było co nie 
miara, oczywiście bez książek i zeszytów .

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

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

MIKOŁAJKI

6 grudnia 2018 roku w naszej szkole 
odbyły się Mikołajki dla wszystkich 

dzieci z Korzeniewa i okolic. Organizatorami 
imprezy byli: sołtys wsi Korzeniewo, Prze-
wodnicząca Komisji społecznej, oświaty, 
kultury i sportu ‒ Pani Renata Krupa, Korze-
niewskie Koło Kobiet, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kwidzynie, Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Kwidzyn Filia w Korzeniewie oraz Szkoła 
Podstawowa w Korzeniewie. Uczniowie naszej 
szkoły przygotowali występ artystyczny pod 
kierunkiem Pani Anny Świderskiej. Najpierw 
wystąpił zespół muzyczny w składzie: Maja 
Tyrau, Michalina Komoszewska, Mariusz 
Czeszejko-Sochacki, Natalia Łojewska, Kinga 
Brodowska, Martyna Gostumska, Amelia 
Wyszomierska, Mateusz Dawert, Szymon 
Dorszewski, Aedhan Pobudkiewicz, Wiktoria 
Karandziej i Rozalia Plichta. Uczniowie za-
grali kilka kolęd, wprowadzając nas w świą-
teczny nastrój. Oprawą muzyczną zajął się 
Kacper Gubiec. Na koniec Mikołaj wręczył 
wszystkim dzieciom słodkie upominki.

JASEŁKA

18 grudnia 2018 r. w naszej szkole od-
były się Jasełka. Uczniowie klas II, IV, V, 

VI i VIII pod kierunkiem Pań: Anny Szumlak, 
Jolanty Zbyszyńskiej, Anny Świderskiej oraz 
Renaty Bednarczyk wprowadzili nas w świą-
teczny nastrój. Oprawą muzyczną zajęli się 
Panowie Jarosław i Michał Hals. Całą uroczy-
stość poprowadziła Pani Anna Świderska. 
W tegorocznym przedstawieniu jasełkowym 
wzięli udział również mieszkańcy Korzenie-
wa: P. Renata Krupa, P. Marzena Smolińska, 
P. Beata Jarmudy, P. Michalina Szaciłło oraz 
P. Grzegorz Dudek. Swoje talenty muzyczne 
pokazali również nasi uczniowie, grając na 
instrumentach: akordeonie ‒ Rosalie Plichta, 
saksofonie ‒ Wiktoria Karandziej, keyboardzie 
‒ Kacper Gubiec. Nie zabrakło także gry na 
flażoletach w wykonaniu Kingi Brodowskiej, 
Natalii Łojewskiej, Mai Tyrau, Michaliny Ko-
moszewskiej, Mateusza Dawerta, Mariusza 

Czeszejko-Sochackiego, Szymona Dorszew-
skiego, Aedhana Pobudkiewicza, Martyny 
Gostumskiej, Amelii Wyszomierskiej, Andże-
liki Suwińskiej. Zdolności wokalne zaprezen-
towała klasa II, śpiewając piękne pastorałki. 
Na zakończenie przedstawienia na scenie 
jasełkowej wystąpił zespół ludowy „Wesoła 
Gromadka” z Tychnów, który zaśpiewał ko-
lędy i pastorałki.

YOUTUBER JERRY 

28.01.2019 r. youtuber Jerry odwiedził 
naszą szkołę. Opowiedział uczniom 

o początkach swojej drogi medialnej oraz 
zdradził kilka wskazówek dla osób, które 
chciałyby spróbować swoich sił w tworzeniu 
własnego kanału. Jak sam stwierdził, bycie 
youtuberem wcale nie jest takie łatwe, jak 
mogłoby się   wydawać. Trzeba poświecić 
sporo czasu i wysiłku, aby móc zaistnieć 
w internetowym świecie. Uczniów ciekawiło 
to, o czym gość opowiadał. Była to również 
lekcja profilaktyki. Na zakończenie uczniowie 
mogli podejść do zaproszonego gościa, za-
mienić z nim parę słów, zdobyć autograf czy 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Dziękujemy 
Pani Edycie Świderskiej za zaangażowanie 
w zorganizowanie i sponsorowanie spotkania.
 
ŻYWA LEKCJA PRZYRODY 

Dnia 31 stycznia 2019 r. odwiedziły 
naszą szkołę alpaki – Manu i Kumys. 

Podczas żywej lekcji przyrody uczniowie 
mieli okazję poznać życie i  zwyczaje tych 
ciekawych i pięknych zwierząt. Ich wygląd 
wzbudzał sympatię. Każdy chciał je pogłaskać 
lub przytulić. Spotkanie z alpakami było 
bardzo ciekawym zajęciem edukacyjnym. 
Opiekunka zwierząt chętnie odpowiadała na 
wszystkie pytania, a na zakończenie spot-
kania uczniowie otrzymali garść karmy, 
którą mogli nakarmić nietypowych gości. 
Żywa lekcja przyrody dostarczyła wszystkim 
wiele radości. Specjalne podziękowania kie-
rujemy do Pani Edyty Świderskiej, która zor-
ganizowała i zasponsorowała to spotkanie.

OMNIBUS 2019

1 lutego 2019 roku odbył się pierwszy 
turniej wiedzowo-sportowy OMNIBUS 

2019 dla uczniów klas I-III. Uczniowie zakwa-
lifikowani do części wiedzowej przeszli eli-
minacje w swoich klasach. W turnieju rywa-
lizowało 18 uczniów. Byli dobrani losowo 
w trzyosobowe zespoły – po jednym przed-
stawicielu z każdej klasy. Powstało 6 zespo-
łów, które odpowiadały na pytania z różnych 
dziedzin. I miejsce zajęła drużyna w składzie: 
B. Brodowski (kl. I), J. Browalska (kl. II)  
i Sz. Jaszczerski (kl. III). II miejsce zajęli:  
F. Nowacki (kl. I), W. Wałaszewska (kl. II)  
i D. Czeszejko-Sochacka (kl. III). III miejsce 
zdobyli: K. Wilga (kl. I), A. Izbaner (kl. II)  
i M. Keslinke (kl. III).Uczniowie otrzymali 
dyplomy oraz nagrody. W przerwie przed 
konkurencjami sportowymi wystąpiły jako 
cheerleaderki ‒ uczennice z klasy III. Drugą 
część turnieju stanowiły konkurencje spor-
towe, w których wzięły udział  3 siedmioo-
sobowe zespoły ‒ po 2 uczniów z klas I-III 
i rodzic. Startujący zawodnicy wykazali się 
zwinnością i szybkością, ale najlepsza oka-
zała się drużyna w składzie: A. Zaworska  
i A. Włodarczyk (kl. I), M. Krupa i M. Nowak (kl. 
II), N. Jędrys i Sz. Jaszczerski (kl. III) oraz 
Pani M. Lewandowska. Wszystkie drużyny 
otrzymały medale, a klasy piękne piłki. Na-
grody ufundowała Pani Renata Krupa – rad-
na Gminy Kwidzyn.

UROCZYSTE OBCHODY 
NARODOWEGO DNIA 
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY 
WYKLĘTYCH

1 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły 
( A. Rudnicka, O. Skrzypek, H. Zbyszyńska, 

A. Witczak,   O. Buć, K. Gubiec, K. Dawert) 
wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W czasie uro-
czystości złożyli kwiaty pod tablicą pamięci 
Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny w Ma-
rezie. Uczniom towarzyszyły: Dyrektor szko-
ły Pani A. Urbańska oraz nauczycielki Pani  
I. Knot oraz Pani H. Rybarczyk.

Szkoły



20/2019Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 51

OŚWIATA
Szkoły

Kalendarz imprez sportowych Gminy Kwidzyn 2019

Lp. Nazwa imprezy Miejsce i termin Organizator

1
Halowy turniej piłki nożnej 

drużyn amatorskich o puchar
Wójta Gminy Kwidzyn

9 marca 
Nowy Dwór Urząd Gminy Kwidzyn

2
Zawody spławikowe  

o puchar Wójta Gminy Kwidzyn – 
otwarcie sezonu 

14 kwietnia
Brachlewo

Urząd Gminy Kwidzyn 
PZW

3 Turniej piłki nożnej Maj/Czerwiec
Rakowiec/Korzeniewo Urząd Gminy Kwidzyn

4 II Gminny Turniej Rodzinny  
Tenisa Stołowego

Czerwiec 
Tychnowy

Aleksander Cichocki
Urząd Gminy Kwidzyn

5 Bieg Plebiscytowy 13 lipca
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
Traktor Team

6 Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie 
stołowym – runda I

Wrzesień
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
GSRKFiSS

7 Turniej Unihokeja pod patronatem 
Wójta Gminy Kwidzyn

Wrzesień
Nowy Dwór

Urząd Gminy Kwidzyn
Jerzy Stankiewicz

8 Kulturalnie, zdrowo i sportowo Wrzesień – Październik
Nowy Dwór

GOK Kwidzyn
Urząd Gminy Kwidzyn

Koła Gospodyń Wiejskich
Placówki oświatowe

9 Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie 
stołowym – runda II

Październik 
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
GSRKFiSS

10 Gminny turniej piłki siatkowej Październik – Listopad
Tychnowy Urząd Gminy Kwidzyn

11 I runda Grand Prix Gminy Kwidzyn  
w  badmintonie

Październik  
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
GSRKFiSS

12 III Półmaraton Traktora 5 października
Górki

Traktor Team
Urząd Gminy Kwidzyn

13 II runda Grand Prix Gminy Kwidzyn  
w badmintonie

Listopad  
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
GSRKFiSS

14 Grand Prix Gminy Kwidzyn  
w tenisie stołowym – finał

Listopad  
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
GSRKFiSS

15 Grand Prix Gminy Kwidzyn  
w badmintonie – finał

Grudzień  
Janowo

Urząd Gminy Kwidzyn
GSRKFiSS




