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Urząd Gminy

Referendum gminne 
nie odbędzie się…
Zaplanowane na 20 września 2015 roku referendum gminne w sprawie ustalenia zapisów w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kwidzyn nie doszło do skutku z powodu stwierdzenia przez Wojewodę Pomorskiego nieważności  
uchwał w tej sprawie

Wniosek o przeprowadzenie referen-
dum gminnego wraz z  kartami 

i podpisami osób popierających prze-
prowadzenie referendum złożony zo-
stał Wójtowi Gminy Kwidzyn w dniu  
7 lipca 2015 r. przez Panią Genowefę 
Szczotkę – pełnomocnika inicjatora 
przeprowadzenia referendum. Zgodnie 
z art. 16 ust. 1 ustawy o referendum lo-
kalnym Wójt Gminy Kwidzyn niezwłocz-
nie przekazał wniosek przewodniczą-
cemu organu stanowiącego – Henry-
kowi Ordonowi. Zgodnie z procedurą 
Rada Gminy Kwidzyn powołała 22 lip-
ca 2015 r. doraźną komisję do spraw-
dzenia, czy wniosek mieszkańców 
o przeprowadzenie referendum odpo-
wiada przepisom ustawy, w skład któ-
rej weszli radni: Ryszard Świerczyński, 
Katarzyna Rublewska, Dariusz Wierz-
ba, Leszek Kędziora oraz Piotr Spaczyń-
ski. Komisja po przeanalizowaniu wnio-
sku wraz z załącznikami uznała, że 
wniosek inicjatora przeprowadzenia 
referendum gminnego odpowiada 
przepisom ustawy oraz nie prowadzi 
do rozstrzygnięć sprzecznych z pra-
wem. Organ stanowiący jednostki sa-
morządu terytorialnego zobowiązany 
był do podjęcia uchwały w sprawie 
przeprowadzenia referendum lub 
uchwały o odrzuceniu wniosku miesz-
kańców nie później niż w ciągu 30 dni 
od dnia przekazania wniosku Wójtowi 
Gminy.

Na posiedzeniu komisji w dniu 29 
lipca Radca Prawny podnosił, że orga-
nizowanie referendum w tej kwestii, 
w trakcie trwania procedury uchwala-
nia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, jest wkracza-
niem w sferę planistyki. Nadmienił, że 
w trakcie uchwalania planu istnieje 

możliwość zgłaszania wniosków i uwag 
mieszkańców. Rada rozstrzyga później 
poprzez głosowanie, czy zostaną do 
planu przyjęte czy też nie. Nie ma in-
nej alternatywy dla złożenia takich 
wniosków do planu. Zadanie pytania 
dotyczącego ustalenia odległości tur-
bin wiatrowych od zabudowań miesz-
kalnych w referendum gminnym jest 
wkraczaniem w sferę uchwalania pla-
nów miejscowych. Zapadł w tej spra-
wie wyrok w Naczelnym Sądzie Admi-
nistracyjnym w  Warszawie, gdzie 
stwierdzono, że nie można formułować 
pytań referendalnych, które są już 
określone przepisami planistycznymi. 
Ponadto skoro Rada Gminy uchwala 
plan, to nie może w tym samym zakre-
sie dopuszczać do przeprowadzenia re-
ferendum.

Pani Wójt dodała, że przeprowadze-
nie referendum w tym zakresie stano-
wi ograniczenie wyrażenia opinii w tej 
sprawie właścicielom gruntów nie-
mieszkającym w  gminie, ponieważ 
zgodnie z przepisami nie mogą oni w re-
ferendum się wypowiedzieć. Z kolei 
przy wyłożeniu planu do publicznej 
dyskusji mogą w niej uczestniczyć za-
równo właściciele gruntów, jak i miesz-
kańcy, zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Rada Gminy Kwidzyn na sesji w dniu 
5 sierpnia podjęła uchwalę Nr XIII/80/15 
w sprawie zarządzenia referendum 
gminnego, ustalając treść pytania re-
ferendalnego: „Czy jesteś za ustaleniem 
w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kwidzyn odległości 1000 m jako 
minimalnej odległości przemysłowych 
turbin wiatrowych o mocy powyżej 400 
kW od zabudowań mieszkalnych?” oraz 
termin referendum na 27 września 

2015 roku. Radni podjęli w/w uchwałę 
6 głosami „za”, 5 głosami „przeciw” oraz 
1 głosem „wstrzymującym się”. Radni 
głosujący „za”: Henryk Ordon, Piotr Spa-
czyński, Dariusz Wierzba, Józef Wdo-
wiak, Lidia Banaś, Ryszard Świerczyń-
ski. Radni głosujący „przeciw”: Jerzy 
Tumiłowicz, Franciszek Sokołowski, Le-
szek Kędziora, Karol Rupar, Łukasz Ko-
gut. Radni „wstrzymujący się od głosu”: 
Katarzyna Rublewska.

Z uwagi na szybką publikację 
w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego, 14 sierpnia 
2015 r. radni podjęli uchwałę Nr 
XIV/81/15, zmieniającą uchwałę w spra-
wie przeprowadzenia referendum 
gminnego. Dokonali tym samym aktu-
alizacji kalendarza czynności, aby 
wszystkie czynności referendalne zo-
stały wykonane w ustawowym termi-
nie 50 dni liczonych od dnia opubliko-
wania uchwały o zarządzeniu referen-
dum gminnego w wojewódzkim dzien-
niku urzędowym.

Następnie, zgodnie z uwagami Wy-
działu Prawnego i Nadzoru Pomorskie-
go Urzędu Wojewódzkiego, Rada Gmi-
ny Kwidzyn 26 sierpnia 2015 r. podję-
ła kolejną uchwa ł ę , zmieniającą 
uchwałę w sprawie zarządzenia refe-
rendum gminnego, wskazując w § 3 
termin przeprowadzenia referendum, 
który został omyłkowo pominięty 
i uwzględniony jedynie w kalendarzu 
czynności referendalnych. Podczas ob-
rad tej sesji radni podjęli ponadto 
uchwałę w sprawie powołania Gmin-
nej Komisji do spraw referendum gmin-
nego.

28 września 2015 r. do Rady Gminy 
Kwidzyn wpłynęło zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania w sprawie 
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stwierdzenia nieważności Uchwał 
Nr XIII/80/15 oraz Nr XIV/81/15 od Dy-
rektora Wydziału Prawnego i Nadzoru. 
Przewodniczący Rady Henryk Ordon 
niezwłocznie złożył pisemne wyjaśnie-
nia w tej kwestii.

Niestety, 9 września 2015 r. Rada 
Gminy Kwidzyn otrzymała Rozstrzy-
gnięcie Nadzorcze Wojewody Pomor-
skiego, stwierdzające nieważność 
wszystkich trzech uchwał w sprawie 
zarządzenia referendum gminnego. 
W toku kontroli zgodności tych uchwał 
organ nadzoru stwierdził, że zostały 
one podjęte z istotnym naruszeniem 
prawa, tj. art. 17 ust. 1 ustawy o refe-
rendum lokalnym. Organ nadzoru wska-
zał, że treść pytania referendalnego 
prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych 
z prawem, a przede wszystkim narusza 
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o  planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (u.p.z.p.). Opierając się 
na wyroku z dnia 20 marca 2014 r. Na-
czelnego Sądu Administracyjnego, or-
gan nadzoru wskazał: „Uznanie dopusz-
czalności wniosku referendalnego odno-
szącego się do formułowania założeń 
planistycznych sprzeciwiałoby się obo-
wiązującym przepisom u.p.z.p, które 
w szczegółowej procedurze, przyznając 
uprawnienie do rozstrzygania w tej kwe-
stii organowi uchwałodawczemu, gwa-
rantują udział lokalnego społeczeństwa 
w ściśle określonych formach, wśród któ-
rych nie wymienia się referendum lo-
kalnego”. Ponadto w rozstrzygnięciu 
stwierdzono, że pozytywna odpowiedź 
na pytanie referendalne nie skutkuje 
rozstrzygnięciem sprawy. Prowadzi na-
tomiast do narzucenia Radzie Gminy 
Kwidzyn na nieokreślony czas ograni-
czenia w zakresie uchwalania studium 
uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego oraz wszyst-
kich przyszłych miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.

Poniżej treść rozstrzygnięcia nad-
zorczego Wojewody Pomorskiego.

Katarzyna Kisiel

POMORSki URzĄD WOJEWÓDzki W GDaŃSkU Wydział Prawny i Nadzoru 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 233, fax: 58 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, 

e-mail: wpn@gdansk.uw.gov.pl 

WOJEWODa POMORSki 

Gdańsk, dnia 09-09-2015 r.
 

                    PN-II.4131.85.2015.JB 

ROzStRzYGNiĘciE NaDzORczE 
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

stwierdza się nieważność 
-  uchwały Nr XIII/80/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie za-

rządzenia referendum gminnego, 
- uchwały Nr XIV/81/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego, 
- uchwały Nr XV/84/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego. 

 UzaSaDNiENiE 
W dniu 5 sierpnia 2015 r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę nr XIII/80/15 w spra-

wie zarządzenia referendum gminnego. 
W podstawie prawnej uchwały wskazano art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 
9 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 2 i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o re-
ferendum lokalnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 706 z późn. zm.). Przedmiotowa uchwała wpły-
nęła do Wojewody Pomorskiego w dniu 10 sierpnia 2015 r. 

W związku z tym, że termin przeprowadzenia referendum wyznaczony został po 
pięćdziesiątym dniu od momentu opublikowania uchwały w dzienniku urzędowym, 
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/81/15 z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwa-
łę w sprawie zarządzenia referendum gminnego. W uchwale tej dokonała zmiany za-
łącznika nr 3 uchwały wskazanej na wstępie, wprowadzając nowy kalendarz czynno-
ści związany z przeprowadzeniem referendum gminnego (wprowadzając przede wszyst-
kim termin przeprowadzenia głosowania referendalnego przypadający na dzień 
20 września 2015 r.). Pozostałe ustalenia uchwały Nr XIII/80/15 pozostawiono bez zmian. 
Następnie, w dniu 26 sierpnia 2015 r., Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XV/84/15 zmie-
niająca uchwałę w sprawie zarządzenia referendum gminnego, określając w§3 uchwa-
ły nowy termin przeprowadzenia referendum gminnego (referendum gminne miałoby 
się odbyć w dniu 20 września 2015 r.) 

W toku kontroli zgodności z wyżej wskazanych uchwał, organ nadzoru stwierdził, 
że zostały one podjęte z istotnym naruszeniem prawa, tj. art. 17 ust. 1 ustawy o refe-
rendum lokalnym. 

Przede wszystkim podkreślić należy, że stosownie do treści art. 17 ust. 1 ustawy 
o referendum lokalnym „organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmu-
je uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia 
wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem (…)”. Sposób 
ujęcia przesłanek umożliwiających podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum 
oznacza, że wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum musi spełniać nie tylko 
wymogi ustawy, ale też nie może prowadzić do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem. 
Nie tylko więc przedmiot referendum, ale również treść pytania referendalnego podle-
ga ocenie rady gminy. 

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że treść pytania referendalnego, za-
warta w § 2 uchwały nr XIII/80/15 z dnia 5 sierpnia 2015 r. („czy jesteś za ustaleniem 
w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejsco-
wych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Kwidzyn, odległości 1000 m jako 
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Na ławnika może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta  
z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność 
gospodarczą lub mieszka w miejscu 
kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,  
do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  ma co najmniej wykształcenie  
średnie.

WYBRANO ŁAWNIKA 
DO SĄDU OKRĘGOWEGO 
W GDAŃSKU
Do 30 czerwca 2015 r. Rada Gminy Kwidzyn przyjmowała zgłoszenia 
kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz Sądu 
Rejonowego w Kwidzynie na nową kadencję 2016-2019. 

Na sesji w dniu 10 wrze-
śnia 2015 r. radni doko-
nali wyboru ławnika do 

Sądu Okręgowego w Gdańsku 
spośród tylko jednej kandyda-
tury, zgłoszonej przez Prezesa 
Sądu Okręgowego w Gdańsku. 
Została nim PaNi ElżbiEta 
SzEPEcka . Wybór radnych 
w głosowaniu tajnym został 
poprzedzony powołaniem ze-
społu ds. zaopiniowania kan-
dydatów na ławników oraz  
wystosowaniem zapytania do 
Komendanta Wojewódzkiego 
Policji o opinię kandydatki. Do 
pełnienia funkcji ławnika w Są-
dzie Rejonowym w Kwidzynie 
nie wpłynęły żadne zgłoszenia 
kandydatów.

Katarzyna Kisiel

POMORSki URzĄD WOJEWÓDzki W GDaŃSkU Wydział Prawny i Nadzoru 
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 233, fax: 58 30 77 125 www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: wpn@gdansk.uw.gov.pl 

minimalnej odległości przemysłowych tur-
bin wiatrowych o mocy powyżej 400 kW od 
zabudowań mieszkalnych”), w istocie pro-
wadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z pra-
wem, w szczególności narusza przepisy 
ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. 
zm. – zwana dalej jako „u.p.z.p.”). 

Organ nadzoru wskazuje, mając na 
względzie treść art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o samorządzie gminnym, że pytanie refe-
rendalne zawarte w  kwestionowanej 
uchwale mieści się w zakresie spraw nale-
żących do kompetencji organów gminy. 
Przepis ten stanowi, że w szczególności za-
dania własne gminy obejmują sprawy ładu 
przestrzennego, gospodarki nieruchomo-
ściami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej. Należy mieć jednak na 
uwadze, że ustawodawca skonkretyzował 
zadania związane ze sprawami ładu prze-
strzennego w przepisach u.p.z.p., które 
określają w szczególności procedurę i in-
strumenty prawne służące wykonaniu tych 
zadań. Zdaniem organu nadzoru regulacje 
te wykluczają możliwość wypowiadania się 
mieszkańców w drodze referendum w spra-
wach polityki przestrzennej na terenie gmi-
ny. Udział mieszkańców gminy w kształto-
waniu tej polityki określony został bowiem 
szczegółowo w u.p.z.p. Mieszkańcy gminy 
mają tym samym zapewnioną możliwość 
wpływania zarówno na treść studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, jak również na treść 
uchwalanych miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego (poprzez 
m.in. wyrażanie opinii w toku dyskusji pu-
blicznej nad proponowanymi rozwiązania-
mi lub wnoszenie uwag dotyczących pro-
jektu planu miejscowego). U.p.z.p. nie prze-
widuje natomiast możliwości partycypacji 
społeczeństwa w opracowywaniu polityki 
przestrzennej poprzez referendum lokalne. 
Jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny w wyroku z dnia 20 marca 2014 
r. (sygn. akt. II OSK 344/14) „uznanie dopusz-
czalności wniosku referendalnego odnoszą-
cego się do formułowania założeń planistycz-
nych sprzeciwiałoby się obowiązującym  
przepisom u.p.z.p., które w szczegółowej pro-
cedurze, przyznając uprawnienie do rozstrzy-
gania w tej kwestii organowi uchwałodaw-
czemu, gwarantują udział lokalnego spo- 
łeczeństwa w ściśle określonych formach, 
wśród których nie wymienia się referendum 
lokalnego”. 

Ponadto, zdaniem organu nadzoru, po-
zytywna odpowiedź na pytanie referen-
dalne, zawarte w § 2 uchwały nr XIII/80/15, 
nie prowadzi w istocie do rozstrzygnięcia 
sprawy (podkreślić należy, że zgodnie z art. 
170 Konstytucji RP „Członkowie wspólnoty 
samorządowej mogą decydować, w drodze 
referendum, o sprawach dotyczących tej 
wspólnoty, w tym o odwołaniu pochodzące-
go z wyborów bezpośrednich organu samo-
rządu terytorialnego”), lecz stanowi ele-
ment programu polityki rozwoju gminy, co 
jest niezgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o re-
ferendum lokalnym. Prowadzi to w konse-
kwencji do narzucenia Radzie Gminy Kwi-
dzyn na nieokreślony czas ograniczenia 
w zakresie uchwalania studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz wszystkich przyszłych 
miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Z treści pytania wynika 
więc, że nie dotyczy ono żadnej konkret-
nej sprawy, lecz wkracza w sferę określa-
nia kierunków polityki rozwoju gminy, co 
nie należy do zakresu referendum lokalne-

go. Wątpliwości prawne budzi również moż-
liwość późniejszej zmiany stanowiska 
w tym zakresie, gdyż ustawa o referendum 
lokalnym nie przewiduje sytuacji utraty 
mocy wiążącej wyników referendum gmin-
nego, co w przyszłości może prowadzić do 
ustaleń niezgodnych z przepisami prawa, 
bez możliwości dokonania w tym zakresie 
zmiany. 

Wobec powyższego Wojewoda Pomor-
ski stwierdził nieważność przedmiotowych 
uchwał Rady Gminy Kwidzyn w całości. 
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorcze-
go służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gdańsku w terminie 
30 dni od daty jego doręczenia, za pośred-
nictwem Wojewody Pomorskiego. 

Wojewoda Pomorski 
Stachurski Ryszard 

Otrzymują: 
1 Rada Gminy Kwidzyn, 
2 Wójt Gminy Kwidzyn, 
3 a/a 
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Rada Gminy przyjęła dwa strategiczne dokumenty 
Po miesiącach pracy nad opracowaniem dokumentu strategicznego dla Gminy Kwidzyn Rada Gminy 10 września 2015 
roku podjęła Uchwałę o przyjęciu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020.

Strategia Rozwoju Gminy 
jest dokumentem, który 
w jasny i czytelny spo-

sób wskazuje kierunki, w ja-
kich powinna zmierzać gmina, 
aby zapewnić sobie zrówno-
ważony rozwój, a mieszkań-
com konsekwentne polepsze-
nie warunków życia.

Strategia stanowi podsta-
wę działania gminy, progra-
mów i  przedsięwzięć, jest 
bazą do sporządzania stu-
dium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania prze-
strzennego gminy.

Informuje o warunkach 
podejmowania i  realizacji 
wszelkich działań w gminie, 
w tym formułowania kolej-
nych zadań w Programach 
Operacyjnych i zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finanso-
wej. 

Opracowanie niniejszego 
dokumentu podnosi wiary-
godność wobec partnerów ze-
wnętrznych, dla których nie-
jednokrotnie jest podstawą 
oceny współpracy z gminą lub 
wpływa na decyzję inwesto-
rów, chcących realizować in-
westycje na terenie gminy. 
Stanowi podstawę korzysta-
nia przez gminę z funduszy 
strukturalnych Unii Europej-
skiej i innych zewnętrznych 
źródeł finansowania.

Potrzeba opracowania 
Strategii Rozwoju Społeczno-  
-Gospodarczego Gminy Kwi-
dzyn na lata 2015-2020 wyni-
ka z konieczności: 
•	 dostosowania Strategii 

Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego Gminy Kwi-
dzyn do nowych dokumen-
tów strategicznych szcze-
bla regionalnego i krajo-
wego, w tym uspójnienie 
horyzontu czasowego 
Strategii z  horyzontem 
czasowym nowego okresu 

programowania Unii Euro-
pejskiej oraz dokumentów 
nadrzędnych;

•	 dokonania aktualizacji 
obowiązującego doku-
mentu, określającego kie-
runki rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy 
Kwidzyn na podstawie 
uwarunkowań lokalnych, 
z uwzględnieniem Długo-
okresowej Strategii Roz-
woju Kraju do 2030 roku 
oraz Strategii Rozwoju 
Województwa Pomorskie-
go do 2020 roku;

•	 dostosowywania polityki 
rozwoju do zmieniających 
się uwarunkowań spo-
łecznych oraz gospodar-
czych w gminie i jej oto-
czeniu;

•	 określenia celów operacyj-
nych oraz strategicznych 
oraz kierunków działania 
gminy Kwidzyn w kontek-
ście możliwości pozyski-
wania środków zewnętrz-
nych w perspektywie fi-
nansowej 2014-2020;

•	 promocji gminy.
Główne założenia Strate-

gii Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego na lata 2015- 

-2020 wypracowane zostały 
podczas warsztatów strate-
gicznych przez specjalnie po-
wołany Zespół ds. opracowa-
nia Strategii. Do pracy nad 
opracowaniem dokumentu 
zaproszono lokalnych liderów 
oraz przedstawicieli różnych 
środowisk i grup społecznych, 
ze szczególnym uwzględnie-
niem organizacji pozarządo-
wych, podmiotów gospo- 
darczych i instytucji kultural-
nych.   Ważnym elementem 
procesu tworzenia Strategii 
były konsultacje społeczne.  
W celu dokładnego zbadania 
potrzeb, oczekiwań i prefe-

rencji społeczności lo-
kalnej procedura uspo-
łecznienia dokumentu 
zakładała bezpośredni 
udział mieszkańców 
w jego tworzeniu już 
na etapie formułowa-
nia wizji i celów stra-
tegicznych. Takie roz-
wiązanie umożliwiało 
wszystkim zainte- 
resowanym aktywny 
udział w  kreowaniu 
kluczowych dla Gminy 
kierunków rozwoju. 
Konsultacjom społecz-
nym poddany został 
również projekt Stra-
tegii Rozwoju Społecz-

no-Gospodarczego Gminy 
Kwidzyn na lata 2015-2020. 

Kolejnym nie mniej waż-
nym dokumentem jest Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy Kwidzyn na lata 
2014-2020, który 18 września 
został zatwierdzony przez 
radę gminy i przyjęty do wdro -
żenia.

Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej (PGN) dla gminy 
Kwidzyn jest strategicznym 
dokumentem, który wyznacza 
kierunki rozwoju gospodarki 
niskoemisyjnej do 2020 roku. 
Plan przedstawia zakres in-
westycyjnych jak i nieinwe-
stycyjnych działań przewi-
dzianych do podjęcia w latach 
2015-2020 na terenie Gminy 
Kwidzyn. Obszary, w których 
zostaną podjęte działania, to: 
budownictwo i mieszkalnic-
two, produkcja i dystrybucja 
energii, zamówienia publicz-
ne, gospodarka przestrzen-
na, transport, komunikacja 
z mieszkańcami i edukacja.

Niniejszy Plan został opra-
cowany w celu przedstawie-
nia koncepcji działań służą-
cych poprawie jakości powie-
trza na terenie gminy Kwi-
dzyn, w tym ograniczenia emi-
sji gazów cieplarnianych (CO

2
), 

ograniczenia niskiej emisji po-(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)
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przez racjonalizację wykorzy-
stania energii i poprawę efek-
tywności energetycznej. 

Na podstawie dostępnych 
informacji została opracowa-
na analiza możliwości ograni-
czania emisji w gminie, która 
jest jednym z podstawowych 
elementów opracowania sku-
tecznych działań. Dla określe-
nia celu wielkości redukcji emi-
sji została opracowana bazo-
wa inwentaryzacja emisji dla 
2010 roku (tzw. BEI) oraz kon-
trolna inwentaryzacja emisji 
dla 2014 roku (tzw. MEI). Dzię-
ki inwentaryzacji emisji usta-
lono wielkość emisji z obszaru 
Gminy Kwidzyn w 2014 roku.

Działania przewidziane do 
realizacji przez gminę zosta-
ły zestawione w harmonogra-
mie rzeczowo-finansowym. 
Opierają się głównie na już re-
alizowanych przez gminę 
działaniach i zatwierdzonych 
planach działań, jak i również 
planowanych oraz możliwych 
do przeprowadzenia działa-
niach. Zadania w PGN koncen-
trują się na rozwoju transpor-
tu (modernizacja sieci drogo-
wej – upłynnienie ruchu, bu-
dowa ścieżek pieszo-rowero-
wych), budownictwie (termo-
modernizacje), oraz wsparciu 
i edukacji mieszkańców w za-
kresie efektywnego wykorzy-

stania energii. Rozwój gospo-
darki niskoemisyjnej i efek-
tywne wykorzystywanie po-
tencjału energetycznego jest 
szczególnie ważnym aspek-
tem dla realizacji Planu.

Zapewnienie rozwoju go-
spodarki niskoemisyjnej jest 
bardzo ważnym aspektem 
w polityce gminy jak i całego 
kraju. Ograniczenie niskiej 
emisji przyczynia się w znacz-
nym stopniu do zmniejszenia 
się poziomu negatywnego od-
działywania sektorów gospo-
darczych na społeczeństwo 
i środowisko naturalne oraz 
zwiększenia komfortu życia 
mieszkańców. 

Koszty i sposób finanso-
wania działań, które na etapie 
przygotowania PGN nie miały 
zaplanowanego budżetu w do-
kumentach planistycznych, 
mają określony szacunkowy 
koszt. Posiadanie przez gminę 
Planu Gospodarki Niskoemisyj-
nej jest warunkiem koniecz-
nym przy ubieganiu się o środ-
ki zewnętrzne na działania do-
tyczące odnawialnych źródeł 
energii tzw. OZE. 

Oba dokumenty są do-
stępne na stronie interneto-
wej gminy www.gminakwi-
dzyn.pl oraz www.bip.gmina-
kwidzyn.pl. 

Anna Cyranek

Komunikat
W dniu 28 lipca 2015 roku decyzją nr 8/2015 
Wojewody Pomorskiego została powołana Komisja 
Do Spraw Szacowania Szkód w Gospodarstwach 
Rolnych w związku z tegoroczną suszą. 

W związku z powyższym Komisja dokonała szaco-
wania strat w terenie Gminy Kwidzyn w nastę-
pujących miejscowościach: Tychnowy, Rozpędzi-

ny, Pastwa, Obory, Nowy Dwór, Nowa Wieś Kwidzyńska, 
Mareza, Kwidzyn, Janowo, Gurcz, Grabówko, Gniewskie 
Pole, Dankowo, Bronno, Brachlewo, Baldram. 

W okresie od 11 lipca 2015 r. do 10 września 2015 r. 
instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwo-
wy instytut badań w Puławach przeprowadził badania 
dotyczące występowania suszy. Na podstawie systemu 
monitorowania suszy powyższy instytut stwierdził za-
grożenie suszą rolniczą na terenie Gminy kwidzyn na 
glebach kategorii i, ii, iii dla następujących upraw: zbo-
ża jare, krzewy owocowe, ziemniaki, chmiel, tytoń, wa-
rzywa gruntowe, rośliny strączkowe, kukurydza na  
kiszonkę. Szacowaniu podlegały ww. uprawy, które były 
poddane lustracji w terenie. Ponadto w szacowaniu strat 
można było ujmować trwałe użytki zielone (łąki, pastwi-
ska). Ogólnie do Urzędu Gminy Kwidzyn wpłynęło 
51 wniosków o szacowanie szkód. 

Gospodarstwa rolne, w których wysokość szkód wy-
stąpiła na poziomie przekraczającym 30% średniej i rocz-
nej produkcji, mają możliwość składania w Powiatowych 
Biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa wniosków o pomoc finansową. Formularz wniosku 
jest dostępny na stronie internetowej ww. agencji. Po-
nadto producenci rolni, u których wystąpiła strata na 
poziomie przekraczającym 30%, mogą ubiegać się o kre-
dyty na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym 
i działach specjalnych produkcji rolnej. 

Żaneta Czarnuch 

INFORMACJA
Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że od 1 stycznia 2016 r. zostanie przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego następująca nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Kwidzyn:

Obręb 
geodezyjny

Numer 
działki Nr księgi wieczystej Powierzchnia – klasa Przeznaczenie Stawka 

wywoławcza czynszu Okres dzierżawy terminy płatności

Mareza 412 GD1I/00022190/3

6,50 ha w tym klasy:

3,1369 ha – 
RIVa0,2200 ha 

– RIIIb2,0606 ha – 
RIVb1,0825 ha - RV

Na cele  
rolnicze 975,50 zł

Do dnia

31.12.2018 r.

Czynsz jest płatny  
w dwóch ratach:

I rata do 31 marca każdego roku

II do 30 września każdego roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu oraz podane do publicznej wiadomości poprzez  
zamieszczenie na stronach www.bip.gminakwidzyn.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn oraz w prasie lokalnej. 
Ponadto ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz w miejscowości Mareza. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55 261 41 58.
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(Zdjęcie: Daniel Łukiańczyk)

Roboty w Gimnazjum w Liczu
Rozszerzenie zakresu robót przy elewacji Gimnazjum 
w Liczu.

Pierwotnie zakładany zakres inwestycji obejmował wyłącz-
nie remont elewacji kompleksu budynków Gimnazjum w Li-

czu, polegający na uzupełnieniu tynków i malowaniu ścian ze-
wnętrznych. 

Po analizie stanu obiektu okazało się, że część stolarki 
okiennej oraz stolarka drzwiowa zewnętrzna wymaga wymia-
ny z uwagi na bardzo słabe parametry izolacyjności cieplnej. 
Ponadto, z przeprowadzonej oceny technicznej wynikło, że 
ściany łącznika oraz budynku mieszczącego salę gimnastycz-
ną nie spełniają obowiązujących wymagań izolacyjności ciepl-
nej. Spowodowało to konieczność rozszerzenia planowanego 
programu robót budowlanych o wykonanie docieplenia ścian 
dwóch z trzech części kompleksu. Szacunkowy koszt zwięk-
szonego zakresu robót znacznie przekroczył wysokość środ-
ków przewidzianych w tegorocznym budżecie, w związku 
z czym do realizacji w bieżącym roku przyjęto I etap termo-
modernizacji. Obecnie prowadzone prace polegają na wymia-

nie okien i drzwi niespełniających norm izolacyjności cieplnej 
oraz malowaniu na biało drewnianej stolarki okiennej w celu 
ujednolicenia kolorystyki obiektu.

Pierwszy etap remontu elewacji budynku Gimnazjum w Li-
czu, polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, roz-
pocznie się pod koniec września br. Wykonawca WIN-MAR s.c. 
Bogdan Jaś, Tomasz Jarzembiński, z siedzibą w Smolnie, na 
wykonanie zamówienia za kwotę ok. 72 tys. zł brutto, będzie 
miał dwa miesiące. Małgorzata Biryło, Joanna Piłat

Modernizacja drogi Korzeniewo–Mareza
Gmina Kwidzyn przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie modernizacji drogi z Marezy do Korzeniewa. 

Zadanie to będzie polegało na przebudowie nawierzchni 
drogi wraz z utwardzeniem poboczy. Na potrzeby realiza-

cji inwestycji został opracowany projekt budowlany. Wykona-
nie robót budowlanych zostało zaplanowane do realizacji w 
2016 roku z udziałem środków finansowych Starostwa Powia-

towego w Kwidzynie. Powodzenie realizacji przedsięwzięcia 
uzależnione jest od uzyskania wsparcia ze środków „Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016 – 2020”. 

Małgorzata Biryło

Ścieżka pieszo-rowerowa Mareza–Grabówko
Gmina Kwidzyn udzieliła pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego na realizację odcinka  
ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Mareza–Grabówko. 

Celem udzielonej pomocy jest wykonanie odcinka ścieżki 
i przebudowa przepustu drogowego. Po wykonaniu przez 

Zarząd Dróg Wojewódzkich planowanego zadania ścieżka pie-

szo-rowerowa na trasie Mareza–Obory zyska ciągłość umoż-
liwiającą bezpieczne poruszanie się na tej trasie pieszych i ro-
werzystów. Małgorzata Biryło

Ścieżka pieszo-rowerowa Nowa Wieś Kwidzyńska–  
Tychnowy
Gmina Kwidzyn przystąpiła do opracowywania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej,  
łączącej Nową Wieś Kwidzyńską z Tychnowami. 

Wykonanie robót na tej trasie umożliwi połączenie w jed-
ną ścieżkę pieszo-rowerową odcinków powstałych w la-

tach ubiegłych w miejscowościach Tychnowy, Nowa Wieś Kwi-
dzyńska i Baldram. Małgorzata Biryło

Nowy most w Podzamczu

T  rzy miesiące ma Konsorcjum Firm ze Starogardu Gdańskiego: (ROKA Budownictwo Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg S.A.) na realizację długo wyczekiwanej inwestycji w Podzamczu, której koszt wynosi ok. 732 tys. zł brutto. W dniu 

07.09.2015 r. podpisano umowę na budowę mostu o długości ok. 19 m i szerokości całkowitej ok. 7 m. Budowa obiektu ma na 
celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego przez rzekę Liwę. Joanna Piłat
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(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

Kanalizacja sanitarna w miejscowościach Mały Baldram, 
Kamionka, Brokowo Tychnowieckie 

Po raz kolejny z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej nieruchomości (nieuregulowane sprawy spadkowe) objętej do-
kumentacją projektową, a także z powodu wycofania zgody przez właścicieli działek położonych na trasie głównego  

kolektora odprowadzającego ścieki komunalne, zagrożony jest termin uzyskania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitar-
nej na trasie Mały Baldram, Kamionka, Brokowo Tychnowieckie. Z tego też powodu najprawdopodobniej przesunięciu ulegnie 
termin rozpoczęcia tej ważnej dla Gminy inwestycji.

Małgorzata Biryło

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Kwidzyn
Wydłużeniu uległ termin I etapu termomodernizacji budynku, polegający na wymianie stolarki  
okiennej oraz odświeżeniu glifów zewnętrznych w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn przez firmę  
OKNA – KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk z Tylmanowej. 

Ścieżka pieszo-rowerowa 
w Nowym Dworze

30.07.2015 r. podpisano umowę z firmą DOMBUD Usługi 
Ogólnobudowlane Bogdan Mielczarek z siedzibą w Kwi-

dzynie na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowo-
ści Nowy Dwór. W ramach zadania od Gimnazjum w Nowym 
Dworze do końca drogi wojewódzkiej zostanie wybudowany 
m.in. ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 540 mb. oraz chod-
nik o długości ok. 300 mb. Całkowity koszt inwestycji to  
ok. 474 tys. zł brutto. Termin realizacji: 30.09.2015 r.

Joanna Piłat

Remont dachu szkoły 
w Janowie

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych

Pod koniec września poznamy wykonawców zainteresowanych świadczeniem usługi w zakresie odbierania i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Kwidzyn. 

Przetarg obejmuje kolejne 4 lata, tj. od 01.01.2016 r. do 31.12.2019 r. Do końca grudnia bieżącego roku usługę tę świadczy  
Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. 

Joanna Piłat

Zadanie zostanie zrealizowane do 30.10.2015 r. za kwotę 284 403,22 zł brutto. W dniu 18.09.2015 r. Wójt Ewa Nowogrodzka 
podpisała umowę na przebudowę instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego w bu-

dynku. Wykonawcą II etapu termomodernizacji jest firma INSTAL-MONT Glazik, Kortas Sp. j. z siedzibą w Olsztynie. Całkowity 
koszt II etapu inwestycji to ok. 219 tys. zł brutto. 

Przypominamy, iż całość inwestycji objęta jest dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja 2014) w wysokości 30% kosztów całkowitych.

Joanna Piłat

B udynek byłej szkoły powszechnej w Janowie doczekał się 
remontu pokrycia dachowego. Za roboty budowlane odpo-

wiedzialny będzie Zakład Budowlany Władysław Markowicz 
z siedzibą w Kwidzynie. Koszt remontu to prawie 166 tys. zł 
brutto. Termin wykonania: 09.11.2015 r. 

Joanna Piłat(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

Projekty
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KULTURA
Plener rzeźbiarski

KULTURA

OGÓLNOPOLSKI 
PLENER RZEŹBIARSKI 
„W KRAINIE BAŚNI” 
Już po raz drugi rzeźbiarze z całej Polski 
spotkali się w naszym Rakowcu, by 
twórczo ożywić przestrzeń wokół 
Pracowni Rzeźby. 

Przez 6 dni Rakowiec stał się artystycz-
ną, tym razem baśniową, przystanią, 
zarówno dla artystów, jak i dla miesz-

kańców naszej gminy. Tematem przewodnim 
pleneru był świat baśni, a spod rąk artystów 
wyszło 5 dębowych baśniowych rzeźb: „Kró-
lewna Śnieżka” autorstwa Bogusława Migla, 
„Matka Wierzba” Ewy Łozińskiej, „Czarowni-
ca” Romana Kiełba, „Dziewczynka z zapałka-
mi” Roberta Wyskiela, „Król” Michała Grzymy-
sławskiego oraz ławka „ Chimera” Piotra Ja-
kubowskiego. Plener zakończyliśmy wernisa-
żem – wystawą poplenerową, podczas któ-
rej oprócz prezentacji rzeźb, odbyły się za-
wody speed carvingu, czyli rzeźbienie piłami 
motorowymi na czas. To widowiskowe zma-
ganie się artystów z materiałem i czasem 
przyciągnęło wielu mieszkańców naszej Gmi-
ny i  okolic. Opiekunem pleneru był Piotr Ja-
kubowski, który także włączył się czynnie 
w zawody, ale rzeźbiąc piaskiem wyrzucanym 
pod ciśnieniem. Zadanie było o tyle trudniej-
sze, że musiał je wykonywać w specjalnym, 
dość niewygodnym stroju ochronnym. Przez 
6 dni nasz Plener był miejscem otwartym dla 
zwiedzających, każdy, kto nas odwiedził, 
mógł podejrzeć pracę artystów, porozmawiać 
z nimi, a dzieci miały możliwość zbudować 
„drewnianą instalację” – zamek z drewnia-
nych klepek. Rzeźby powstałe podczas ple-
neru po zabiegach pielęgnacyjnych i konser-
wacyjnych staną w naszej Gminie przy tabli-
cach informacyjnych świetlic Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kwidzynie. Wydarzenie nie 
mogłoby się odbyć bez wielu osób i instytu-
cji, które wspierają nasze poczynania rzeź-

biarskie. Myślimy tu o Nadleśnictwu 
Kwidzyn, Banku Spółdzielczym Od-
dział w Brodnicy, panu Wiesiu Mate-
ju, pani Mariannie Bruszczak oraz 
Elżbiecie Szczukowskiej.

Katarzyna Bednarek
(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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Inicjatywy
KULTURA

Właśnie realizujemy II etap zadania, które polega na przepro-
wadzeniu projektów kulturalnych przez 6 zwycięskich grup 
nieformalnych na terenie naszej Gminy. Blisko 40 wydarzeń 
zainicjowanych oddolnie w okresie od sierpnia do listopada 
br.! To duże wyzwanie i wielka przyjemność współpracy dla 
GOK-u z grupami. Lokalne inicjatywy opanowały naszą Gmi-
nę, jest bardzo smacznie, wyjątkowo artystycznie, zabawnie, 
literacko i sentymentalnie, z przeszłością. Przypomnijmy raz 
jeszcze, w jakich wydarzeniach możemy wziąć jeszcze udział. 
GRUPA NIEFORMALNA – AKTYWNI DLA BRACHLEWA realizuje 
projekt, który nazwali „BRACHLEWO DAWNIEJ I DZIŚ”. 
CZWARTKOWE MAMY, zainicjowały TEATRZYK FIKU MYKU NA 
PATYKU – TEATRZYK LALKOWY. GRUPA NIEFORMALNA  

Uroczyste otwarcie inicjatywy.

Inicjatywy lokalne 
opanowały naszą gminę
Przypominamy, że Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie otrzymał grant z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015 r. 

Spotkanie międzypokoleniowe.

Z PODZAMCZA realizuje plener malarski: „POD ZAMKIEM? – 
GDZIE TO JEST?” TROPEM PĘDZLA…..”. GRUPA NIEFORMALNA 
– OŚNIACZKI Z DZIKIEJ PACZKI, pracuje przy projekcie: „ARTY-
STYCZNY MISZ MASZ POD CHMURKĄ”. GRUPA NIEFORMALNA   
– KULTURALNY TEAM realizuje inicjatywę „ARTYSTA – WIER-
SZOKLETA – TO TY I JA”. WARSZTATY ARTYSTYCZNE GRUPA 
NIEFORMALNA – KULINARNE TRIO bardzo smacznie  
gotuje, realizując inicjatywę: „O JEDZENIU NA POWIŚLU.  
W POSZUKIWANIU KULINARNYCH ŹRÓDEŁ”. 

Aktualne harmonogramy poszczególnych wydarzeń, 
znajdziecie Państwo na stronie 

www.gokkwidzyn.pl. 
Katarzyna Bednarek

Grupa  
nieformalna 
Aktywni dla 
Brachlewa 
w inicjatywie: 
„Brachlewo 
dawniej i dziś”.

Grupa  
nieformalna 
Czwartkowe Mamy 
w inicjatywie 
„Teatrzyk  
fiku myku  
na patyku”.Warsztaty budowy scenografii i lalki teatralnej. Warsztaty budowy scenografii i lalki teatralnej.

Grupa 
nieformalna  
z Podzamcza 
w inicjatywie  
„Pod zamkiem? 
Gdzie to jest? 
Tropem pędzla….”

Warsztaty studyjne. Martwa natura. (Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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Inicjatywy
KULTURA

Grupa 
nieformalna 
Kulinarne trio 
w inicjatywie 
„O jedzeniu na 
Powiślu.  
W poszukiwaniu 
kulinarnych 
źródeł”.

1. Spotkanie  
z Julianem Tuwimem 
i wierszem „Słoń 
Trąbalski” – warsztaty 
umuzykalniające.

2. Spotkanie z Janem 
Brzechwą i wierszem 
„Kwoka” – warsztaty 
teatralne.

Grupa 
nieformalna 
Ośniaczki  
z dzikiej paczki 
w inicjatywie 
artystyczny 
„Misz masz pod 
chmurką”.

1. Warsztaty 
rękodzielnicze „Jestem  
z Powiśla”.

2. Warsztaty „Plastyka 
nie musi być nudna”.

3. Warsztaty garncarskie 
„Zróbmy to razem”.

1

2

3

Grupa nieformalna Kulturalny team w inicjatywie  
„Artysta wierszokleta. To ty i ja. Warsztaty artystyczne”.

2

1 1

Konferencja pt.: „O jedzeniu na Powiślu”. (Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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 Plebistyt
KULTURA

C
o roku 11 lipca przypominamy 
wydarzenia sprzed kilkudzie-
sięciu lat. Rok 1920 dla miesz-
kańców ówczesnych połud- 
niowych i  zachodnich Prus 

Wschodnich był znaczący, wypowiedzie-
li się bowiem w głosowaniu za przyna-
leżnością państwową tych ziem. 

Jaki był rezultat głosowania, wiemy 
doskonale. Polska strona sromotnie 
przegrała, a Niemcy święcili triumf.  
Głosowanie odbywające się 11 lipca 1920 
roku pokazało rozmiar polskiej klęski. Na 
terenie rejencji kwidzyńskiej Polska za-
witała tylko do Janowa i okolic. Miesz-
kańców pięciu wsi : Janowa, Bursztychu, 
Nowych Lignów, Kramrowa i Małego Pól-
ka przyłączono do Polski. Tak powstała 
„Mała Polska”. W tym roku obchodziliśmy 
95. Rocznicę Plebiscytu na Warmii, Ma-
zurach i Powiślu. Na uroczystości obec-
ne były władze miasta i Gminy Kwidzyn, 
gmin sąsiadujących powiatu kwidzyń-
skiego, województwa pomorskiego, 
przedstawiciele partii politycznych i biur 
poselskich. Uroczystości rozpoczęły się  
od wczesnych godzin rannych Plebiscy-
towym Marszem Nordic Walking, przygo-
towanym przez Stowarzyszenie „Zaką-
tek Dankowo”. W południe odbyła się  
uroczysta msza święta, a po jej zakoń-
czeniu, w towarzystwie Orkiestry Dętej  

95. ROCZNICA PLEBISCYTU 
NA POWIŚLU, WARMII 
I MAZURACH 
11 lipca 2015 r. Janowo

„Helikon” ze Szkoły Muzycznej w Kwidzy-
nie, złożono kwiaty pod repliką przed-
wojennej figurki Matki Boskiej i mogile 
pomordowanych Janowiaków. Kolejnym 
punktem były wystąpienia zaproszo-
nych gości, koncert Orkiestry Dętej, 
a oficjalne uroczystości zakończył wy-
stęp dorosłych mieszkańców Janowa, 
którzy przygotowali pod opieką nauczy-
cieli miejscowej szkoły montaż słow-
no-muzyczny, upamiętniający wydarze-
nia plebiscytowe . Uczestnicy głównych 
Obchodów zwiedzali Izbę Pamięci oraz 
wystawy tematyczne w szkole. Od godz. 
15.00 trwał festyn, podczas którego od-
były się koncerty muzyczne, pokazy 
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Plebistyt
KULTURA

walk rycerskich, występ Kabaretu, kon-
cert zespołu „Big Bit”, a gościem specjal-
nym był zespół Papa D. Uzupełnieniem 
wydarzenia była prezentacja średnio-

wiecznego obozu wojenno-rycer-
skiego oraz wystawa broni i umun-
durowania Wojska Polsk iego 
1939-2000 Kwidzyńskiego Stowa-
rzyszenia Sportowo Kolekcjoner-
skiego GWARD. Festyn zakończyła 
zabawa taneczna poprowadzona 
przez zespół „This Time”. Należy 
wspomnieć, że w bieżącym roku mia-
ły miejsce wydarzenia towarzyszą-
ce 95. rocznicy wydarzeń Plebiscy-
towych, w których udział wzięły 
dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół 
Gminy Kwidzyn. Przypomnijmy kil-
ka: Powiatowy Rajd Pamięci Narodo-
wej „Mała Polska”, Powiatowy Kon-
kurs Plastyczny „Najpiękniejsze za-
kątki mojej małej ojczyzny”, IV Kon-
kurs Wiedzy Historycznej „Powiśle 
i Kwidzyn w 20-leciu międzywojen-
nym”, Gminny Przegląd Pieśni Pa-
triotycznej, Konkurs fotograficzny 
„Miejsca Pamięci Narodowej Powia-
tu Kwidzyńskiego w obiektywie”, 
Konkurs multimedialny „Opowiem 

Wam historię o Małej Polsce”, których or-
ganizatorem była Szkoła Podstawowa 
w Janowie, GOK Kwidzyn oraz Gimna-
zjum w Liczu. 

Katarzyna Bednarek
(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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Święto Wsi 
Dożynki Parafialne w Tychnowach. 
Tu co roku ożywa przeszłość 
Jedną z atrakcji turystycznych, proponowanych przez Gminę Kwidzyn,  
jest Święto Wsi – Dożynki Parafialne, które odbywają się w Tychnowach, 
malowniczej wsi z tradycjami. 

Każdy z mieszkańców z niecierpli-
wością czeka na to wydarzenie, 
które odbywa się cyklicznie już od 

2002 roku. W tym roku dziękowaliśmy za 
zebrany plon w drugą niedzielę września. 
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie za 
główny cel imprezy stawia sobie kulty-
wowanie tradycji i obyczajów tego regio-
nu poprzez aktywne uczestnictwo 
mieszkańców we wszystkich działaniach. 

W programie obchodów występują 
stałe punkty oraz niespodzianki, które 
sprawiają, że impreza pomimo tradycyj-
nego charakteru, z roku na rok ma coraz 
większy odzew w lokalnym środowisku. 
Oficjalna część uroczystości rozpoczęła 
się od mszy świętej. Stamtąd korowód 
mieszkańców z poświęconym chlebem, 
artystycznie wykonanymi wieńcami do-
żynkowymi, przemaszerował przy akom-
paniamencie Ludowego Zespołu Śpie-
waczego „Wesoła Gromadka z Tychnów” 
na teren imprezy, gdzie obchody były 
kontynuowane. Kolejną część programu 
stanowiło uroczyste przekazanie chle-
ba przez starostów dożynek: Kamilę 

i Grzegorza Chyłę z Nowej Wsi Kwidzyń-
skiej. Wójt Gminy Kwidzyn  Ewa Nowo-
grodzka przyjęła na swoje ręce symbol 
ciężkiej pracy rolnika – chleb – i podzie-
liła go wśród uczestników imprezy. Po 
części oficjalnej nastąpiło rozstrzygnię-
cie konkursu wieńców dożynkowych 
oraz Turniej Sołectw, w którym uczest-
niczą delegacje z sołectw parafii Tych-
nowy. Turniej o Puchar Wójta Gminy Kwi-
dzyn to tradycyjne, ludowe konkurencje. 
W tym roku zwyciężyła drużyna z Tych-

nów. A najpiękniejszy wieniec należał do 
sołectwa Brachlewo. W tym roku GOK 
zorganizował konkurs na powiślańskie 
strachy na wróble, w którym zwycięży-
ły dzieci i młodzież ze świetlicy w Gur-
czu. Na plenerowej scenie wystąpił: Lu-
dowy Zespół Śpiewaczy Wesoła Gromad-
ka z Tychnów, zespół działający przy 
Szkole rocka „Well- Set”, zespół GOK „Pas 
de Nom”, oraz gwiazda wieczoru, zespół 
„The Beatleman”. Imprezę zakończyła za-
bawa taneczna przy zespole „This Time”. 
Nie zabrakło również wielu atrakcji dla 
najmłodszych a wśród nich spektaklu 
marionetkowego „Kot w butach” Teatru 
Barnaby. Organizatorzy imprezy – Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, Rada 
Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, „We-
soła Gromadka” BPGK, oraz OSP – zapew-
nili dużo atrakcji do późnych godzin noc-
nych. Twórcy ludowi prowadzili warsz-
taty, w trakcie których można było zro-
bić gliniany garnek, koszyk wiklinowy, 
serwetkę z haftem powiślańskim. Obok 
młócenia zboża i innych atrakcji były do-
mowe ciasta, swojski chleb ze smalcem 
i ogórkiem oraz grochówka na wędzo-
nym boczku. 

Katarzyna Bednarek

KULTURA
Dożynki
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KULTURA
Dożynki

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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NARODOWE CZYTANIE 2015
W sobotę 5 września w całej Polsce odbyła się czwarta edycja akcji Narodowe 
Czytanie, zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest przypomnienie 
największych dzieł ze skarbnicy polskiej literatury oraz zwrócenie uwagi na ich 
bogactwo i wartości, a także popularyzacja czytelnictwa, uwrażliwienie na  piękną 
i poprawną polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości. W tym 
roku czytaliśmy fragmenty „Lalki” Bolesława Prusa.

W   Marezie w Narodowe Czytanie czynnie włączyli się: rad-
na powiatu kwidzyńskiego Ewa Stec oraz sołtys Roman 

Górniewski. Ponadto, w roli czytających wystąpili czytelnicy 
naszej biblioteki oraz członkinie DKK. Mimo niesprzyjającej 
plenerowym imprezom pogodzie, było barwnie i  radośnie, a to 
za sprawą naszej klubowiczki Jadzi Rozpiątkowskiej, która za-
angażowała się w wydarzenie całym sercem, przygotowując 
brawurowy popis gry aktorskiej. Wcieliła się bowiem w postać 
baronowej Krzeszowskiej, dobierając charakterystyczny strój 
oraz specjalną interpretację głosową. Bardzo dziękujemy za 
udział w akcji wszystkim czytającym oraz Jarosławowi Pap-
pelbaumowi z Marezy za użyczenie sprzętu nagłaśniającego. 

Narodowe Czytanie w Korzeniewie to kolejna wspólna ini-
cjatywa Szkoły Podstawowej i Biblioteki. Rozpoczęliśmy je  
4 września 2015 r. o godz. 18:00 w Bibliotece, a zakończyliśmy 
5 września o godzinie 00:30 w Szkole Podstawowej w Korze-
niewie. Organizatorom tegorocznego czytania bardzo zależa-
ło na tym, aby stało się ono bliskie mieszkańcom: dzieciom, 
młodzieży i dorosłym, aby kojarzyli je jako ciekawe, inspirują-
ce wydarzenie, które odbywa się w naszej miejscowości. Dzię-
ki pomocy i życzliwości firm i osób prywatnych – kolekcjone-
rów i pasjonatów historii – udało się stworzyć scenografię, 
która przybliżała nas do atmosfery epoki „Lalki” Prusa. Zgro-
madziliśmy wiele wyjątkowych eksponatów, które były  
dodatkową atrakcją dla naszych gości. Przebraliśmy się w stro-
je przypominające tamtą epokę, rozwiązywaliśmy quiz i krzy-
żówkę, w szkole dzieci wykonywały prace plastyczne i pre-
zentowały scenki teatralne do wybranych fragmentów lektu-
ry, przede wszystkim jednak czytaliśmy „Lalkę” Bolesława  
Prusa, która przez niektórych już zapomniana, przez innych 
ominięta lub jeszcze nieprzeczytana, zaskoczyła swoją po-
nadczasową mądrością.

Poczęstunek dla gości przygotowały: Renata Krupa – soł-
tys wsi Korzeniewo i  Krystyna Szcześniak.

Narodowe Czytanie w Tychnowach zorganizowały wspól-
nie Szkoła Podstawowa w Tychnowach i tychnowska filia Bi-
blioteki Publicznej Gminy Kwidzyn, uroczystość uświetnili: 
wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, dyrektor Biblioteki 
Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie Piotr Widz, radny gminy Kwi-
dzyn Wiesław Namiak, pełnomocnik wójta ds. oświaty Eliza 
Ponikowska, dyrektor GOK Katarzyna Bednarek, dyrektor BPGK 
Małgorzata Lasota, przewodnicząca KGW Monika Kulecka. Po-
nadto fragmenty „Lalki” czytali także mieszkańcy wsi, rodzi-
ce, nauczyciele, czytelnicy: Katarzyna Sobczak-Voigt, Halina 
Szuba, Emilia Redmer, Urszula Bąkowska, Barbara Wendt, Bo-
żena Grębska. Z powieścią Prusa zmagali się również ucznio-
wie, dzielnie radząc sobie z niełatwym dla nich tekstem. Czy-
taniu „Lalki” towarzyszyła przygotowana przez bibliotekę wy-
stawa oraz wprowadzająca w temat prezentacja, poprowa-
dzona przez polonistę Łukasza Grabana. W klimat epoki wpro-
wadziły uczennice w strojach stylizowanych na XIX wiek.

Małgorzata Lasota

Czytali dla nas:
aktorzy Teatru Amatorskiego Supernowa z Obrzynowa: Janusz 
Kiełkiewicz, Sabina Kiełkiewicz, Leszek Kędziora, Katarzyna Rybarczyk, 
Dominik Sudoł, Małgorzata Lasota, Agnieszka Woźniak, Mariola 
Kisłowska, Joanna Jezierska. Eksponatów do przygotowania scenografii 
użyczyli: Spółdzielnia Pracy „Powiśle” Kwidzyn, Krystyna Wróblewska 
– Zielone Centrum – Antyki, Piwnica Kulturalna Spichlerz, Łukasz 
Rzepczyński, Joanna Jezierska, Dominik Sudoł – restauracja Cymes, 
Joanna Grabowska.

(Zdjęcia: BPGK)

Biblioteka
KULTURA
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Wakacyjne 
zajęcia 
w bibliotece  
w Rakowcu
W lipcu, w godzinach od 10.00 do 13.00, biblioteka 

w Rakowcu otwarta była na wszystkie dzieci, 
chętne, by wziąć udział w zajęciach wakacyjnych, ofe-
rowanych przez bibliotekę. Na uczestników czekały 
gry planszowe, układanki, zabawy plastyczne: origa-
mi i papierowe witraże, a także projekcje filmów.

W a k a c j e 

w Marezie
W bibliotece w Marezie w okresie od 20.07 do 31.07.2015 r. 
odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci. 

Każdego dnia na 
uczestników 

c z e k a ł y  i n n e 
atrakcje. Rozpo-
częliśmy od przy-
pomnienia sobie 
sylwetek dwóch 
ważnych dla na-
szej historii i kul-
t ur y  P o lak ó w. 
Pierwsza osoba to 
papież Jan Paweł 
II. Na dzieci czeka-
ła krzyżówka do 
rozwiązania i za-
gadki związane 
z tą postacią. Do 
pomocy w rozwią-
zaniu zadań przy-
gotowane by ł y 
cytaty wraz ze 
zdjęciami oraz wy-

stawa książek dotyczących biografii i dzieła Jana Pawła II. Na 
zakończenie dnia wspólnie podjęliśmy się próby upieczenia 
ulubionych ciastek naszego wielkiego rodaka, czyli słynnych 
kremówek. Kolejne zajęcia dotyczyły twórczości znakomite-
go poety Juliana Tuwima. Skupiliśmy się na jego najbardziej 
znanym wierszu „Lokomotywa”. Pierwszym zadaniem, dzięki 
któremu utrwaliliśmy sobie w pamięci ten utwór, było nama-

lowanie wagonów oraz jednej lokomotywy, tak, aby powstał 
pociąg. Drugie polegało na sklejaniu figur zwierząt, które wy-
stępują w wierszu. Na koniec bawiliśmy się w pociąg przy me-
lodii „Jedzie pociąg z daleka”. Zabawa ta sprawiła dzieciom 
dużo radości i wywoływała salwy śmiechu. Kolejnym ważnym 
dniem w programie zajęć było spotkanie z wolontariuszem 
„Eko-Inicjatywy” z Turcji, Ademem. Nasz gość przygotował in-
teresującą prezentację o swoim kraju, przyniósł piękne fili-
żanki oraz łyżeczkę do parzenia kawy oraz przyrządził cia-
steczka (helva), które wszystkim bardzo smakowały. Dzieci, 
na zakończenie „dnia tureckiego” zaprosiły Adema do zabawy 
w krzesełka oraz do gry w piłkarzyki. Inne z wakacyjnych za-
jęć poświęciliśmy na zabawę z tabletami. Zapoznaliśmy się 
z programem pt. Pstryk Komiks oraz grą Pop flux. Znaleźliśmy 
również czas na wyjście na plac zabaw, (wzięliśmy udział  
w konkurencjach sportowych), a także na przeróżne gry i za-
bawy, wspólne robienie sałatki owocowej i frytek, tworzenie 
prac plastycznych, masek oraz teatrzyku. 

Małgorzata Lasota



(Zdjęcia: BPGK)
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Biblioteka
KULTURA

„Wakacyjna przygoda 
w bibliotece” w Janowie
Dobiegły już końca zajęcia wakacyjne, organizowane 
przez bibliotekę w Janowie pod hasłem „Wakacyjna 
przygoda w bibliotece”. 

Tegoroczne zajęcia obfitowały w wiele ciekawych i róż-
norodnych atrakcji, ale posiadały jeden główny temat: 

PaPiER. Równolegle z zajęciami została zaprezentowana 
wystawa, której głównym celem było ciekawe przedstawie-
nie bardzo długiej historii papieru. 

„Odjazdowy bibliotekarz” 
– rajd rowerowy Mareza- 
-Janowo
Rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników, miłośników 
rowerów i książek pod nazwą „Odjazdowy Bibliotekarz”, 
zaplanowany pierwotnie na 20 maja, przekładany  
był dwa razy. 

Na przeszkodzie w jego realizacji stawały albo niesprzy-
jająca pogoda, albo trudności z dopasowaniem wszyst-

kim chętnym terminów i godzin wyjazdów. Ale, jak mówi  
porzekadło, „do trzech razy sztuka” i w końcu, 1 lipca, choć 
w nielicznym składzie, wyruszyliśmy w trasę. 

Na mecie, czyli na terenie boiska szkolnego w Janowie, 
najpierw przez chwilę odpoczywaliśmy, a następnie rozpo-
częły się konkurencje rowerowo-literackie, czyli : slalom mię-
dzy książkami na czas, przejazd z książką pod pachą, marsz 
z książką na głowie, wyścig „Kto ostatni na mecie”, łamigłów-
ki rebusowe. Wszystkich zaplanowanych konkurencji nie 
udało się zrealizować, bo nadszedł czas na ognisko z kieł-
baskami, a wszyscy byliśmy już dostatecznie głodni.

Taka forma promocji biblioteki, łącząca „przyjemne  
z pożytecznym”, bardzo przypadła nam do gustu, więc z pew-
nością w przyszłym roku również przyłączymy się do ogól-
nopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”.

Nasza wyprawa udała się dzięki darczyńcom, którym  
bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc:

zakład Przetwórstwa Mięsnego Wojciech zieliński

Piekarnia DUbaS s.c.

Ryszard Świerczyński – radny RG kwidzyn

Grażyna cichańska – sołtys wsi Janowo

Janusz Urbanowicz

Wracając do zajęć, które obejmowały wiele atrakcji, 
przygotowanych na tegoroczne wakacje w janowskiej bi-
bliotece, na dzieci czekały liczne gry i zabawy literackie, 
zajęcia i warsztaty plastyczno-techniczne, a także piecze-
nie babeczek (które nie miały nic wspólnego z papierem, 
ale były bardzo smacznym przerywnikiem  i podobały 
się chyba najbardziej małym uczestniczkom, co można wy-
wnioskować po ilości zjedzonych babeczek). Oprócz zajęć 
organizowanych w budynku biblioteki, dzieci uprzyjemnia-
ły sobie czas, korzystając z placu zabaw, który znajduje się 
obok placówki. 

Małgorzata Lasota

(Zdjęcia: BPGK)
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Tychnowy – wakacje przyjemne i bezpieczne – pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 
Pokaz udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przeprowadzili podczas zajęć w bibliotece 28.07.2015 r. 
strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pastwie – Zenobia Skoczek i Adam Skoczek. 

Biblioteka w Tychnowach – wakacje przyjemne i bezpieczne – 
„Poznajemy zawód pielęgniarki” 
22 lipca do biblioteki w Tychnowach na spotkanie z uczestnikami zajęć wakacyjnych przybyła pielęgniarka  
Katarzyna Sobczak-Voigt. 

Pani Kasia pracuje w Kwidzyńskim Szpi-
talu Zdrowie. Podczas spotkania opo-

wiedziała nam o swojej trudnej i odpo-
wiedzialnej pracy, wyjaśniła dzieciom, ja-
kie cechy charakteru i predyspozycje 
musi posiadać osoba chcąca zostać pie-
lęgniarką. Szczególne zainteresowanie 
słuchaczy wzbudziły rekwizyty medycz-
ne, które we wnętrzu biblioteki nie wy-
dawały się aż tak straszne, jak w lekar-
skim gabinecie: m.in. strzykawki, igły, kro-
plówki, wenflon, glukometr, ciśnienio-
mierz. Dzieci mogły zmierzyć sobie ciśnie-
nie, próbowały na manekinie pobrać krew 

do glukometra. Nauczyły się robić opa-
trunki. Na zakończenie spotkania pani Ka-
sia rozdała uczestnikom upominki – ko-

lorowanki. Serdecznie dziękujemy za tę 
niezwykłą wakacyjną lekcję.

Małgorzata Lasota

Zajęcia prowadzone były w formie wy-
kładu teoretycznego oraz pokazu na 

fantomie. W czasie pokazu prowadzący 
zapoznali dzieci z podstawowymi czyn-
nościami w zakresie pomocy przedlekar-
skiej, obejmującymi ocenę sytuacji i za-
bezpieczenie miejsca wypadku, ocenę 
poszkodowanego i kontrolę czynności 
życiowych, wezwanie pomocy, podsta-
wowe działania mające na celu podtrzy-
mywanie życia (resuscytacja, reanima-
cja) oraz niedopuszczenie do powstania 
dalszych powikłań do czasu przybycia 
lekarza lub karetki pogotowia ratunko-
wego (m.in. bezpieczna pozycja). Omó-
wili również elementarne zasady postę-
powania w przypadku omdlenia, ataku 

padaczki, zawału, krwotoku, zranienia, 
zwichnięcia, złamania kończyny, oparze-
nia czy zakrztuszenia. Uczestnicy mieli 
możliwość przećwiczenia wszystkich 
omawianych czynności. Zajęcia te dały 

dzieciom nie tylko bezcenną wiedzę o ra-
towaniu życia, ale też poczucie satys-
fakcji z nabytych umiejętności oraz  
świa domość, jak wiele od tych umiejęt-
ności może zależeć.

Małgorzata Lasota

Tychnowy - spotkanie z policjantkami
30.07.2015 r. uczestników zajęć wakacyjnych, organizowanych przez bibliotekę  
w Tychnowach, odwiedziły policjantki z Powiatowej Komendy Policji w Kwidzynie: Anna 
Filar i Gabriela Matusiak.

Pani Gabrysia przeczytała dzieciom książeczki z serii „Bezpieczny Świat”, a następnie przepro-
wadziła z maluchami rozmowę o bezpiecznym zachowaniu się na ulicy, o sytuacjach, gdy zo-

stają same w domu, ale również o tym, jak bezpiecznie korzystać z wakacyjnego wypoczynku na 
plażach i kąpieliskach. Pani Ania opowiedziała uczestnikom zajęć o pracy policjantów, prezentu-
jąc przedmioty związane z tą pracą: kajdanki, pas policyjny, lizak, pałkę policyjną. Na zakończenie 
spotkania dzieci mogły obejrzeć od środka policyjny radiowóz.

  Małgorzata Lasota
(Zdjęcia: BPGK)

Biblioteka
KULTURA
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Zdrowie
PROFILAKTYKA

Powiat Kwidzyński realizuje powyż-
szy projekt poprzez Starostwo Po-

wiatowe w Kwidzynie. Projekt finanso-
wany jest ze środków Norweskiego Me-
chanizmu Finansowego 2009- 2014 oraz 
z budżetu państwa w ramach Programu 
PL13 Ograniczenie Społecznych Nierów-
ności w Zdrowiu. 

Piknik zdrowotny miał charakter spo-
tkania rodzinnego, ponieważ był skiero-
wany zarówno do dorosłych jak i naj-
młodszych mieszkańców Gminy Kwi-
dzyn. Ponadto w pikniku zdrowotnym 
uczestniczyli również Wójt Gminy Kwi-
dzyn Ewa Nowogrodzka oraz Przewod-
niczący Rady Gminy Kwidzyn Henryk Or-
don. W ramach realizowanego projektu 
dorośli mieszkańcy mieli możliwość wy-
konania badań poziomu cukru we krwi, 
zmierzenia ciśnienia krwi, wykonania 
badania spirometrycznego. Osoby, któ-
re poddały się badaniom, wzięły udział 
w losowaniu nagród rzeczowych, tj. ciś-
nieniomierzy, glukometrów. Ponadto 
mieszkańcy mogli wypełnić ankietę 
kwalifikującą ich do udziału w Projekcie, 
która daje jednocześnie możliwość sko-

rzystania z bezpłatnych badań profilak-
tycznych. Natomiast dla dzieci były 
przygotowane liczne atrakcje, m.in. za-
bawki dmuchane, w tym: zjeżdżalnia, 
trampolina/euro-bugee oraz kącik pla-
styczny i stoły zabaw z klockami. Dla 
dzieci biorących udział w konkursach 
przewidziano również atrakcyjne na-
grody.

Aby mieszkańcy z Gminy Kwidzyn 
mogli skorzystać z bezpłatnych badań, 
najpierw powinni wypełnić ankietę . 
Skrzynka z formularzami ankiet znajdu-
je się w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn, 
w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie, 
w szpitalu w Kwidzynie, w przychod-
niach. Ankiety w zamkniętych kopertach 
będą wysyłane do Gdańska celem zdia-
gnozowania ewentualnych chorób i za-
kwalifikowania tych osób na odpowied-
nie badania. Na podstawie wyników  
z ankiet poszczególne osoby będą kie-
rowane na badania cytologiczne i na ba-
dania zdjęcia RTG. Badania w ramach 
projektu będą wykonywane w Kwidzy-
nie. 

Badania ankietowe stanowią swo-
isty wywiad medyczny w zakresie  
nowotworów płuc i oskrzela oraz nowo-
tworu szyjki macicy. Na podstawie ba-
dań do dalszej diagnostyki zostaną wy-
typowane osoby narażone na oddziały-

wanie czynników ryzyka. Każdy miesz-
kaniec będzie mógł wypełnić ankietę,  
a w razie wskazań wziąć udział w BEZ-
PŁATNYCH badaniach profilaktycznych. 

W ramach projektu mieszkanki Gmi-
ny Kwidzyn mogą wykonać badanie 
profilaktyczne (badanie cytologiczne)  
w kierunku raka szyjki macicy:

1)  Centrum Medycyny Pracy 
Zakład 
Leczniczo-Profilaktyczny 
sp. z o.o.
ul. Lotnicza 1, 82- 500 Kwidzyn 
tel. (55) 279-78-10

2)  NZOZ „Femina”
ul. Kołłątaja 3, 82- 500 Kwidzyn
tel. (55) 261-98-77

3)  NZOZ „Palmet”
ul. Braterstwa Narodów 52, 
82-500 Kwidzyn
tel. 609-699-149

Program raka szyjki macicy jest skie-
rowany do wszystkich kobiet w wieku 
25-59 lat. Badanie wykonuje się jeden 
raz na 3 lata. Nie jest wymagane skiero-
wanie. 

„Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie 
kwidzyńskim”.
W Gminie Kwidzyn 12 września 2015 roku na boisku szkolnym przy Gimnazjum w Nowym Dworze odbył się piknik 
zdrowotny w ramach realizowanego projektu pn. „Równi w zdrowiu – profilaktyka i wczesne wykrywanie 
nowotworów oraz promocja zdrowia w powiecie kwidzyńskim”.
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Zdrowie
PROFILAKTYKA/STOWARZYSZENIA

Marszowym 
krokiem 
po Gminie 
Kwidzyn
Zachęcamy mieszkańców naszej Gminy 
do marszowania z nami!!! 

Pod opieką wykwalifi kowa-
nej kadry instruktorów nor-

dic-walking możesz spróbować 
tej coraz popularniejszej formy 
sportowo-rekreacyjnej, zwie-
dzając przy tym tereny naszej 
małej ojczyzny. Byliśmy już 
w Ośnie, Brachlewie, Janowie, 
Rakowcu. Dołącz do nas. 11 lip-
ca br. uczciliśmy 95. rocznicę 
Plebiscytu na Powiślu, Warmii 
i Mazurach, organizując „Plebi-
scytowy Marsz Nordic-Walking”. 
A już 3 października wspólnie 
z Gminą Kwidzyn, GOK Kwidzyn 
oraz Gimnazjum w Nowym Dworze po raz drugi zorganizo-
waliśmy wydarzenie „Kulturalnie, zdrowo i sportowo” w No-
wym Dworze Kwidzyńskim. 

Spotykamy się w każdą środę w naszym Zakątku w Dan-
kowie, śledź nas na www.facebook.com/zakatekdankowo, 
a dowiesz się więcej.

Katarzyna Bednarek

(Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kwidzynie)

Natomiast dla dziewczynek w celu ochrony przed zacho-
rowaniem na raka szyjki macicy proponuje się wykonanie 
szczepienia P/HPV, które można wykonać w każdym NZOZ, 
tam, gdzie dziecko ma wybranego lekarza pierwszego kontak-
tu. Istnieje też możliwość wykonania powyższych szczepień 
w szkołach. Szczepienia w szkole wykonuje lekarz lub pielę-
gniarka. Program szczepień p/HPV jest skierowany do dziew-
czynek w wieku 11-12 lat, którym należy podać domięśniowo 
3 dawki szczepionki (szczepionkę „SILGARAD” stosuje się 
w schemacie 0, 2, 6 miesięcy, a szczepionkę „CERVARIX” 
w schemacie 0, 1, 6 miesięcy). Dziecko przed badaniem musi 
być zdrowe. Kwalifi kacja do szczepienia nie wymaga wcze-
śniejszego badania ginekologicznego. Ponadto zaleca się rów-
nież podanie szczepionki wcześniej niezaszczepionym dziew-
czynkom w późniejszym wieku, tj. 13-18 lat. 

Dorota Madej 
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Zawody
SPORT

Prace remontowe na obiektach sportowo-rekreacyjnych 
Od 1 kwietnia 2015 r. na wszystkich obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy prowadzone były prace 
porządkowe, mające na celu poprawę infrastruktury na obiektach i przygotowaniu ich do sezonu letniego.

Nowe urządzenia siłowni zewnętrznych na terenach 
rekreacyjno-sportowych
W ramach realizacji zadań, wynikających ze zgłoszonych podczas zebrań wiejskich w 2015 r. wniosków, 
zamontowanych zostało 13 nowych urządzeń podwójnych do siłowni zewnętrznych. 

O urządzenia do siłowni napowietrznych wzbogaciły się tereny rekreacyjno-sportowe położone w miejscowościach: Korze-
niewo, Obory, Tychnowy, Janowo, Bronno, Rozpędziny. Całkowity koszt inwestycji wyniósł niespełna 55 000 zł. 

Marcin Rzepny

Biegają dla Gminy Kwidzyn cd.
W poprzednim numerze biuletynu pisaliśmy o amatorskiej drużynie sportowej pn. „Traktor Team Gmina Kwidzyn”. 

Z przyjemnością możemy poinformo-
wać, że niebawem drużyna ta stanie 

się klubem sportowym o takiej samej na-
zwie, zrzeszającym co najmniej 15 człon-
ków. Jak już wcześniej pisaliśmy, zaczę-
ło się niewinnie od spontanicznego star-
tu w kilku biegach długodystansowych 
na terenie województwa pomorskiego. 
W chwili obecnej jest to grupa osób, któ-
ra regularnie prowadzi treningi, uczest-
niczy w zawodach biegowych organizo-
wanych na terenie całej Polski, organi-
zuje dla dzieci i młodzieży zajęcia spor-
towe. Na początku września grupa zde-
cydowała się założyć klub sportowy 
działający na zasadzie stowarzyszenia 

Prace modernizacyjne na placach zabaw i boiskach sportowych wynikały z kon-
troli przeprowadzonych przez pracownika urzędu odpowiedzialnego za admini-

strowanie nad obiektami, jak i realizacją wniosków zgłoszonych przez mieszkań-
ców. Na ten cel wydatkowano dotychczas około 32 000zł.

Spośród 26 placów zabaw, znajdujących się na terenie gminy, większość urzą-
dzeń jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie technicznym, natomiast niektóre wy-
magają dalszych nakładów finansowych. Natomiast z niepokojem patrzymy na pro-
blemy i trudności związane z administrowaniem obiektów małej architektury, 
w związku z nasilającym się zjawiskiem wandalizmu (niszczeniem i kradzieżą ele-
mentów zabawowych). 

Marcin Rzepny

sportowego i zarejestrować go u staro-
sty. Koronna dyscyplina? Oczywiście lek-
koatletyka. Jak widać, królowa sportu 

jest tylko jedna. Życzymy dalszych suk-
cesów. 

Marcin Rzepny 
(Zdjęcie: U

G
 Kw

idzyn)
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OŚWIATA
Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

C Z E R W I E C  2 0 1 5

Dzień Dziecka

1 czerwca to święto wszyst-
kich dzieci, tych młod-

szych i tych starszych. Dzień 
Dziecka w Przedszkolu ob-
chodziliśmy jak zwykle hucz-
nie, od rana panowała rado-
sna i świąteczna atmosfera. 
Świętowanie rozpoczęliśmy 
od wyjścia do ogrodu przed-
szkolnego. Na wszystkie 
dzieci czekała tam niespo-
dzianka przygotowana przez 
rodziców. Były to koloro-
we piłki i bańki mydlane. Na-
stępnie wszyscy przystąpili 
do wspólnej zabawy. Były 
wspólne śpiewy, tańce oraz 
słodki poczęstunek – po 
prostu dzieci tego dnia na-
prawdę świętowały. Dodat-
kową atrakcją było malo-
wanie twarzy dzieci przez pa-
nie z przedszkola. Zabawie 
towarzyszyła wesoła mu-
zyka...

Festyn z okazji 
Dnia Dziecka

12 czerwca na boisku 
sportowym Klubu LKS 

„Sokół” Mareza odbył się fe-
styn z okazji Dnia Dziecka, 
którego organizatorami byli 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie oraz Biblioteka 
Publiczna Gminy Kwidzyn, 
a nasze przedszkole było jed-
nym ze współorganizatorów 
tej imprezy dla dzieci.  

Spotkanie 
z Policjantami

Przed wakacjami nasze 
przedszkole odwiedzili 

przedstawiciele Komendy 
Rejonowej Policji w Kwidzy-
nie. Tematem spotkania było 
bezpieczeństwo podczas 
wakacyjnego wypoczynku. 
Na zakończenie spotkania 
nie zabrakło wesołych piose-

Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola:

Podsumowanie 
programu „czyste 
powietrze wokół 
nas”

W czerwcu nasze przed-
szkole przystąpiło do re-

alizacji ogólnopolskiego pro-
gramu ,,Czyste powietrze wo-
kół nas”. Akcję zorganizował 
PSSE w Kwidzynie. Założe-
niem programu było wy-
kształcenie u dzieci świado-
mej umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach, w któ-
rych inne osoby palą przy 
nich papierosy oraz wzrost 
kompetencji rodziców w za-
kresie ochrony dzieci przed 
ekspozycją na dym tytonio-
w y.  P r o g r a m  o b e j m o -
wał cykl składający się z 5 za-
jęć warsztatowych: wyciecz-
ka, spacer po okolicy, „Co 
i dlaczego dymi?”, „Jak się 
czuję, kiedy dymi papieros?”, 
„Co się dzieje, kiedy ludzie 
palą papierosy?”, „Jak unikać 
dymu papierosowego?”

tydzień czytania 
Dzieciom

W ramach XIV Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czyta-

nia Dzieciom pod hasłem 
„Cała Polska czyta w bib-
liotekach” w dniu 5 czerwca 
dzieci z naszego Przedszkola 
odwiedziły Bibliotekę Gmin-
ną w Marezie, gdzie był zor-
ganizowany Tydzień Czytania 
– do czytania dzieciom zapro-
szono panią Policjantkę z Ko-
mendy Powiatowej w Kwi-
dzynie.

nek i wierszy. Była też okazja 
do przymiarki policyjnej 
czapki .

Uroczyste zakończenie roku 
szk. 2014/2015

18 czerwca pożegnaliśmy kolejną grupę dzieci, która od 
września rozpoczęła naukę w klasie pierwszej. „Starsza-

ki” z wielkim przejęciem i zaangażowaniem zaprezentowały 
swój pożegnalny program artystyczny, który wzbudził wiele 
radości i wzruszenia wśród rodziców i pań w przedszkolu.

„Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się szkole, nową dro-
gą pójdziemy odważnie...” TEJ ODWAGI, SIŁY I WYTRWAŁOŚCI 
W ZDOBYWANIU WIEDZY ŻYCZYŁYŚMY WSZYSTKIM NASZYM ABSOL-
WENTOM! 

Witamy po wakacjach 

1 września 2015 r. rozpoczęłyśmy nowy rok „przedszkolny” 
. Powitałyśmy wszystkich serdecznie po przerwie wa-

kacyjnej, życząc: dzieciom samych radosnych chwil spędzo-
nych w naszym Przedszkolu, rodzicom – zadowolenia ze swo-
ich pociech!

Już od pierwszych dni pobytu dzieci w naszym przedszkolu 
zaplanowałyśmy dla nich: wycieczkę do lasu, udział w akcji „Sprzą-
tanie Świata”, pokaz „Żywej lekcji historii”, „Święto plonów”.

M. Sienkiewicz

(Zdjęcia: Przedszkole  „Słoneczko”)

W R Z E S I E Ń  2 0 1 5

3/15Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 23



3/15 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn24

Przedszkole w Korzeniewie

Festyn rodzinny

Na wiejskim placu zabaw w Korzeniewie odbył się Fe-
styn Rodzinny zorganizowany przez Radę Sołecką 

Korzeniewa, Przedszkole w Korzeniewie, Szkołę Podsta-
wową w Korzeniewie, Bibliotekę Publiczną Gminy Kwi-
dzyn Filia w Korzeniewie, GOK w Kwidzynie, Rady Rodzi-
ców szkoły i przedszkola w Korzeniewie. Tegoroczny fe-
styn, którego założeniem była wielopokoleniowa inte-
gracja społeczności lokalnej, wspólne spędzenie wolne-
go czasu, a nade wszystko dobra zabawa, zgromadził 
wielu mieszkańców Korzeniewa i okolic oraz zaproszo-
nych gości. Organizatorzy zadbali o moc atrakcji dla star-
szych i młodszych uczestników, którzy mieli możliwość 
wzięcia udziału w różnorodnych grach, zabawach i kon-
kursach z nagrodami,  przygotowanych przez organiza-
torów, a  ufundowanymi przez hojnych sponsorów. Dzie-
ci i młodzież zaprezentowały występy taneczne i mu-
zyczne. Zadbano również o wspaniałą scenerię i profe-
sjonalną oprawę muzyczną imprezy. Dla chętnych był 
pokaz udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków 
drogowych, który  przeprowadziła jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Pastwy.
 
Dzień sportu

W Przedszkolu w Korzeniewie odbył się Dzień Spor-
tu. Na imprezę przedszkolaki zaprosiły uczniów 

z klasy I Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Dzieci 
wspólnie wesoło bawiły się i wzięły udział w różnych 
konkurencjach sportowych. Mali sportowcy rozwijali 
tężyznę fizyczną, sprawność ruchową, zwinność i szyb-
kość oraz wdrażali się do sportowego zachowania pod-
czas sportowych rozgrywek. Wszyscy uczestnicy za 
zaangażowanie i wesołą zabawę otrzymali upominki 
i dyplomy. Odbył się również słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców Motylków.

Wycieczka do zOO

Wycieczka do Gdańskiego ZOO była kolejną ciekawą 
przygodą, jaką przeżyły nasze 4 i 5-latki Motylki. 

Celem wycieczki była obserwacja i czerpanie pozytyw-
nych wrażeń w kontakcie z przyrodą, zainteresowanie 
różnorodnością gatunków świata zwierząt oraz kształ-
towanie świadomości ekologicznej i poczucia odpowie-
dzialności za jakość współistnienia z przyrodą. Wyciecz-
ka przedszkolaków do Zoo była też okazją do utrwala-
nia reguł kulturalnego zachowania się w miejscach  
użyteczności publicznej. Podczas przejażdżki kolejką 
i spaceru po alejach Zoo dzieci zaobserwowały wiele 
wspaniałych i ciekawych gatunków zwierząt. 

Wycieczka na wystawę klocków 
lego 

Dzieci z grupy „Smerfy” ze swoimi rodzicami wybra-
ły się na wycieczkę do Gdańska. Celem wyjazdu była 

wizyta w PGE Arena, gdzie mieliśmy okazję oglądać naj-
większą w Polsce Wystawę Budowli z Klocków Lego. 
Ogrom klocków zgromadzonych w jednym miejscu za-
pierał dech. Ta wystawa okazała się  gratką nie tylko 
dla dzieci, ale i dla dorosłych uczestników naszej wy-
cieczki. Zgromadzone budowle były imponujące. Praw-
dziwą perełką była gigantyczna rekonstrukcja Titani-
ca. Ta wystawa nie tylko bawi, ale i uczy. Eksponaty  
przedstawiały postacie, miejsca, a także wydarzenia 
znane z bajek czy filmów, jak również sceny historycz-
ne oraz najsłynniejsze budowle architektoniczne. Wra-
żeń było co nie miara. Po zwiedzeniu wystawy przyszła 
pora na spacer wokół przepięknej i wielkiej areny, po-
goda dopisała, więc  zaglądaliśmy też z ciekawością na 
płytę boiska. We wspaniałych nastrojach, uśmiechnię-
ci i zadowoleni, pełni wrażeń wróciliśmy do przedszko-
la. I tak minął nam piątkowy dzień.

Wycieczka do Dinoparku 

Największą atrakcją Dinoparku są  oczywiście 
dziesiątki różnych mniejszych i większych mo-

deli dinozaurów. Podziwia się je specjalnie wyzna-
czona trasą zwiedzania. Dla zaspokojenia cieka-
wości dzieci każdy okaz jest szczegółowo opisany. 
Eksponaty wydają dźwięki i poruszają się. Wyciecz-
ka była wielkim przeżyciem i niezapomnianą przy-
godą dla naszych najmłodszych przedszkolaków. 
Zwiedzanie zakończyliśmy świetną zabawą na pla-
cu zabaw. Szczęśliwi, cali i zdrowi, pełni wrażeń 
wróciliśmy do przedszkola.

Uroczyste zakończenie roku 
szkolnego

W przedszkolu z okazji zbliżających się wakacji od-
były się uroczyste zakończenia roku szkolnego.  

W tym ważnym dniu do przedszkola zostali zaprosze-
ni też rodzice. Dzieci zaprezentowały programy arty-
styczne. Wiersze przeplatane były śpiewem piosenek 
i tańcami. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dy-
plomy i upominki. Spotkania kończyły się słodkimi po-
częstunkami. Pani dyrektor złożyła sześcioletnim dzie-
ciom życzenia samych sukcesów w szkole, a młodszym 
udanych i bezpiecznych wakacji.

Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola:

 imprezy planowane na wrzesień, październik, listopad:

Warsztaty plastyczne decoupage z udziałem rodziców, wycieczka do Zielonej Szkoły w Brachle-
wie, teatrzyk „Na leśnej polanie”, Sprzątanie Świata, Dzień Edukacji Narodowej, Wyjazd  

na spektakl baletowy „Magiczna kraina” do Opery Nova w Bydgoszczy dla dzieci i rodziców.

Autorki tekstów i zdjęć: M. Laskowska, J. Wolf

OŚWIATA
Przedszkola
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OŚWIATA
Przedszkola

Gimnazjum Licze

Pajacyk
Gimnazjum w Liczu 
pozyskało fundusze 
z programu Pajacyk 

PAH na dożywianie uczniów 
w roku szkolnym 2015-2016.

Program Pajacyk prze-
znaczony jest dla dzieci 
i młodzieży objętych obo-
wiązkiem szkolnym, które 
z różnych przyczyn nie są 
objęte wsparciem Ośrodków 
Pomocy Społecznej w zakre-
sie dożywiania, a takiego 
wsparcia potrzebują.

Wakacje w Warszawie
Uczniowie kl II a Gimnazjum w Liczu wraz z wychowaw-
cą p. Ireną Ossowską w terminie 1 marca – 27 kwietnia 

wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie ROSSMANNA na 
„Rosswijające wakacje”!

 Zdobyli nagrodę główną, w terminie 7-16 lipca wyjechali 
na wakacje do Warszawy, w czasie których uczestniczyli w za-
jęciach o tematyce prozdrowotnej, warsztatach dziennikar-
skich, spotkaniach ze znanymi ludźmi, odwiedzili muzea, no-
cowali w luksusowym hotelu Doubletree by Hilton w Warsza-
wie (wartość nagrody: 60 tys. zł).

Projekt edukacyjny 
„Uczeń online”
Od 2010 roku Gimnazjum w Liczu aktywnie brało udział 
w realizacji projektu edukacyjnego „Uczeń online”. 
Projekt fi nansowany był ze środków UE (projektodawca: 
SuperMemo Word sp. z o.o.).

W ramach projektu w szkole prowadzone było koło biologiczno-
chemiczne (w okresie 2010-2015 w działalność koła zaangażowa-
nych było 44 uczniów Gimnazjum w Liczu). 

Konkurs 
ROSSMANNA

Praca w zespole projektowym była okazją do wykształcenia 
umiejętności współpracy w grupie, rozwiązywania problemów 
oraz badania i odkrywania otaczającego świata. Podczas syste-
matycznych zajęć organizowanych w szkole rozwijano wśród 
uczniów kreatywność i samodzielność, rozbudzano w nich ciekawość 
świata oraz kształtowano właściwe postawy społeczne. 

Każdego roku uczestnicy koła brali udział w pozaszkolnych 
zajęciach organizowanych na uczelniach wyższych, min. UMK w To-
runiu. W ramach projektu młodzież miała również dostęp do plat-
formy e-learningowej supermemo.net i korzystała z jej zasobów, 
w tym z multimedialnych materiałów edukacyjnych w formie kur-
sów i testów oraz z biblioteki multimediów zawierającej zdjęcia, 
fi lmy, ilustracje itp. 

Udział w projekcie dał także młodzieży z Gimnazjum w Liczu 
okazję do uczestniczenia w wakacyjnych obozach naukowych zor-
ganizowanych w sposób, w którym znakomicie łączy się naukę z roz-
rywką. Podczas tych wyjazdów uczniowie mieli możliwość nie tylko 
poznać interesujące miejsca, ale także „na żywo” spotkać się z na-
uką. W tym roku obóz odbył się w Szczyrku.  

Realizacja projektu zakończyła się w lipcu 2015 r.

Projekt edukacyjny 
„Uczeń online”
Od 2010 roku Gimnazjum w Liczu aktywnie brało udział 
w realizacji projektu edukacyjnego „Uczeń online”. 
Projekt fi nansowany był ze środków UE (projektodawca: 
SuperMemo Word sp. z o.o.).

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum Licze
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OŚWIATA
Szkoły

SP Korzeniewo

Projekt „ciekawe korzeniewo i okolice”

W Szkole Podstawowej 
w  Korzeniewie od 16 
czerwca do 15 grudnia 

2015 r. jest realizowany projekt 
„ciekawe korzeniewo i okolice”. 
Fundusze na realizację projektu 
nauczyciele pozyskali od  Lokal-
nej Fundacji Filantropijnej PRO-
JEKT w  Kwidzynie w  ramach 
działalności Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem głównym 
projektu jest aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz poznania 
historii Korzeniewa i okolic poprzez udział w imprezach prozdrowot-
nych. W ramach projektu 18 czerwca 2015 r. odbył się rajd rowero-
wy do Biblioteki Publicznej w Marezie. Uczestnicy rajdu czytali  
o historii Korzeniewa i okolic. Wykonali notatki do albumu „Ciekawe 
Korzeniewo i okolice”. 

W czerwcu został założony 
Klub Nordic Walking. Członkowie 
Klubu (uczniowie i wszyscy chęt-
ni mieszkańcy Korzeniewa i oko-
lic) uczestniczą w 6 marszach 
nordic walking z sołtysem Ko-
rzeniewa, wykorzystując zaku-
pione w projekcie kijki. Odbyły 
się już 3 marsze. Ich zadaniem 
jest zbieranie informacji o histo-

rii Korzeniewa i okolic. Również w czerwcu został założony blog pro-
mujący Korzeniewo. Utworzono koło redakcyjne. W najbliższym  
czasie odbędą się: wycieczka do Muzeum w Kwidzynie, 3 warsztaty 
muzyczne z uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kwidzy-
nie, plenerowy konkurs plastyczny nad Wisłą, konkurs kulinarny na 
festynie dla społeczności lokalnej oraz impreza podsumowująca 
projekt. Na wiejskim placu zabaw zostanie umieszczona kolejna ta-
blica informacyjna, tym razem dotycząca historii Korzeniewa i oko-
lic. Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.

Narodowe czytanie „lalki” bolesława 
Prusa

4 września 2015 roku w Szkole Podstawowej w Korzeniewie 
odbyła się po raz drugi ogólnopolska akcja „Narodowe Czyta-
nie”, podczas której czytano powieść Bolesława Prusa pt. „Lal-

ka”. Honorowy Patronat nad tą akcją objęła Para Prezydencka. Im-
prezę zorganizowano we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy 
Kwidzyn z Filią w Korzeniewie. W klasach I-III odbyły się konkursy 
plastyczne inspirowane treścią powieści. W klasach IV-VI czytane 
były fragmenty dzieła. Po południu uczestnicy akcji zebrali się w Bi-
bliotece Publicznej w Korzeniewie, w której czytanie połączono z roz-
wiązywaniem krzyżówki i quizu. Następnie zebrani przemaszero-
wali do szkoły, w której dalej czytano w nastrojowej atmosferze 
dzieło Bolesława Prusa. Do czytania w szkole i bibliotece zaproszo-
no Wójta Gminy kwidzyn Ewę Nowogrodzką, Pełnomocnika Wójta 
Gminy Kwidzyn ds. oświaty Elizę Ponikowską, aktorów Teatru Ama-
torskiego „Supernova” z Obrzynowa, Sabinę i Janusza Kiełkiewicz, 
radnego gminy Kwidzyn Leszka Kędziorę, Dyrektora Przedszkola 
w Korzeniewie Halinę Dubielę, Dyrektora Biblioteki Publicznej Gmi-
ny Kwidzyn Małgorzatę Lasotę, sołtysa Korzeniewa Renatę Krupę, 
sołtysa Obór Barbarę Sęk, sołtysa Marezy Osiedle Krzysztofa Woj-
tisa, pana Dominika Sudoła, mieszkańców społeczności lokalnej, ab-
solwentów szkoły (m.in. Joannę Jezierską, Agnieszkę Woźniak, Ma-
riolę Kisłowską, Katarzynę Rybarczyk, Grzegorza Grzegorczyka, Ali-
cję Bryksy) oraz rodziców i nauczycieli.

Uczniowie klas IV-VI również włączyli się w czytanie, ilustrowa-
nie fragmentów dzieła oraz odgrywanie scenek. „Narodowym Czy-
taniem” zainaugurowano ogłoszony przez ministra edukacji naro-
dowej Rok Otwartej Szkoły, włączając się jednocześnie w realizację 
jednego z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2015/2016, czyli Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upo-
wszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Tekst i zdjęcia SP Korzeniewo

Uroczyste obchody 95. rocznicy 
Plebiscytu na Powiślu, Warmii 
i Mazurach przez Szkołę Podstawową 
w korzeniewie

W maju 2015 r. opiekunki Szkolnego Klubu Rowerowego 
zorganizowały rowerowo-historyczno-matematyczny rajd 

rowerowy. Uczniowie z klasy V i VI brali udział w  plenerze ma-
larskim – „Matematyka w moście”, przypomniano historię o bu-
dowie mostu oraz rozwiązywano krzyżówkę matematyczną. Po 
rajdzie zorganizowano wystawę 
prac w szkole. 11 lipca 2015 r. dele-
gacja uczniów naszej szkoły złoży-
ła kwiaty pod symbolicznym pomni-
kiem Janowiaków zamordowanych 
w czasie II wojny światowej.
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OŚWIATA
 Szkoły

SP Janowo

Dzień mamy i taty

Podsumowanie 
osiągnięć roku szkolnego 2014/2015

zakończenie
 roku 

szkolnego
2014/2015 

Nadszedł czas wakacji, odpoczynku… Ale najpierw 
oczekiwany przez wszystkich uroczysty dzień za-

kończenia roku szkolnego 2014/2015. Tego dnia cała spo-
łeczność szkolna, zaproszeni goście, rodzice z niecierpli-
wością oczekiwali upragnionych świadectw ukończenia 
szkoły, świadectw promujących do następnej klasy, ale 
także podsumowań i podziękowań za ciężką, wytrwałą 
pracę.

Uczniowie klasy VI – absolwenci szkoły – złożyli uro-
czyste ślubowanie, następnie z rąk dyrektora szkoły otrzy-
mali świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie Samanta 
Chowaniec i Szymon Juszczyk otrzymali nagrodę Wójta 
Gminy Kwidzyn, którą uroczyście wręczył Radny Gminy 
Kwidzyn, p. R. Świerczyński.

Wyróżnieni uczniowie z klas I – V wraz z rodzicami otrzy-
mali od dyrektora świadectwa, nagrody, a rodzice podzię-
kowania.

Następnie wszyscy uczniowie, którzy w roku szkolnym 
godnie reprezentowali imię naszej szkoły, angażowali się 
w życie szkolne, uczestniczyli w różnych przedsięwzię-
ciach, zostali nagrodzeni medalem.

Magdalena Weiss

Koniec roku szkolnego 
jest momentem wy-
różnień i gratulacji. Na 

dwa dni przed zakończe-
niem roku szkolnego, na 
uroczystym apelu, dyrek-
tor szkoły oraz nauczycie-
le wręczyli uczniom nagro-
dy, dyplomy i podziękowa-
nia. Były to wyróżnienia 

za udział uczniów w konkur-
sach, zawodach, festiwalach 
oraz różnych innych przedsię-
wzięciach. Podziękowania za 
uczynność, sumienność, bez-
interesowność. Gratulacje za 
poczynione postępy, odnie-
sione sukcesy.

Uczniowie klas O, I, II,III przygotowali z tej okazji uroczysty 
apel, na który zaprosili swoich rodziców. Klasy starsze, ze 
specjalną dedykacją dla swoich rodziców, recytowały  

wiersze i śpiewały piosenki. Uczniowie przygotowali piękne przed-
stawienie, obrazujące codzienne życie rodziny, wzajemne relacje. 
Przesłaniem było okazywanie szacunku i miłości swoim rodzicom, 
dbanie o nich i pielęgnowanie więzi rodzinnych.

Podczas występów uczniów dla zaproszonych 
gości – rodziców i bliskich naszych uczniów – przy-
gotowany był słodki poczęstunek. Uśmiech na twa-
rzach naszych uczniów był najlepszym prezentem 
dla rodziców.

(Zdjęcia: SP Janowo)



3/15 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn28

SP Tychnowy

Autor materiału i zdjęć: Anna Wiechowska

Uroczyste 
zakończenie 
roku szkolnego 

26.06.2015 r. społeczność szkolna 
uroczyście zakończyła rok szkolny 

2014/2015. Po odśpiewaniu hymnu pani 
Agata Wiśniewska przywitała wszystkich 
przybyłych gości. Następnie pani dyrektor 
Zofi a Szreder-Strąk podsumowała mijający 
rok nauki i pożegnała szóstoklasistów. 

Narodowe czytanie
4 września 2015 r. już po raz drugi Szkoła Podstawowa 
we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kwidzyn 
włączyła się w akcję pod honorowym patronatem pary 

prezydenckiej – „Narodowe czytanie”. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście i wspólnie ze społecznością szkolną czytali 
„Lalkę” Bolesława Prusa. 

ii miejsce w konkursie 
ogólnopolskim 
„aktywny Rodzic”

W ubiegłym roku szkolnym grupa „0” wraz 
z wychowawcą Joanną Jasińską-Capłap 

przystąpiła do ogólnopolskiego, internetowego programu Akade-
mii Zdrowego Przedszkolaka „Przedszkolak pełen zdrowia”. Reali-
zując program, uczestnicy udali się na wyprawę dookoła świata, 
podczas której poznali Krainy Zdrowia. „Przedszkolak pełen zdro-
wia” oraz jego poszczególne akcje bardzo mocno koncentrowały 
się na aspektach zdrowego żywienia, a w szczególności na moty-
wach Eko oraz aktywności fi zycznej, która buduje trwałe i zdrowe 
nawyki. W ramach Programu brali udział wspólnie z rodzicami 
w 4 głównych akcjach: Jesień 2014 – „Podróż do krainy pełnej zdro-
wia”; Zima 2014 – „Podróż do Eko krainy”; Wiosna 2015 – „Podróż 
do krainy Aktywności”; Lato 2015 – „Podróż do bezpiecznej krainy”.  

W imieniu wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowo-
grodzkiej, Wiesław Namiak – radny gminy 
i jednocześnie sołtys wsi Tychnowy – wrę-
czył nagrody Wójta Gminy Kwidzyn za osią-
gnięcia naukowe i artystyczne dwóm absol-
wentkom naszej szkoły: Kindze Świderskiej 
i Oliwii Detmer. 

Na uroczystości obecna była również 
radna Gminy Kwidzyn, Lidia Banaś, która jest 
jednocześnie mamą dwóch uczniów naszej 
szkoły oraz Danuta Stawska – bibliotekarka 
z Tychnów. Po wręczeniu absolwentom dy-
plomów ukończenia Szkoły Podstawowej 

Podczas realizacji wiosennej akcji rodzice przedszkolaków wzięli 
udział w ogólnopolskim konkursie „Aktywny rodzic”. Rodzicom uda-
ło się zająć ii miejsce, za co szkoła otrzymała nagrodę w postaci 
vouchera na kwotę 3000 zł, do wykorzystania w Eko Sklepie  aka-
demii zdrowego Przedszkolaka.

OŚWIATA
Szkoły

i zaświadczeń o uzyskanych wynikach na 
sprawdzianie, uczniowie klasy I, pod kierun-
kiem pani Katarzyny Stankiewicz, pożegnali 
w imieniu pozostałych uczniów szóstaków. 
Potem zostały wręczone przez panią dyrek-
tor i wychowawców świadectwa dla najlep-
szych uczniów oraz nagrody książkowe. 

Pani dyrektor podziękowała również 
wszystkim rodzicom za wspieranie działań 
szkoły, a tym najaktywniejszym wręczyła 
pamiątkowe dyplomy. 



Uroczystość 70-lecia szkoły rozpoczęła się mszą 
świętą w parafii św. Jerzego w Tychnowach. 

Podczas uroczystej liturgii ks. proboszcz Piotr Świtajski 
na prośbę rodziców dokonał poświęcenia sztandaru.

Uroczysty przemarsz z kościoła do szkoły.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości w szkole  
przez panią Dyrektor – Zofię Szreder Strąk.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście.

Zaszczycili nas swoją obecnością byli dyrektorzy szkoły, 
nauczyciele oraz rodzina pani Marii Kotlarz.

Występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tychnowach.

Słodka niespodzianka.

Występ zespołu ludowego „Wesoła Gromadka”, którego 
współzałożycielką była pani Maria Kotlarz.

Prezentacja sztandaru szkoły. Gratulacje i wyrazy 
uznania od dyrektorów 
zaprzyjaźnionych szkół. 

Przemawia  
dyrektor  

Szkoły Podstawowej  
w Janowie –  

p. Marek Strociak.

Ślubowanie na sztandar szkoły.

Jubileusz 70-lecia szkoły

„Pani Maria Kotlarz całe życie poświęciła uczniom i wychowankom. 
Nauczycielem-społecznikiem była zawsze, nie zrezygnowała z tego 
nawet po przejściu na emeryturę w 1987 r. Interesowała się szkołą, 

losem swoich podopiecznych, zawsze  udzielała wsparcia i pomocy.”   

„(…) Była skromnym i dobrodusznym człowiekiem. Można było liczyć na jej 
pomoc nie tylko w sprawach zawodowych, ale także zwykłych życiowych.  
Zmarła 5 stycznia 2006 r., jednak pamięć o niej i jej pracy nie przemija.  Postać 
ta jest bliska sercu wielu pokoleń. Sylwetka pani Marii Kotlarz może stać się 
wzorem do naśladowania dla nowych pokoleń. Posiadając takiego patrona, 
nasza szkoła zyskała wyjątkową, znaczącą w środowisku tożsamość.”

W dniu 25 września 2015 r. odbyła się uroczystość z okazji 70-lecia szkoły, nadania jej imienia patrona – długoletniej 
kierowniczki i nauczycielki tychnowskiej szkoły Pani Marii Kotlarz oraz prawa posiadania sztandaru. 

Opracowanie: Anna Wiechowska

8 września 
2015 r.  

w szkole było 
wyjątkowo miło. 
Uczniowie  
i pracownicy szkoły 
z okazji Jubileuszu 
70-lecia zostali 
obdarowani słodką 
niespodzianką. 
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Gimnazjum Nowy Dwór

Szkoły
OŚWIATA

Nauka i aktywność sportowa 
nagrodzone!
Rok szkolny 2014/2015 w Gimnazjum w Nowym Dworze zakończył 
się bardzo miłym akcentem.

Aż siedmioro uczniów naszej szkoły otrzymało nagrody Wójta Gminy Kwidzyn. 
W kategorii NAUKA – Dominika Gretkowska, Dominik Walendzis, Maciej Wej-

nert, Edyta Adamkiewicz, zaś w kategorii SPORT – Urszula Grzywińska, Sandra 
Wołowska, Adrianna Korczak.

Ponadto Dominika Gretkowska odebrała nagrodę w Gdańsku w ramach 
XIV edycji KONKURSU „NAJLEPSZY  ABSOLWENT  GIMNAZJUM  GMIN  WIEJSKICH  
I  MIASTECZEK  WOJEWÓDZTWA  POMORSKIEGO”.

 Jesteśmy dumni ze swoich uczniów .

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum Nowy Dwór

SP w Rakowcu

Dzień otwarty 
w Szkole Podstawowej w Rakowcu
11 kwietnia 2015 r. był w naszej szkole 
„Dniem Otwartym” dla przyszłych pierwszoklasistów, 
ich rodziców oraz wszystkich zainteresowanych. 



Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się w świetlicy szkolnej. 
Najpierw przemówił dyrektor szkoły Marek Szuwarowski, 

powitał wszystkich gości, przekazał najważniejsze informacje 
dotyczące funkcjonowania szkoły i  przedstawił przyszłych 
wychowawców klas I. Po części ofi cjalnej nadeszła pora na słodką 
niespodziankę dla wszystkich dzieci oraz część artystyczną 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Następnie wszyscy chętni mogli 
obejrzeć szkołę i wziąć udział w organizowanych zajęciach w salach 
lekcyjnych, w  sali gimnastycznej, pracowni komputerowej 
i bibliotece. Tego dnia można było poznać szkołę i jej pracowników, 
uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania.

Gminny Przegląd 
teatralny
Dnia 29 maja 2015 r. klasa III a wzięła udział 
w Gminnym Przeglądzie Teatralnym, który odbył 
się w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej 
w Rakowcu. 

Organizatorem przeglądu była Szkoła Podstawowa 
w Janowie. Nasi uczniowie wystawili spektakl słow-

no-muzyczny pt.: „Nieziemska Szkoła”. Autorką scenariu-
sza była p. Izabela Cichocka-Marciniak, a grupę do wystę-
pu przygotowała p. Katarzyna Wowk. Po wszystkich wystę-
pach młodzi aktorzy obejrzeli profesjonalne przedstawie-
nie kukiełkowe i wzięli udział w warsztatach teatralnych.
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Szkoły
OŚWIATA

SP w Rakowcu

Wszystkie teksty i zdjęcia są autorstwa redakcji szkolnej gazetki „Nilówka”.

Wymarzona wycieczka
10 czerwca 2015 r. ucznio-
wie najaktywniej pracują-
cy na rzecz Samorządu 

Uczniowskiego, zwycięzca kon-
kursu na najsystematyczniej 
oszczędzającego ucznia i laure-
aci konkursu – „Kolorowa skar-
bonka” wzięli udział w długo 
oczekiwanej wycieczce do Gdy-
ni. Nasi szczęśliwcy odwiedzili 

Centrum Nauki Experyment, gdzie przez trzy godziny wykonywali 
przeróżne doświadczenia. Następnie grupa udała się do Jump City, 
ogromnej hali z wieloma trampolinami. Uczniowie wzięli udział w za-
jęciach jump wf, przez 45 minut ćwiczyli na trampolinach pod okiem 
wykwalifi kowanej kadry. Po takim wysiłku dzieci udały się na obiad, 
a po nim w drogę powrotną do domu. Wyjazd bardzo się udał.

Dzień Dziecka
8 czerwca obchodziliśmy 
Dzień Dziecka w Szkole 

Podstawowej im. gen Augusta 
Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Ra-
kowcu. Uroczystość połączona 
została z obchodami Święta 
Szkoły – II rocznica nadania 
szkole imienia. Tego wyjątko-
wego dnia czekało na naszych 
uczniów wiele niespodzianek. 

Pierwszą był przygotowany przez Samorząd Uczniowski konkurs ta-
lentów – Mam talent. Występy bardzo się podobały. Następnie roz-
strzygnięty został konkurs na najmilszego ucznia naszej szkoły:

I miejsce – Karolina Grochowska kl. VI a; II miejsce – Maciej Kopeć 
kl. II a; III miejsce – Kamila Andrzejewska kl. III a. Po części ofi cjalnej 
uczniowie przeszli na plac i boiska, gdzie czekały na nich dmuchana 
zjeżdżalnia i zajęcia zorganizowane przez zaproszone bractwo rycer-
skie. Potem odbyły się zawody sportowe przygotowane przez 
p. Krzysztofa Bednarczyka. Nie mogło zabraknąć smacznych niespo-
dzianek, tj.: lody, pączki, popcorn, wata cukrowa i napoje. Na obiad 
były hot-dogi. Zwieńczeniem dnia 
był pokaz OSP Rakowiec, w któ-
rym główne role odegrali nasi 
uczniowie. Oprawą muzyczną za-
jął się Samorząd Uczniowski. Za 
wszelkie atrakcje dziękujemy Ra-
dzie Rodziców. 

Nagroda w konkursie SkO dla Szkół
Już po raz drugi Szkoła Podstawowa w Rakowcu zdo-
była nagrodę III stopnia w Ogólnopolskim Konkursie 
SKO dla szkół. Wysokość nagrody to 1 000 zł. PKO Bank 

Polski co roku nagradza szkoły, które w programie SKO wykazały się naj-
większą aktywnością i pomysłowością. Pod koniec czerwca opiekun SKO 
p. Katarzyna Wowk złożyła pracę konkursową – w formie kroniki elek-
tronicznej, w której podsumowała, co robiliśmy w ramach SKO przez 
cały poprzedni rok szkolny. Nagroda pod koniec września trafi  na kon-
to Samorządu Uczniowskiego, to uczniowie zdecydują na co zostaną 
przekazane te pieniądze. Za poprzednią wygraną zorganizowana zo-
stała wycieczka do Gdyni dla uczniów najaktywniej pracujących na 
rzecz szkoły i zwycięzców konkursu „Kolorowa skarbonka”.

Pożegnanie absolwentów

zabawki – darowizna
W tym roku szkolnym opie-
kunki Samorządu Uczniow-
skiego ze Szkoły Podstawo-

wej w Rakowcu zwróciły się z proś-
bą do kilku firm o doposażenie 
szkoły w zabawki dla dzieci. 

28 maja 2015 r. do szkoły do-
tarły dwa ogromne kartony za-
bawek od fi rmy MATTEL. Zabaw-
ki trafią do świetlicy szkolnej 

i klas I-III. Rynkowa cena otrzymanych zabawek to ponad 10 000 zł. 
Bardzo dziękujemy darczyńcy!!!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016
1 września 2015 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Augusta Emi-
la Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu po raz 71 odbyła się inaugu-
racja nowego roku szkolnego. Tradycyjnie rok szkolny rozpo-

częliśmy mszą świętą oraz uroczystym apelem. Na uroczystości po-
jawili się zaproszeni goście: Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka, 
Radni Gminy Kwidzyn, Sołtys Rakowca Elżbieta Szczukowska, Ksiądz 
Proboszcz Ireneusz Kuc oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Pod-
czas apelu dyrektor Marek Szuwarowski przywitał wszystkich 
uczniów oraz rodziców. Gorące brawa otrzymali ci, którzy po raz 
pierwszy przekroczyli próg naszej szkoły – pierwszoklasiści. Głos 
zabrała również Wójt Gminy Kwidzyn – p. Ewa Nowogrodzka, życzy-
ła wszystkim uczniom samych sukcesów i powodzenia w nowym 
roku szkolnym. Drobnymi upominkami obdarowała uczniów klas I-III.

Uczciliśmy też minutą ciszy pamięć wszystkich poległych w cza-
sie II wojny światowej.

25 czerwca  2015 r. o godz. 17.00 odbyło się uroczyste poże-
gnanie uczniów klas VI. Tradycyjnie uroczystość rozpoczęła 
się polonezem. Następnie zaproszeni rodzice i pracownicy 

szkoły obejrzeli występ w wykonaniu uczniów klas VI, nie zabrakło 
wierszy i piosenek oraz ciepłych słów i podziękowań, po czym ucznio-
wie udali się na swoją zabawę.
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Zapowiedzi

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY 
KWIDZYN 

oraz 
STOWARZYSZENIE „Seniorzy 50+” 

 

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH CHĘTNYCH  

NA WARSZTATY WYPLATANIA Z RATTANU, 

KTÓRE POPROWADZI EWA LIPIŃSKA 

 

MIEJSCE: Biblioteka w Marezie, ul. Długa 5 

TERMIN: 20.11.2015r. 

GODZ: 16.00 

Nauczymy się podstawowych splotów,  

wyplatania drobnych ozdób  

oraz oplatania rattanem naczyń 

(można w tym celu przynieść ze sobą butelkę) 

 

 

MIESZKANKA NASZEJ GMINY AUTORKĄ POCZYTNEJ POWIEŚCI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pewnego dnia Thilli odkrywa w kuchni ciało zamordowanej matki. Po tym 
tragicznym wydarzeniu wraz z ojcem przenosi się do nowego domu 
w innym mieście. Zaczyna także naukę w nowej szkole, gdzie stara się 
wtopić w tłum rówieśników. Nie jest to jednak takie proste. Thilli 
otrzymuje od ojca zamkniętą szkatułkę, w której znajduje list od zmarłej 
mamy. Zszokowana jego treścią, nie jest w stanie doczytać go do końca. Od 
tej chwili nic nie jest już takie samo. W znany jej świat wkraczają istoty 
z prastarych mitów, a ona sama dowiaduje się, że jest kimś innym, niż do 
tej pory sądziła.” 

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn poleca książkę „SKAZANI” 
autorstwa byłej mieszkanki Korzeniewa, filmoznawczyni, studentki 
kulturoznawstwa ze specjalnością twórczego pisania, Alicji Górskiej 
(pseudonim artystyczny Alice Hill). 25 września młoda pisarka była 
gościem filii BPGK w Korzeniewie. Relację ze spotkania zamieścimy 
w kolejnym numerze biuletynu. 

Książka, należąca do gatunku paranormal romance, będąca 
debiutem literackim Alicji Górskiej, zyskała już uznanie czytelników 
oraz wiele pochlebnych recenzji w Internecie. Jest dostępna do 
wypożyczenia we wszystkich bibliotekach na terenie gminy 
Kwidzyn. 
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Kwidzyn do wzięcia udziału w:
Grand Prix Gminy Kwidzyn w Tenisie Stołowym

I runda turnieju zostanie rozegrana 21 listopada 2015 r. o godz. 9:00, równolegle: 
w sali gimnastycznej Gimnazjum w Liczu i w Szkole Podstawowej w Janowie

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w 3 kategoriach:
1) Szkoły podstawowe  2) Szkoły gimnazjalne  3) OPEN

Rejestracja zgłoszeń uczestnictwa nastąpi w dniu zawodów!!!

Całość rozgrywek koordynują: Anna Burakowska – 609 615 761 Marcin Rzepny - tel. służbowy- 55 261 41 68 


