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Jak co roku, w styczniu rozpoczynamy cykl spotkań
z mieszkańcami Naszej Gminy.

W

ychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiłam
dokonać zmiany dotychczas prowadzonej formuły Zebrań Wiejskich. Podczas Zebrania Wiejskiego to Państwo będziecie mieli
czas na dyskusję, pytania, zgłaszanie uwag i propozycji.
Natomiast mój krótki wstęp winien być zachętą do szerokiej
lektury kolejnego numeru kwartalnika „Nasza Gmina Kwidzyn”,
w którym znajdziecie Państwo podsumowanie pracy Samorządu
w minionym roku, informacje o realizowanych inwestycjach
w 2015 roku, jak również o środkach pozabudżetowych, pozyskanych przez placówki oświatowe oraz gminę w latach 2010-2015,
a także obszerną informację o zamierzeniach inwestycyjnych zgłoszonych przez Państwa w ramach funduszu sołeckiego, które będą
realizowane w bieżącym roku.
Więcej o budżecie na 2016 rok znajdziecie Państwo na stronie
internetowej http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6887 oraz http://
www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6888.
Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na spotkania,
które odbywać się będą zgodnie z załączonym harmonogramem
Zebrań Wiejskich.

INWESTYCJE s. 30-36

SPORT s. 37-39

Pozdrawiam
Ewa Nowogrodzka
Wójt Gminy Kwidzyn

W tym roku po raz drugi Urząd Gminy Kwidzyn włączył się w akcję
„Szlachetna Paczka”. Dzięki współpracy wszystkich pracowników i kierownictwa urzędu udało się przygotować paczkę dla wybranej rodziny
z Kwidzyna, będącą odpowiedzią na jej najważniejsze potrzeby. Finał
akcji odbył się 12 grudnia 2015 r. i tego dnia kilkoro pracowników urzędu wraz z wolontariuszami akcji przekazali przygotowane paczki
i prezenty rodzinie.

SPORT s. 34

ZAPOWIEDZI s. 40
W związku ze Świętami Bożego Narodzenia
radni Gminy Kwidzyn przekazali świąteczne paczki
z żywnością oraz słodyczami dla dzieci kilku rodzinom
z terenu Gminy Kwidzyn, znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

H. Ordon
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HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH
zwołanych przez Wójta Gminy Kwidzyn w styczniu i lutym 2016 r.

Lp.

Sołectwo

Data
zebrania

Termin
(II termin 30 minut
później)

Miejsce
zebrania

Radni uczestniczący
w zebraniu

1.

Bronno

13.01.2016

1600

Gimnazjum w Liczu

J. Tumiłowicz

2.

Ośno

13.01.2016

1800

Gimnazjum w Liczu

L. Banaś

3.

Dankowo

14.01.2016

1600

Urząd Gminy Kwidzyn

B. Muchowski

4.

Górki

14.01.2016

1800

dwór w Górkach

B. Muchowski

5.

Pawlice

18.01.2016

1600

świetlica wiejska

J. Wdowiak

6.

Rakowice

18.01.2016

1800

świetlica wiejska

J. Wdowiak

7.

Rakowiec

19.01.2016

1600

świetlica wiejska
ul. Sportowa 3

K. Rupar
D. Wierzba

8.

Brokowo

20.01.2016

1600

świetlica wiejska

P. Spaczyński

9.

Dubiel

20.01.2016

1800

świetlica wiejska

L. Banaś

10.

Kamionka

21.01.2016

1600

świetlica wiejska

P. Spaczyński

11.

Brachlewo

21.01.2016

1800

Zielona Szkoła

L. Banaś

12.

Tychnowy

22.01.2016

1600

Szkoła Podstawowa
w Tychnowach

W. Namiak

13.

Gurcz

25.01.2016

1600

świetlica wiejska

R. Świerczyński

14.

Podzamcze

25.01.2016

1800

świetlica wiejska

L. Kędziora

15.

Baldram

26.01.2016

1600

Sala konferencyjna
Eko – Tec

P. Spaczyński

16.

Mareza Osiedle

26.01.2016

1800

świetlica wiejska
ul. Osiedlowa 6

Ł. Kogut

17.

Gniewskie Pole

27.01.2016

1600

świetlica wiejska

S. Wudarczyk

18.

Pastwa

27.01.2016

1800

świetlica wiejska

S. Wudarczyk

19.

Lipianki

28.01.2016

1600

świetlica wiejska

S. Wudarczyk

20.

Nowy Dwór i Grabówko

28.01.2016

1800

Gimnazjum
Nowy Dwór

K. Rublewska

21.

Mareza

29.01.2016

1600

świetlica wiejska
ul. Długa 5

L. Kędziora
Ł. Kogut

22.

Szałwinek

1.02.2016

1600

Blok nr 9 (świetlica
w piwnicy)

R. Świerczyński

23.

Janowo

1.02.2016

1800

Szkoła Podstawowa
w Janowie

R. Świerczyński

24.

Obory

2.02.2016

1600

Świetlica
Gosp. Obory

F. Sokołowski

25.

Rozpędziny

2.02.2016

1800

świetlica wiejska

F. Sokołowski

26.

Korzeniewo

3.02.2016

1600

Szkoła Podstawowa
w Korzeniewie

H. Ordon

27.

Licze

4.02.2016

1600

Gimnazjum w Liczu

J. Tumiłowicz

Katarzyna Kisiel
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Radni jednogłośnie uchwalili budżet
Gminy Kwidzyn na 2016 rok
Dochody w wysokości 40 196 000 zł i wydatki w kwocie 31 869 654 zł to
podstawowe założenia budżetu Gminy Kwidzyn na 2016 rok. Planowany
deficyt w wysokości 866 000 zł pokryty zostanie z zaciągniętego kredytu
w kwocie 3 766 000 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2016 r. planuje się spłacić
z dochodów własnych z podatku od nieruchomości.

S

esja budżetowa w Gminie Kwidzyn, która odbyła się dnia 18 grudnia 2015 r.,
przebiegła zgodnie z planem. Radni byli
jednomyślni przy uchwaleniu budżetu.
Dużo uwagi poświęcono tematom dotyczącym zamierzeń inwestycyjnych Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji i zadań, mających na celu poprawę bezpieczeństwa. Postulowano między innymi, aby w trakcie realizacji budżetu w 2016 roku zaoszczędzone środki po przeprowadzonych przetargach
w I kwartale przeznaczyć w pierwszej kolejności na wykonanie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kwidzyn.
Podczas wspólnych posiedzeń poprzedzających sesję wszystkie Komisje
rzeczowo i z dużym zainteresowaniem
odnosiły się do przedłożonych projektów. Najwięcej uwagi poświecono dyskusji w sprawie wprowadzenia dwóch nowych zadań strategicznych. Radny Leszek Kędziora wnioskował o akceptację

zadań: „Centrum kulturalno-turystyczne Lokomotywa w Marezie” oraz „Budowa hali sportowej w Rakowcu”, wykorzystując wsparcie ze źródeł zewnętrznych
na ich realizację. Z kolei radni Dariusz
Wierzba oraz Karol Rupar wnioskowali
o przystąpienie do realizacji tej drugiej
inwestycji, tj. „Budowy hali sportowej
w Rakowcu”.
Uchwalając budżet, radni zawnioskowali o dokonanie w I kwartale 2016 roku
zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, polegających na wprowadzeniu w/w zadań, dając tym samym „zielone światło” Pani Wójt i otwierając drogę do złożenia wniosku o dofinansowanie
na realizację pierwszej z inwestycji.
Pani Wójt podziękowała radnym za
konstruktywne dyskusje przy pracach
nad projektem budżetu na 2016 rok
i Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2016-2021 oraz za wydanie pozytywnej opinii. Zapewniła, że wraz z pracownikami merytorycznymi urzędu dołoży wszelkich starań, by podejmowane
zamierzenia zostały zrealizowane.
Więcej informacji o budżecie na 2016
rok znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6887 oraz http://www.bip.
gminakwidzyn.pl/?a=6888
Katarzyna Kisiel

POWOŁANO
KOMISJĘ
STATUTOWO-REGULAMINOWĄ
Na sesji Rady Gminy Kwidzyn w dniu
18 grudnia 2015 r. radni podjęli
Uchwałę Nr XXI/131/15, zmieniającą
uchwałę w sprawie powołania
stałych komisji Rady Gminy Kwidzyn,
ustalenia ich składu osobowego oraz
przedmiotu ich działania. Tym samym
powołano nową stałą komisję
w składzie:

1) Jerzy Tumiłowicz – przewodniczący
komisji,
2) Józef Wdowiak – zastępca przewodniczącego,
3) Ryszard Świerczyński – członek,
4) Henryk Ordon – członek.
Do przedmiotu działania Komisji Regulaminowo-Statutowej należeć będzie
w szczególności:
•

•

•
•

•
•

•
•

sprawowanie kontroli pracy Rady
Gminy oraz komisji pod względem
zgodności z regulaminem i obowiązującymi aktami prawnymi,
sprawowanie kontroli nad zgodnością Statutu Gminy Kwidzyn z obowiązującymi przepisami oraz proponowanie zmian Statutu,
rozpatrywanie spraw wpływających
do Rady Gminy,
rozpatrywanie spraw związanych
z: porządkiem i estetyką Gminy, ochroną środowiska, komunikacją (infrastruktura drogowa) i oświetleniem
gminy,
opiniowanie projektu budżetu w działach będących przedmiotem pracy
komisji oraz ocena jego realizacji,
opiniowanie przedstawionych przez
Wójta projektów uchwał, w przypadku opinii negatywnej komisja przedstawia szczegółowe uzasadnienie,
prowadzenie spraw związanych z etyką pracy radnego,
wnioskowanie do Wójta w sprawach
podległych komisji.
Katarzyna Kisiel

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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MŁODZIEŻOWA RADA GMINY KWIDZYN
Na sesji w dniu 28 października 2015 r. radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie
Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn.

P

owołanie Młodzieżowej Rady Gminy
będzie miało wpływ na wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej
wśród młodzieży. Taka inicjatywa uczy
zaangażowania w przedsięwzięcia na
szczeblu lokalnym, a zarazem promuje
właściwe postawy obywatelskie. Jednocześnie zapewni warunki umożliwiające
czynny udział młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim oraz
kształtowaniu samorządności lokalnej
w zakresie spraw bezpośrednio dotyczących młodzieży. W skład Rady wchodzić
będzie 16 radnych, po dwóch ze szkół
podstawowych i po czterech z gimnazjów. Poszczególne szkoły na terenie
Gminy Kwidzyn stanowią odrębne okręgi wyborcze do Rady.
Wójt Gminy Kwidzyn ogłoszeniem
z dnia 4 grudnia 2015 r. podał do publicznej wiadomości informację o zarządzeniu pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn, które odbędą
się dnia 14 stycznia 2015 r. Członkiem
Rady może być każdy, kto ukończył
11 lat, a nie ukończył 17 lat w dniu wyborów i uczęszcza do publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjalnej na terenie

Gminy Kwidzyn. Prawo zgłaszania kandydatów na radnych mają grupy uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych oraz
uczniów gimnazjów, którzy posiadają
czynne prawo wyborcze. Zgłoszenia

wraz z oświadczeniami kandydatów na
radnych należało składać do szkolnej komisji wyborczej w godzinach jej dyżuru,
w nieprzekraczalnym terminie do
21 grudnia 2015 r.

ZADANIA MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY KWIDZYN:
uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Kwidzyn,
zgłaszanie wniosków do Rady Gminy, zgodnych z zapisami w ustawie o samorządzie gminnym,
konsultowanie projektów uchwał związanych z realizacją celów statutowych
MRG,
inicjowanie działań związanych z realizacją działań statutowych,
współpraca w ramach organizacji gminnych imprez kulturalnych, sportowych,
nawiązywanie współpracy z samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miejscowości oraz z organizacjami zagranicznymi,
koordynowanie i inspirowanie inicjatyw młodych ludzi,
promowanie oraz inspirowanie młodzieżowej twórczości artystycznej, działalności naukowej, sportowej, charytatywnej oraz działalności na rzecz ochrony środowiska,
decydowanie o finansach Młodzieżowej Rady Gminy,
udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw
ucznia,
udział w pracach komisji, do której zostaną przyłączeni Radni MRG.
Katarzyna Kisiel

Zakończyła się czteroletnia procedura uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie,
Dubiel, Kamionka, Tychnowy
Trzecie wyłożenie w/w planu odbyło się w dniach od 11.09.2015 r. do 09.10.2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn.

D

yskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbyła się w dniu 24 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn. Zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogły wnosić uwagi do projektu planu w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 23 października 2015 r. W określonym terminie wpłynęły 84 pisma, w których sformułowano łącznie
21 uwag do projektu planu.
Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt
Gminy Kwidzyn przedstawiła Radzie Gminy Kwidzyn projekt
planu wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
Na sesji Rady Gminy w dniu 9 listopada 2015 r., zgodnie
z zapisami w/w Ustawy, odczytano 21 nieuwzględnionych
uwag (z trzeciego wyłożenia) do projektu MPZP części obrę-

bów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie, Dubiel, Kamionka, Tychnowy oraz ich uzasadnienie. Wszystkie
uwagi zostały kolejno przegłosowane. Po odczytaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że wszystkie uwagi zostały odrzucone. Uchwałę Nr XIX/119/15 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
obrębów geodezyjnych: Brachlewo, Brokowo Tychnowieckie,
Dubiel, Kamionka, Tychnowy radni podjęli 11 głosami „za” oraz
3 głosami „przeciw”. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Radni głosujący „za”: Henryk Ordon, Stanisław Wudarczyk, Katarzyna Rublewska, Franciszek Sokołowski, Łukasz Kogut, Leszek Kędziora, Bogdan Muchowski, Karol Rupar, Józef Wdowiak,
Jerzy Tumiłowicz, Wiesław Namiak. Radni głosujący „przeciw”:
Dariusz Wierzba, Piotr Spaczyński, Ryszard Świerczyński.
Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym
mowa w art. 42 pkt. 2, i podsumowaniem, o którym mowa
w art. 55 ust. 3 w/w ustawy, można zapoznać się w siedzibie
Urzędu Gminy Kwidzyn oraz na stronie internetowej gminy
Katarzyna Kisiel
Kwidzyn.
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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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.

S

trategia Rozwoju Gminy
jest dokumentem, który
w jasny i czytelny sposób wskazuje kierunki, w jakich powinna zmierzać gmina,
aby zapewnić sobie zrównoważony rozwój, a mieszkańcom konsekwentne polepszenie warunków życia.
Strategia stanowi podstawę działania gminy, programów i przedsięwzięć, jest
bazą do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Informuje o warunkach
podejmowania i realizacji
wszelkich działań w gminie,
w tym formułowania kolejnych zadań w Programach
Operacyjnych i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Opracowanie niniejszego
dokumentu podnosi wiarygodność wobec partnerów zewnętrznych, dla których niejednokrotnie jest podstawą
oceny współpracy z gminą lub
wpływa na decyzję inwestorów, chcących realizować inwestycje na terenie gminy.
Stanowi podstawę korzystania przez gminę z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych
źródeł finansowania.
Potrzeba opracowania
Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020 wynika z konieczności:
• dostosowania Strategii
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Kwidzyn do nowych dokumentów strategicznych szczebla regionalnego i krajowego, w tym uspójnienie
hor y zontu c zasowego
Strategii z horyzontem
czasowym nowego okresu
5/16
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programowania Unii Europejskiej oraz dokumentów
nadrzędnych;
• dokonania aktualizacji
obowiązującego dokumentu, określającego kierunki rozwoju społecznogospodarc zego gminy
Kwidzyn na podstawie
uwarunkowań lokalnych,
z uwzględnieniem Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku
oraz Strategii Rozwoju
Województwa Pomorskiego do 2020 roku;
• dostosowywania polityki
rozwoju do zmieniających
się uwarunkowań społecznych oraz gospodarczych w gminie i jej otoczeniu;
• określenia celów operacyjnych oraz strategicznych
oraz kierunków działania
gminy Kwidzyn w kontekście możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020;
• promocji gminy.
Główne założenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2015-

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

-2020 wypracowane zostały
podczas warsztatów strategicznych przez specjalnie powołany Zespół ds. opracowania Strategii. Do pracy nad
opracowaniem dokumentu
zaproszono lokalnych liderów
oraz przedstawicieli różnych
środowisk i grup społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i instytucji kulturalnych. Ważnym elementem
procesu tworzenia Strategii
były konsultacje społeczne.
W celu dokładnego zbadania
potrzeb, oczekiwań i preferencji społeczności lokalnej procedura uspołecznienia dokumentu
zakładała bezpośredni
udział mieszkańców
w jego tworzeniu już
na etapie formułowania wizji i celów strategicznych. Takie rozwiązanie umożliwiało
wsz ys tkim zainte resowanym aktywny
udział w kreowaniu
kluczowych dla Gminy
kierunków rozwoju.
Konsultacjom społecznym poddany został
również projekt Stra(Zdjęcie: UG Kwidzyn) tegii Rozwoju Społecz-

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

no-Gospodarczego Gminy
Kwidzyn na lata 2015-2020.
Kolejnym, nie mniej ważnym dokumentem, jest Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Kwidzyn na lata
2014-2020, który 18 września
został zatwierdzony przez
radę gminy i przyjęty do wdrożenia.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy
Kwidzyn jest strategicznym
dokumentem, który wyznacza
kierunki rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej do 2020 roku.
Plan przedstawia zakres inwestycyjnych jak i nieinwestycyjnych działań przewidzianych do podjęcia w latach
2015-2020 na terenie Gminy
Kwidzyn. Obszary, w których
zostaną podjęte działania, to:
budownictwo i mieszkalnictwo, produkcja i dystrybucja
energii, zamówienia publiczne, gospodarka przestrzenna, transport, komunikacja
z mieszkańcami i edukacja.
Niniejszy Plan został opracowany w celu przedstawienia koncepcji działań służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy Kwidzyn, w tym ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CO2),
ograniczenia niskiej emisji po-

Urząd Gminy

INFORMACJE
Wszystkie drogi prowadzą do Sulejówka

11 listopada czterech reporterów RMF FM z czterech stron Polski ruszyło o poranku do Muzeum im. Józefa
Piłsudskiego w Sulejówku. Trzecią miejscowością, którą odwiedził Kuba Kaługa, podążając z północy kraju,
(a dokładnie z Pucka) było Janowo.

P

odróż z północnej części
kraju do Sulejówka rozpoczął w Pucku.
To tam w lutym 1920 roku
– po odzyskaniu Pomorza –
doszło do symbolicznych zaślubin Polski z morzem. Stojący na czele Frontu Pomorskiego generał Józef Haller wrzucić miał do morza platynowy
pierścień. W trakcie dziękczynnej mszy świętej poświęcono także polską banderę.
Została podniesiona na maszcie jako znak pełnienia wachty na Bałtyku przez polską
Marynarkę Wojenną.
Kolejnym przystankiem
był Gdańsk. Dokładniej areszt
śledczy przy ulicy Kurkowej.
To jedyne dziś polskie miasto,
w którym więziony był marszałek Józef Piłsudski przed
zesłaniem do Magdeburga.
Trafi ł tam – jeszcze jako brygadier – w lipcu 1917 roku, po
tym jak Legiony odmówiły
złożenia przysięgi na wierność Niemcom. Razem z Piłsudskim w Gdańsku więziony

był płk. Kazimierz Sosnkowski.
Z Gdańska reporter RMF
FM przybył na teren Gminy
Kwidzyn do Janowa. Przez
wieki te okolice należały do
przeróżnych państw. Po I Wojnie Światowej początkowo
zostały przyznane Prusom
Wschodnim. W 1920 roku na
Powiślu odbył się plebiscyt
i spora część mieszkańców
dzisiejszego terenu sołectwa
opowiedziała się za Polską.
Tak kilka wsi zostało przyznanych Polsce. Ta polska enklawa na prawym brzegu Wisły
była nazywa Małą Polską.
Następnym przystankiem
na trasie była pierwsza stolica Pomorza w II RP.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był nią...
Toruń. Miasto formalnie zostało przyznane Polsce na
mocy Traktatu Wersalskiego.
Wojska niemieckie opuściły je
w styczniu 1920 roku. Toruń
do wybuchu II wojny światowej był siedzibą wielu pol-

przez racjonalizację wykorzystania energii i poprawę efektywności energetycznej.
Na podstawie dostępnych
informacji została opracowana analiza możliwości ograniczania emisji w gminie, która
jest jednym z podstawowych
elementów opracowania skutecznych działań. Dla określenia celu wielkości redukcji emisji została opracowana bazowa inwentaryzacja emisji dla
2010 roku (tzw. BEI) oraz kontrolna inwentaryzacja emisji
dla 2014 roku (tzw. MEI). Dzięki inwentaryzacji emisji ustalono wielkość emisji z obszaru
Gminy Kwidzyn w 2014 roku.

Działania przewidziane do
realizacji przez gminę zostały zestawione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Opierają się głównie na już realizowanych przez gminę
działaniach i zatwierdzonych
planach działań, jak i również
planowanych oraz możliwych
do przeprowadzenia działaniach. Zadania w PGN koncentrują się na rozwoju transportu (modernizacja sieci drogowej – upłynnienie ruchu, budowa ścieżek pieszo-rowerowych), budownictwie (termomodernizacje), oraz wsparciu
i edukacji mieszkańców w zakresie efektywnego wykorzy-

skich organizacji działających
na całym Pomorzu i Warmii.
Zanim redaktor dojechał do
Sulejówka, zatrzymał się jeszcze w Arcelinie, w okolicy
Płońska. Doszło tam do tak
zwanej „Zapomnianej Szarży”.
Chodzi o potyczkę z 17 sierp-

nia 1920 roku, będącą jednym
z elementów Bitwy Warszawskiej. I Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego przeprowadził skuteczny atak na wojska
bolszewickie, biorąc wielu jeńców.

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-narodowy-dzienniepodleglosci-11-listopada-zaprosilismy-was-,nId,1920045

stania energii. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej i efektywne wykorzystywanie potencjału energetycznego jest
szczególnie ważnym aspektem dla realizacji Planu.
Zapewnienie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej jest
bardzo ważnym aspektem
w polityce gminy, jak i całego
kraju. Ograniczenie niskiej
emisji przyczynia się w znacznym stopniu do zmniejszenia
się poziomu negatywnego oddziaływania sektorów gospodarczych na społeczeństwo
i środowisko naturalne oraz
zwiększenia komfortu życia
mieszkańców.

Koszty i sposób finansowania działań, które na etapie
przygotowania PGN nie miały
zaplanowanego budżetu w dokumentach planistycznych,
mają określony szacunkowy
koszt. Posiadanie przez gminę
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest warunkiem koniecznym przy ubieganiu się o środki zewnętrzne na działania dotyczące odnawialnych źródeł
energii tzw. OZE.
Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej gminy www.gminakwidzyn.pl oraz www.bip.gminakwidzyn.pl.
Anna Cyranek
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PODZIĘKOWANIA DLA SKARBNIKA
GMINY KWIDZYN

NA OSTATNIEJ W 2015 ROKU SESJI POŚWIĘCONEJ UCHWALENIU BUDŻETU
PANI WÓJT, PRZEWODNICZĄCY RADY WRAZ Z RADNYMI,
SOŁTYSAMI I KIEROWNIKAMI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
ZŁOŻYLI PODZIĘKOWANIA PANI KRYSTYNIE JARANOWSKIEJ
Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA PRACY ZAWODOWEJ I PRZEJŚCIA
NA EMERYTURĘ. PRZEWODNICZĄCY RADY DZIĘKOWAŁ ZA 33 LATA
TRUDNEJ I PEŁNEJ POŚWIĘCENIA PRACY ORAZ ZA DOBRZE PROWADZONĄ
GOSPODARKĘ FINANSOWĄ GMINY KWIDZYN.
PODKREŚLIŁ TAKŻE, ŻE WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
PANI SKARBNIK BYŁO BARDZO CENNE I POMOCNE W PRACACH RADY GMINY.

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH Z TERENU
GMINY KWIDZYN

Od 2007 roku Wójt Gminy Kwidzyn wspomaga zainteresowania młodych ludzi w kierunku działań naukowych,
artystycznych i sportowych, przyznając stypendium najzdolniejszym, niezależnie od ich statusu materialnego.

S

typendium przyznawane jest uczniom i studentom legitymującym się
znaczącymi osiągnięciami naukowymi,
a także pozaszkolnymi i pozaakademickimi, zgodnie z kryteriami przyjętymi
w uchwałach Rady Gminy Kwidzyn z dnia
25 lipca 2014 r. Nr XLV/257/14 w sprawie
regulaminu przyznawania stypendium
Wójta Gminy Kwidzyn dla uczniów oraz
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących na terenie Gminy Kwidzyn i Nr XLV/256/14 w sprawie
regulaminu przyznawania stypendium
Wójta Gminy Kwidzyn dla studentów, zamieszkujących na terenie Gminy Kwidzyn.
Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych otrzymują stypendium
na okres 10 miesięcy, natomiast studenci jednolitych studiów stacjonarnych lub
studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na okres 9 miesięcy. Nagradzani są kwotą od 150 zł do 350 zł za
każdy miesiąc nauki.

Wójt Gminy Kwidzyn na rok szkolny/akademicki 2015/2016 przyznał
14 stypendiów, w tym 6 dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
oraz 8 dla studentów.
Tegoroczni stypendyści:
Aleksandra Hals, uczennica Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica
w Kwidzynie; Andrzej Dziedzic i Piotr Jabłonowski, absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. dr Władysława Gębika
w Kwidzynie; Aleksandra Szuster i Kacper Przekwas, uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie;
Paulina Jasińska, uczennica Liceum
Plastycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku; Alicja
Górska, studentka Uniwersytetu Łódzkiego; Andrzej Bakierski, student Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie; Paulina Woźniak,studentka Uniwersytetu Technologiczno-Przy-

rodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Mateusz Jurkowski
i Patryk Przekwas, studenci Politechniki Gdańskiej; Małgorzata Jabłonowska,
studentka Wyższej Szkoły Bankowej

w Gdańsku; Patrycja Kichler, studentka
Uniwersytetu Gdańskiego; Aleksander
Nowak, student Politechniki Warszawskiej.
Eliza Ponikowska

Odrestaurowany ołtarz w kościele
pw. Św. Jerzego w Tychnowach
W dniu 30 października 2015 r. w kościele pw. Św. Jerzego w Tychnowach przy
obecności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy Kwidzyn
odbył się odbiór prac konserwatorskich barokowego ołtarza głównego.

B

ył to już drugi etap prac, w którym to
Gmina Kwidzyn dofinansowała prace
konserwatorskie kwotą 70 000,00 zł,
a Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego kwotą 40 000,00 zł. Pierwszy etap prac konserwatorskich w roku
2014 Gmina Kwidzyn dofinansowała
kwotą 30 500,00 zł. Całkowity koszt wykonanych prac konserwatorskich barokowego ołtarza głównego, drewnianego, polichromowanego, złoconego z kartuszem herbowym Dołęgi-Kretkowskiego, obrazami olejnymi „Św. Jerzy zabijający smoka”, „Oko Opatrzności”, „Chrystus Tronujący” oraz sześcioma pełnoplastycznymi rzeźbami z kościoła parafialnego pw. Św. Jerzego w Tychnowach
opiewał na kwotę 210 000,00 zł. Podczas prac konserwatorskich w górnej
części ołtarza odkryto zabytkową inskrypcję w języku polskim, pochodzącą
z 1731 roku, napisaną na cześć fundatora ołtarza – Zygmunta Kretkowskiego.
Emilia Woźniak, Grażyna Czapiewska

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)
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Piknik Rodzinny w Górkach

10 października 2015 r. odbył się Piknik Rodzinny dla mieszkańców Sołectwa Górki, mimo jesiennej pogody
i chłodnego wieczoru atmosfera była gorąca.

Z

abawa rozpoczęła się od meczu piłki nożnej, gdzie naprzeciw siebie stanęli żonaci i kawalerzy. Wynik był zaskoczeniem dla dwóch drużyn, ponieważ wygrała drużyna żonatych
z wynikiem 6-3.
Od początku przybyłym na zabawę gościom towarzyszyła gorąca grochówka oraz swojskie smakołyki, takie jak chleb
ze smalcem, kiszone ogórki i domowe wypieki. Dla bardziej
wymagających alternatywą było ognisko i towarzysząca temu
kiełbasa.

Dla dorosłych uczestników pikniku przewidziano liczne
konkursy spośród których największym zainteresowaniem
cieszył się rzut pieńkiem. Na zwycięzców, oprócz uznania, czekał kupon na zimne piwo.
Najmłodsi uczestnicy zabawy nie mogli narzekać na nudę,
bo i dla nich nie zabrakło atrakcji, co jest zasługą strażaków
z OSP Pastwa. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria
z nagrodami, gdzie każdy los był wygrany. Wszystkie z dzieci
mogły także sprawdzić się wokalnie podczas konkursu karaoke.
Całość imprezy zwieńczył występ zespołu „Funtastic”, porywający wszystkich do tańca.
Na koniec warto podkreślić, że wszystkie te działania
zostały zrealizowane wyłącznie dzięki naszym wspaniałym
sponsorom, których lista jest na stronie internetowej Sołectwa Górki (www.gorki-kwidzyn.pl) oraz zaangażowanym w to
osobom, dzięki czemu wszystkie atrakcje były za darmo.
Mateusz Traczyk
Krzysztof Langowski

(Zdjęcia: GOK)
5/16
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Święto Śliwki
W niedzielę 27 września w Rakowcu jak co roku odbyło się Święto Śliwki, organizowane przez
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Kwidzynie.

P

odczas imprezy nie zabrakło wielu atrakcji, takich jak choćby konkursy z nagrodami, występy zespołów muzycznych:
PAS DE NOM, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie, PSIOTROWE DZIEWUCHY z Morzeszczyna czy zespół
HALS. Uczestnicy wydarzenia mogli wziąć również aktywny
udział w warsztatach rzeźbiarskich i hafciarskich, prowadzonych przez naszych instruktorów. Nie zabrakło również konkursu dojenia krowy na czas oraz kulinarnych zmagań o miano najlepszej potrawy. Uczestnicy mogli również skosztować
tradycyjnej zupy klopsowej oraz wielometrowej kanapki, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Było również coś dla
fanów, tj. pokaz uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego, który
przygotowała formacja paramilitarna GWARD.
Katarzyna Bednarek

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi R
których wyroby zostały wyróżnione certyfikatem "Doc

Podczas osiemnastej Certyfikacji, która odbyła się 28 p
w Czeladzi k/Katowic certyfikat otrzymały dwa produ
Ocet z powiślańskiej śliwki. Oba te produkty znajdują
prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysok
polskim rynku oraz posiadających „polski akcent”. Do
ponad 200 produktów z asortymentu niemal 70 przeds
posiada honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozw
stały się kulinarną wizytówką zarówno gminy Kwidzy
(Zdjęcia: GOK)

Certyfikat „Doceń polskie”
Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec znalazło się
wśród grona firm, których wyroby zostały wyróżnione certyfikatem
„Doceń polskie”.
Ê

P

odczas osiemnastej Certyfikacji,
która odbyła się 28 października
2015 r. w Hotelu Szafran, w Czeladzi
koło Katowic, certyfikat otrzymały dwa
produkty: Powiślańska śliwka w occie
oraz Ocet z powiślańskiej śliwki. Oba te
produkty znajdują się na Liście produktów tradycyjnych, prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Program „Doceń polskie” ma na celu
promocję wysokiej jakości produktów
dostępnych na polskim rynku oraz po-

siadających „polski akcent”. Do XVIII atestacji żywności dopuszczono ponad
200 produktów z asortymentu niemal
70 przedsiębiorstw. Program „Doceń polskie” posiada honorowy patronat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżnione produkty regionalne stały się
kulinarną wizytówką zarówno gminy
Kwidzyn, jak i całego powiatu kwidzyńskiego.
Życzymy dalszych sukcesów

(Zdjęcie: GOK)
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PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie.

P

rzez kolejne 4 lata, tj. od 01.01.2016 r.
do 31.12.2019 r., usługę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomo-

ści, na których zamieszkują mieszkańcy
z terenu gminy Kwidzyn, będzie w dalszym ciągu świadczyć Przedsiębiorstwo
Usług Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzibą

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
w 2016 roku
Informujemy, iż od 2016 roku zwiększeniu ulegnie częstotliwość odbierania
odpadów segregowanych, tj.:

•
•

papier i tektura – od stycznia do grudnia – 1 raz w miesiącu;
tworzywa sztuczne – w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu, natomiast w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień – co 2 tygodnie;
• szkło – od stycznia do grudnia – 1 raz w miesiącu;
• odpady ulegające biodegradacji – od kwietnia do listopada włącznie – 1 raz
w miesiącu;
• popiół – od września do maja włącznie – 1 raz w miesiącu. Odbiór popiołu odbędzie się również 1 raz w miesiącu lipcu.
Zmianie ulegnie również system zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu AGD i RTV. W ciągu roku odbędą się dwie zbiórki, pierwsza
w maju, zaś druga we wrześniu. Konkretne terminy przeprowadzenia zbiórek zawarte będą w harmonogramie odbioru odpadów. Odpady odbierane będą przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych (PUS) bezpośrednio z terenu nieruchomości, jednakże po
uprzednim telefonicznym zgłoszeniu przez właściciela danej nieruchomości konieczności odbioru odpadów. Zgłoszenia takiego należy dokonać do PUS nie prędzej niż
14 dni i nie później niż 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia zbiórek,
wskazanym w harmonogramie odbioru odpadów.
Przypominamy, że w przypadkach konieczności pozbycia się w/w odpadów komunalnych z terenów nieruchomości poza terminami odbioru mieszkańcy mogą przekazać je nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK), który znajduje się w Kwidzynie przy ul. Wiślanej 2 (na terenie siedziby PUS).
PSZOK czynny jest w piątki od godziny 800 do 1600 oraz soboty od godziny 800 do 1400.
Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych nie ulega zmianie.

w Kwidzynie. Przedsiębiorstwo PUS
Sp. z o.o. była jedynym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu.
Joanna Piłat

Dotacja do budowy
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
Gmina Kwidzyn w 2015 roku udzieliła
właścicielom nieruchomości
zabudowanych budynkami
mieszkalnymi, położonych na
terenie gminy Kwidzyn dotacji do
realizowanych przez nich zadań
w zakresie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia
ścieków w trakcie montażu

D

nformujemy, że od 1 stycznia 2016 roku opakowania wielomateriałowe, tj. kartoniki po mleku, sokach, napojach itp., należy zbierać łącznie z tworzywami sztucznymi i metalami, czyli do worków lub pojemników koloru żółtego!!!
Zmiana ta została wprowadzona uchwałą Nr X/74/15 Rady Gminy Kwidzyn
z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwidzyn. Nowy Regulamin wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 roku. Z treścią Regulaminu można zapoznać się na stronie
http://www.bip.gminakwidzyn.pl/?a=6537.
Informujemy, że w roku 2016 stawki opłat za odbiór odpadów nie ulegną zmianie.

otacją objęty był zakup i montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W ramach zadania udzielono dotacji
dwóm właścicielom / współwłaścicielom
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, położonych na terenie
gminy Kwidzyn. Udzielanym dofinansowaniem zostały objęte wszystkie wnioski
złożone do Wójta Gminy Kwidzyn w 2015
roku. Łączna wysokość dotacji jaką otrzymali beneficjenci, wyniosła 5 754,00 zł,
środki przeznaczone na dotację pochodziły
w 100% z budżetu Gminy Kwidzyn.
Udzielone dotacje stanowiły do 50%
kosztów brutto zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, jednakże nie więcej niż 3 000 zł brutto.

Zdzisław Chojnacki

Zdzisław Chojnacki

Zdzisław Chojnacki

ZMIANA SPOSOBU ZBIERANIA
OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH
Zmiana sortowania odpadów od dnia 1 stycznia 2016 roku

I
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INFORMACJE
Dotacja do usuwania pokryć
dachowych zawierających
azbest

Dotacja do wymiany pieców
węglowych na piece
proekologiczne

Gmina Kwidzyn w 2015 roku udzieliła właścicielom
nieruchomości położonych na terenie gminy Kwidzyn
dotacji do realizowanych przez nich zadań w zakresie
demontażu, transportu i unieszkodliwienia na
uprawnionym składowisku wyrobów zawierających
azbest pochodzący z pokryć dachowych.

Gmina Kwidzyn w 2015 roku udzieliła właścicielom
budynków i lokali mieszkalnych, położonych na terenie
gminy Kwidzyn, dotacji do realizowanych przez nich
zadań w zakresie zmiany kotłów centralnego ogrzewania
zasilanych węglem na proekologiczne kotły centralnego
ogrzewania zasilane gazem ziemnym, peletem oraz inną
biomasą.

N

a realizację przedmiotowych zadań oprócz środków własnych Gmina pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przed realizacją inwestycji

W ramach zadania udzielono dotacji 19 właścicielom /
współwłaścicielom nieruchomości położonych na terenie
gminy Kwidzyn. Usunięto 46,16 Mg (2 705,25 m2) wyrobów
zawierających azbest pochodzących z 21 budynków mieszkalnych i gospodarczych. Dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku został objęty również budynek będący współwłasnością Gminy Kwidzyn.
Łączna wysokość dotacji jaką otrzymali właściciele nieruchomości wyniosła 48 018,12 zł z czego 24 660,00 zł to środki pozyskane przez Gminę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Udzielane z budżetu gminy dotacje stanowiły do 90%
kosztów usunięcia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów
zawierających azbest, jednakże nie więcej niż 1 500 zł brutto
za 1 000 kg wyrobów azbestowych, usuniętych z terenu nieruchomości beneficjentów.

D

otacją objęty był zakup i montaż proekologicznych kotłów centralnego ogrzewania oraz zakup materiałów
i elementów niezbędnych do ich montażu i uruchomienia.
W ramach zadania udzielono dotacji 8 właścicielom /
współwłaścicielom budynków i lokali mieszkalnych, położonych na terenie gminy Kwidzyn. Łączna wysokość dotacji, jaką otrzymali beneficjenci wyniosła 31 442,47 zł, środki
przeznaczone na dotację pochodziły w 100% z budżetu Gminy Kwidzyn.
Udzielane z budżetu gminy dotacje stanowią do 50%
kosztów brutto zakupu i montażu proekologicznego kotła
centralnego ogrzewania, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do jego montażu, jednakże nie więcej niż 4 000 zł
brutto.
Zdzisław Chojnacki

Przed wymianą pieca

Zdzisław Chojnacki

Po realizacji inwestycji

Po wymianie pieca
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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INFORMACJE

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI, OBOWIAZUJĄCE NA TERENIE GMINY
KWIDZYN W 2016 R.
Informujemy, że w roku 2016 stawki opłat za odbiór odpadów nie ulegną zmianie.
Przypominamy, że obecnie obowiązujące stawki miesięczne opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Kwidzyn wynoszą:

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kwidzyn*
Wielkość gospodarstwa domowego
Zbiórka selektywna

Zbiórka nieselektywna

Gospodarstwo jednoosobowe

10,50 zł

16,00 zł

Gospodarstwo dwuosobowe

21,00 zł

32,00 zł

Gospodarstwo wieloosobowe
(3 osoby i więcej)

33,00 zł

50,00 zł

* Uchwała Nr V/20/15 Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 2 lutego 2015 r. poz. 272).

W

łaściciele nieruchomości są zobowiązani uiszczać opłatę za odbiór odpadów komunalnych z góry w terminie do
15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
Osoby zainteresowane otrzymaniem książeczki do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
2016 r. mogą zgłaszać zapotrzebowanie w tym zakresie:

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

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA
TERENIE GMINY KWIDZYN W 2016 R.
Podatek od środków transportowych
– OBNIŻKA STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH O 15 % –

I

nformujemy, że w 2016 r. stawki podatku od środków transportowych ulegną obniżeniu o 15 % w stosunku do stawek
podatku obowiązujących w roku podatkowym 2015.
Rada Gminy Kwidzyn w dniu 9 listopada 2015 r. podjęła
w niniejszym zakresie uchwałę Nr XIX/114/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 3 grudnia 2015 r. poz. 3726).
Obniżenie stawek podatku podyktowane było uwzględnieniem trudnej sytuacji ekonomicznej w sektorze transportu drogowego.
W 2016 r. zmianie ulegnie opodatkowanie autobusów. Od
2016 r. autobusy będą opodatkowane w zależności od liczby
miejsc do siedzenia na autobusy z liczbą miejsc mniejszą niż
22 poza kierowcą oraz autobusy z liczbą miejsc równą lub
większą niż 22. Dotychczas obowiązywał podział na autobusy do 30 miejsc i autobusy o liczbie miejsc równej lub wyższej
niż 30.
UWAGA
Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.
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zmianie ulegnie wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1A.
Druk nowej deklaracji zostanie wysłany podatnikom na
początku przyszłego roku.
Przypomina się tym samym, że podatnicy są zobowiązani
do przedłożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w terminie do dnia 15 lutego 2016 r.
Podatek od nieruchomości
Informujemy, że w 2016 r. stawki podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Kwidzyn, nie ulegną
zmianie.
Rada Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XIX/113/15 z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 3 grudnia 2015 r., poz. 3725) określiła stawki w przedmiotowym zakresie na poziomie obowiązującym w roku podatkowym 2015.
UWAGA
Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.
zmianie ulegnie wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek
od nieruchomości.

Podatki

INFORMACJE
Osoby, które samodzielnie wypełniają formularze w powyższym zakresie prosimy o pobieranie ze strony internetowej Gminy Kwidzyn (zakładka Mieszkańcy) aktualnych
druków obowiązujących w 2016 r.
Podatek rolny
Stawka podatku rolnego w 2016 r. ulegnie obniżeniu w stosunku do stawek obowiązujących w roku podatkowym 2015.
W 2016 r. stawka podatku rolnego będzie wynosiła:
dla gruntów gospodarstw rolnych – 134,38 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów,

Podatek leśny
Podobnie jak w przypadku podatku rolnego, Rada Gminy
Kwidzyn nie podjęła na 2016 r. uchwały w sprawie obniżenia
kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku leśnego.
W 2016 r. stawka podatku leśnego będzie wynosiła 42,1894 zł
od 1 hektara lasu.
Rada Gminy Kwidzyn przyjęła zatem średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.,
w wysokości 191,77 zł za 1 m3 , ogłoszonej komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. (M. P. z dnia 22.10.2015 r., poz. 1028).

dla gruntów pozostałych – 268,75 zł od 1 ha gruntów.
Rada Gminy Kwidzyn nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia
stawki podatku rolnego, lecz przyjęła średnią cenę skupu żyta,
ogłoszoną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z dn.
20.10.2015 r., poz. 1025), która wynosi 53,75 zł za 1 dt.

UWAGA
Z uwagi na zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.
zmianie ulegnie wzór formularza informacji o lasach oraz
deklaracji na podatek leśny.
Osoby, które samodzielnie wypełniają formularze w powyższym zakresie prosimy o pobieranie ze strony internetowej Gminy Kwidzyn (zakładka Mieszkańcy) aktualnych
druków obowiązujących w 2016 r.
Agata Brzezińska

ZMIANY W ZWOLNIENIACH OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Po roku funkcjonowania uchwał na zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy
de minimis Nr XLVII/269/14 z dnia 24 października 2014 r. (obejmująca teren Gminy Kwidzyn) oraz Nr XLVII/270/14
z dnia 24 października 2014 r. (obejmująca teren Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Sp. z o. o.
w Górkach), które obowiązywały od dnia 1 stycznia 2015 r., Rada Gminy Kwidzyn wprowadziła zmiany, mające na celu
liberalizację dotychczasowych przepisów.

W

tym zakresie Rada Gminy Kwidzyn w dniu 7 grudnia 2015 r. podjęła nowe uchwały Nr XX/126/15 (teren Gminy Kwidzyn)
oraz Nr XX/127/15 (teren KPPT Sp. z o. o. w Górkach).
Uchwały te wprowadziły następujące zmiany.

Lp.

Przepisy obowiązujące do dnia
31 grudnia 2015 r.

Przepisy obowiązujące od dnia
1 stycznia 2016 r.

1.

Kilka okresów zwolnienia (1 rok, 2 lub 3 lata) w przypadku
utworzenia odpowiedniej ilości miejsc pracy (bez względu
na wielkość przedsiębiorcy).

Jeden okres zwolnienia (2 lata) w przypadku utworzenia odpowiedniej
ilości miejsc pracy przez określonej wielkości przedsiębiorcę ([mikro,
małego, średniego lub dużego w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014]).

2.

Nowi pracownicy muszą być zatrudnieni na okres
nie krótszy niż czas trwania zwolnienia (problem ze
sprawdzeniem nowych pracowników – umowa na
okres próbny; przedwczesna rezygnacja z pracy przez
pracownika, itp.).

Nowi pracownicy mogą być zatrudnieni na okres krótszy niż
czas trwania zwolnienia (np. umowa na okres próbny). Ważne, by
przedsiębiorca utrzymał zwiększony poziom zatrudnienia.

3.

Konieczność dołączania (w przypadku utworzenia nowych
miejsc pracy) licznych deklaracji rozliczeniowych za
poszczególne miesiące składane do ZUS z ostatnich
12 miesięcy.

Prosty formularz (załącznik nr 5) o stanie średniego zatrudnienia
(okres 12 miesięcy).

4

Mało przejrzysty system ustalania limitu 3% wykonania
planu dochodów Gminy Kwidzyn i jego niestabilny poziom.

Ustalany konkretny limit kwotowy na każdy następny rok podatkowy
przez Radę Gminy Kwidzyn w drodze odrębnej uchwały; stabilny poziom.

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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deklaracji rozliczeniowych za poszczególne
miesiące

składane

do

ZUS

z

ostatnich

12 miesięcy.
Mało przejrzysty system ustalania limitu 3%

4

wykonania
Podatki

planu dochodów Gminy Kwidzyn

Ustalany konkretny limit kwotowy na każdy
następny rok podatkowy przez Radę Gminy

Kwidzyn w drodze odrębnej uchwały; stabilny
INFORMACJE

i jego niestabilny poziom.

poziom.

Przedsiębiorca na mocy przedmiotowych uchwał może ubiegać się o zwolnienie od podatku
od nieruchomości w związku z:

Przedsiębiorca na mocy przedmiotowych uchwał może ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z:
Zwolnienia od podatku od nieruchomości
w ramach pomocy de minimis

Przedsiębiorca mający siedzibę
na terenie Gminy Kwidzyn

Przedsiębiorca mający siedzibę na
terenie KPPT Sp. z o. o. w Górkach

Ê
Budowa nowego
budynku

Budowa nowego
budynku

zwolnienie na okres 3 lat

zwolnienie na okres 5 lat

Adaptacja wcześniej
istniejącego budynku na
potrzeby prowadzenia
działalności gospodarczej

Utworzenie nowych
miejsc pracy
zwolnienie na okres 2 lat

zwolnienie na okres 2 lat

Ê

Ê
Odnowienie elewacji
zwolnienie na okres
1 roku

Utworzenie nowych
miejsc pracy
zwolnienie na okres 2 lat

Uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców
będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
W styczniu 2016 r. zostanie podjęta przez Radę Gminy Kwidzyn uchwała ustalająca limit kwotowy dla wszystkich udzielanych zwolnień od podatku na rok podatkowy 2016.
Szczegółowe informacje w niniejszym zakresie można uzyskać w Referacie podatków i opłat lokalnych Urzędu Gminy Kwidzyn.
Pracownik merytoryczny: Łukasz Wereda, pokój Nr 6 (parter),
telefon: (55) 261-41-71, e-mail: podatki3@gminakwidzyn.pl.
Agata Brzezińska

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Informujemy, że rolnicy, którzy chcą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy wykorzystywany
do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2016 r. są zobowiązani:

w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. złożyć stosowny wniosek do Wójta Gminy Kwidzyn – druki wniosków
do pobrania w pokoju Nr 7 (parter) Urzędu Gminy Kwidzyn.
Pracownik merytoryczny: Agnieszka Bluma, tel.: (55) 261-41-74;
przedłożyć faktury VAT (lub ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.
Limit zwrotu podatku w 2016 r. wynosić będzie:
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych (położonych na terenie Gminy Kwidzyn)
Przyznany zwrot podatku akcyzowego w pierwszym terminie 2016 r. będzie wypłacany przelewem na rachunek bankowy
w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2016 r.
Agata Brzezińska
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INFORMACJE

Informacja z wykonania budżetu za 2015 rok – dochody
Przedstawiamy Państwu wstępną informację z wykonania budżetu za 2015 rok. Kwoty podane w tabelach
(po stronie dochodów) mogą ulec zmianie w ostatecznym zamknięciu roku, gdyż nie zawierają udziału gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za IV kw. 2015.

S

zczegółowe informacje z wykonania budżetu zostaną zamieszczone w następnym numerze kwartalnika
„Nasza Gmina Kwidzyn”.

Lp.

Tr e ś ć

Plan po zmianach
na 2015 rok

Wykonanie
2015 rok

%

Ogółem w tym:

39 256 113

38 651 860

98,5

a) dochody bieżące

36 963 291

36 498 328

98,7

2 292 822

2 153 532

93,9

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

5 013 776

4 955 714

98,8

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

1 636 718

1 554 094

94,9

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

153 123

147 191

96,1

4 Subwencja oświatowa

7 407 020

7 407 020

100

5 Subwencja wyrównawcza

1 531 925

1 531 925

100

6 Subwencja równoważąca

116 392

116 392

100

b) dochody majątkowe
Dochody bieżące to:

7

Udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych

5 066 175

4 958 899

97,8

8

Udziały w podatku dochodowym
od osób prawnych

150 000

116 049

77,3

9

Dochody z podatku i opłat od osób
fizycznych i prawnych

11 642 107

11 513 949

98,9

4 246 055

4 197 095

98,8

1 596 492

1 595 943

99,9

2 Wpływy ze sprzedaży

432 000

270 092

62,5

3 Pozostałe dochody

264 330

287 497

108,7

10 Pozostałe dochody
Dochody majątkowe to:
1 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich na realizację zadań
inwestycyjnych

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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INFORMACJE

Informacja o nadwyżce i deficycie za 2015 rok
Kwoty mogą ulec zmianie w ostatecznym zamknięciu roku, gdyż nie zawierają udziału gminy w podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za IV kw. 2015.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach w 2015 roku

Wykonanie

%

A.

Dochody

39 256 113

38 651 861

98,5

B.

Wydatki

39 945 290

37 470 275

93,8

C.

Wynik finansowy /A-B/

- 689 177

+1 181 586

D.

Finansowanie
(1-2)

+689 177

+689 177

1. Przychody ogółem:

3 759 177

3 759 177

a)

wolne środki (w tym na pokrycie deficytu
689 177 zł)
spłata udzielonej pożyczki
(kwota 34 993 zł została umorzona)

3 709 177

3 709 177

50 000

50 000

Rozchody ogółem, w tym:
– spłaty kredytów i pożyczek

3 070 000
3 070 000

3 070 000
3 070 000

b)

2.

Informacja dodatkowa:
Spłata kredytu, banki komercyjne: 2 000 000 zł.
Spłata pożyczek z WFOŚiGW: 1 070 000 zł.

Informacja o stanie zadłużenia gminy na 31 grudnia 2015 r.
W tym:
Wyszczególnienie

Kwota
zadłużenia

Pożyczki

500 000

Kredyty

11 413 185

Ogółem

11 913 185

5/16
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Bank Gospodarki
Krajowej Gdańsk

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
Środowiska
i Gospodarki
Wodnej Gdańsk

Bank Millennium
Gdańsk

Bank Spółdzielczy
Kwidzyn

500 000

3 822 694

7 590 491

-0-

Urząd Gminy

INFORMACJE
Informacja o posiadanych udziałach w spółkach
na dzień 31 grudnia 2015 r.
Gmina Kwidzyn posiada udziały w następujących spółkach handlowych:

1) Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o. na kwotę 19 470 000 zł (194 700 udziałów po 100 zł
każdy), co stanowi 26,95%.
2) „Zdrowie” Sp. z o.o. Kwidzyn na kwotę 20 000 zł (40 udziałów, po 500 zł każdy), co stanowi 0,101%.
3) Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Gilwie Małej na kwotę 2 024 500 zł (4 049 udziałów po 500 zł
każdy), co stanowi 9,69%.
4) Kwidzyński Park Przemysłowo Technologiczny Spółka z o.o. z siedzibą w Górkach na kwotę 4 882 000 zł (9 764 udziałów
po 500 zł każdy), co stanowi 34,12%.

Informacja o wykonaniu budżetu – wydatki jednostek
budżetowych za rok 2015
Wydatki
Nazwa jednostki budżetowej

Plan po zmianach w 2015 roku

Wykonanie

%

Ogółem w tym:

39 945 290

37 470 275

93,8

bieżące

34 053 938

32 609 695

95,7

majątkowe

5 891 352

4 860 580

82,5

20 446 328

18 562 197

90,8

603 730

603 493

99,9

3. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

1 810 774

1 809 566

99,9

4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu

2 161 081

2 159 040

99,9

5. Szkoła Podstawowa w Tychnowach

1 474 870

1 460 205

99,0

6. Szkoła Podstawowa w Janowie

1 606 952

1 599 099

99,5

7. Gimnazjum w Liczu

1 824 631

1 793 854

98,3

8. Gimnazjum w Nowym Dworze

1 599 158

1 491 826

93,3

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kwidzyn

8 417 766

7 990 995

94,9

Kwota ogółem to:
1. Urząd Gminy
2. Przedszkole Korzeniewo

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Zestawienie pozyskanych środków pozabudżetowych przez
placówki oświatowe w latach 2010-2015
Lp.

Tytuł projektu

1

„Radosna szkoła”
2009/2010

2

„Książki naszych marzeń”
2015

Zakup książek do biblioteki szkolnej.

3

Polska Fundacja Pomocy
Dzieciom MACIUŚ

Fundusze przeznaczone były na dofinansowanie
obiadów dla uczniów w latach 2011, 2012, 2013,
2014, 2015.

1

„Mały Mistrz”
2014/15, 2015/16

2

„Radosna Szkoła”
2009/10

3

„Pomorskie – dobry kurs
na edukację. Kształtowanie
kompetencji kluczowych
uczniów w regionie przez
edukację morską”
2012/2013

1

„Radosna szkoła”
2009/2010

2

Polska Fundacja Pomocy
Dzieciom MACIUŚ

3

Program Polskiej Akcji
Humanitarnej
2010

1

Program współpracy ze
sponsorem zagranicznym

2

„Stała na stacji
lokomotywa. Dawniej
ciuchcia dzisiaj rower”

5/16
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Krótki opis projektu

Instytucja / Konkurs /
Program / Działanie

Wartość
projektu

Kwota dofinansowania
/ dotacji

12 000 zł

12 000 zł

Program rządowy MEN

2 713 zł

2170 zł

Polska Fundacja
Pomocy Dzieciom
„Maciuś”

18 500 zł

Szkoła Podstawowa w Rakowcu
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw do
Program rządowy MEN
6 sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III.

Szkoła Podstawowa w Tychnowach
Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest
propagowanie aktywnej postawy. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych
Ministerstwo Sportu
blokach sportowych z możliwością poszerzania
i Turystyki
o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń
ma szansę opanowania określonych umiejętności
i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
Wyposażenie sali zabawy dla uczniów klas I-III
Ministerstwo Edukacji
(klocki piankowe, gry stolikowe, piłki i przyrządy
Narodowej
gimnastyczne).
Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mieli możliwość rozwoju kompetencji społecznych,
zwiększenia umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w szkole oraz zwiększenia świadomości poczucia tożsamości regionalnej. Uczniowie wzbogacili wiedzę w ramach wielu przedmioProgram Operacyjny
tów nauczania z różnych dziedzin życia społeczKapitał Ludzki na lata
nego, kulturalnego, morskiego i gospodarczego,
2007-2013
rozwijali swoje zainteresowania, poszukując odPoddziałanie 9.1.2
powiedzi na nurtujące ich pytania, dowiadywali się
ciekawych rzeczy o swoim regionie i kraju, mieli bezpośredni kontakt ze środowiskiem morskim
i śródlądowym, uczyli się planowania wspólnych
przedsięwzięć, odpowiedzialności za realizację
podjętych działań i osiągania zamierzonych celów.
Szkoła Podstawowa w Janowie
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw do
Program rządowy MEN
sześciu sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III.
Polska Fundacja
Fundusze przeznaczone były na dożywianie uczniów
Pomocy Dzieciom
w latach 2011, 2012, 2013, 2014. Uczniowie włączali
„Maciuś”
się w pomaganie innym polskim dzieciom.
Program obejmował dożywianie dzieci.

6 000 zł

Udział w zajęciach
pozalekcyjnych
i warsztatach
wyjazdowych
organizowanych
przez morskie
ośrodki edukacyjne
województwa
pomorskiego.

6 000 zł

6 000 zł
13 600 zł

Polska Akcja
Humanitarna

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
Sponsor z Niemiec finansował posiłki dla uczniów.
TKLN „Ojczyzna”
Szkoła organizowała spotkania ze sponsorem,
Kwidzyn
uczniowie poznawali zwyczaje, kulturę państw Unii
Europejskiej, odbywały się występy artystyczne.
Polsko-Amerykańska
Odbywały się zajęcia artystyczne, ruchowe, hiFundacja Wolności
storyczne w celu aktywizacji społeczności lokalw ramach programu
nej na rzecz poznawania historii kolejki wąskotoroAkademii Rozwoju
wej, współpraca m.in. z niepełnosprawnymi z WTZ
Filantropii w Polsce oraz
w Kwidzynie, Biblioteką Publiczną Gminy Kwidzyn.
LFF Projekt
Zaangażowano wolontariuszy.
„Działaj Lokalnie”.

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

2 250 zł

4 500 zł

25 970,36 zł

25 970,36 zł

7 000 zł

3 300 zł

Urząd Gminy

INFORMACJE

Lp.

Tytuł projektu

3

Polska Fundacja Pomocy
Dzieciom MACIUŚ

4

Program Fundacji IP
Kwidzyn

Fundusze przeznaczone były na dożywianie
uczniów. Uczniowie włączali się w pomaganie innym polskim dzieciom.
Paczki świąteczne dla wszystkich uczniów szkoły
w ramach programu fundacji.

5

Program Pomocy Banku
Żywności w Tczewie

Paczki żywnościowe dla dzieci będących w trudnej
sytuacji materialnej.

6

7

8

„Stała na stacji
lokomotywa. Dawniej
ciuchcia dzisiaj rower II”.

Program Polskiej Akcji
Humanitarnej „Pajacyk”.

„Wyginam śmiało i umysł,
i ciało”.

9

„Zdrowe życie, zdrowy
świat.
Już najwyższy czas!”
2010

10

„Ekologia moim światem.
Ekologia moim bratem”
2012

11

12

13

14

„Zdrowoaktywni”
2014

„Ciekawe Korzeniewo
i okolice”

„Mały Mistrz”
„Dziś oszczędzam w SKO,
jutro w PKO”

Krótki opis projektu

Odbywały się zajęcia artystyczne, ruchowe, historyczne w celu aktywizacji społeczności lokalnej na
rzecz poznawania historii kolejki wąskotorowej,
współpraca m.in. z niepełnosprawnymi. Zaangażowano wolontariuszy.

Instytucja / Konkurs /
Program / Działanie

Wartość
projektu

Kwota dofinansowania
/ dotacji

Polska Fundacja
Pomocy Dzieciom
„Maciuś”

23 944 zł

23 944 zł

Fundacja IP Kwidzyn

6 900 zł

6 900 zł

2 610 zł

2 610 zł

6 000 zł

2 000 zł

24 674 zł

24 674 zł

7 000 zł

3 500 zł

8 000 zł

4 000 zł

12 000 zł

6 000 zł

12 000 zł

7 000 zł

Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
w ramach programu
Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
LFF „Projekt”
„Działaj Lokalnie”.

5 000 zł

2 000 zł

Ministerstwo Kultury
Fizycznej i Sportu

3 000 zł

3 000 zł

PKO BP oddział Kwidzyn

2 000 zł

2 000 zł

Bank Żywności w
Tczewie, Fundacja
„Nadzieja” Kwidzyn
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
w ramach programu
Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz
LFF Projekt
„Działaj Lokalnie”

Fundusze przeznaczone były na dożywianie
uczniów. Uczniowie wzięli udział w zajęciach związanych z edukacją globalną.

Polska Akcja
Humanitarna, program
„Pajacyk”

Odbywały się cykliczne zajęcia dla uczniów: wyrównawcze: polonistyczne, matematyczne oraz
sportowe. Zaangażowano wolontariuszy.

Fundacja Banku
Zachodniego WBK
w ramach programu Bank
Dziecięcych Uśmiechów

Realizacja programu polegała na działaniach prozdrowotnych. Uczniowie otrzymywali zdrowe posiłki. Społeczność lokalna była aktywizowana poprzez udział w imprezach integrujących: rajdach,
biegach, wspólnym gotowaniu, zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych,
ekologicznych, wycieczkach do biblioteki, spotkaniach z niepełnosprawnymi, na festynie. Zaangażowano wolontariuszy.
Realizacja programu polegała na działaniach prozdrowotnych. Uczniowie otrzymywali zdrowe posiłki. Społeczność lokalna była aktywizowana poprzez udział w imprezach integrujących: rajdach,
biegach, wspólnym gotowaniu, zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych,
ekologicznych, wycieczkach do biblioteki, spotkaniach z niepełnosprawnymi, na festynie. Zaangażowano wolontariuszy.
Realizacja programu polegała na działaniach prozdrowotnych. Uczniowie otrzymywali zdrowe posiłki. Społeczność lokalna była aktywizowana poprzez udział w imprezach integrujących: rajdach,
biegach, wspólnym gotowaniu, zajęciach teatralnych, plastycznych, muzycznych, sportowych,
ekologicznych, wycieczkach do biblioteki, spotkaniach z niepełnosprawnymi, festynie. Zaangażowano wolontariuszy.
Realizacja programu opierała się na aktywizacji
społeczności lokalnej w celu poznawania historii
Korzeniewa. Odbywały się dla uczniów i społeczności lokalnej zajęcia: redakcyjne, kulinarne, plastyczne, muzyczne, spotkania z niepełnosprawnymi z WTZ z Kwidzyna, marsze nordic walking z sołtysem Korzeniewa. Zaangażowano wolontariuszy.
Program polegał na zdobywaniu przez dzieci klas
pierwszych sprawności ruchowych różnego rodzaju, urozmaicał zajęcia wychowania fizycznego.
Miał na celu upowszechnianie uprawiania sportu.
Program polegał na nauce oszczędzania w SKO.
Przeznaczony był dla uczniów.

Program firmy Danone
„Masz pomysł? Podziel
się posiłkiem!”

Program firmy Danone
„Masz pomysł?
Podziel się posiłkiem!”

Program firmy Danone
„Masz pomysł?
Podziel się posiłkiem!”

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Lp.

Tytuł projektu

15

„Moja, twoja, nasza
przyszłość”

16

„Książki naszych marzeń”

1

„Radosna szkoła”
2009/2010

2

Polska Fundacja Pomocy
Dzieciom MACIUŚ

3

Program Polskiej Akcji
Humanitarnej
2010

1

„Pamiętajcie o ogrodach!”
2009/2010

2

„Rozwój przez
kompetencje”
2010-2012

3

„Pomorskie – dobry kurs
na edukację”
2010/2011

4

„Lokalnie kocham Cię
Polsko”
2011/2012

5

„Dla chcącego nic
trudnego”
2012

6

„Święto pieczonego
ziemniaka”
2012

5/16
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INFORMACJE
Krótki opis projektu

Fundusze przeznaczono na zajęcia wyrównawcze
i rozwijające: polonistyczne i matematyczne oraz
rozwijanie zdolności pływackich. Zaangażowano
wolontariuszy.
Program polega na doposażeniu bibliotek w literaturę współczesną atrakcyjną dla dzieci oraz na
przeprowadzeniu działań edukacyjnych rozwijających czytelnictwo wśród uczniów.

Instytucja / Konkurs /
Program / Działanie

Wartość
projektu

Kwota dofinansowania
/ dotacji

Bank Zachodni WBK
w ramach programu
„Bank Dziecięcych
Uśmiechów”

8 000 zł

3 000 zł

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

1 300 zł

1 300 zł

6 000 zł

6 000 zł

Szkoła Podstawowa w Janowie
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw do
Program rządowy MEN
sześciu sal lekcyjnych dla uczniów klas I-III.
Polska Fundacja
Fundusze przeznaczone były na dożywianie
Pomocy Dzieciom
uczniów latach 2011, 2012, 2013, 2014. Uczniowie
„Maciuś”
włączali się w pomaganie innym polskim dzieciom.
Program obejmował dożywianie dzieci.

Polska Akcja
Humanitarna

Gimnazjum w Nowym Dworze
Lokalna Fundacja
Integracja młodzieży szkolnej ze środowiskiem loFilantropijna „Projekt”,
kalnym poprzez pracę na rzecz tego środowiska
Polsko-Amerykańska
(zaprojektowanie i wykonanie przyszkolnego ogroFundacja „Wolności”
du, z którego mogliby korzystać okoliczni mieszkańcy).
PO KL na lata
Rozwój kluczowych kompetencji w zakresie nauk
2007-2013
matematyczno-przyrodniczych i przedsiębiorczoPriorytet III
ści:
Wysoka jakość systemu
– zajęcia pozalekcyjne (200 godzin),
oświaty
– zakup multimedialnego sprzętu dydaktycznego.
Działanie 3.3
Poprawa jakości
kształcenia
Poddziałanie 3.3.4
Modernizacja treści
i metod kształcenia –
projekty konkursowe
PO KL na lata
Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie po2007-2013
przez programy rozwojowe oraz wsparcie w postaPriorytet IX
ci:
Poddziałanie 9.1.2
– zajęć pozalekcyjnych (944 godziny),
– zakup sprzętu sportowego,
Wyrównywanie szans
– zakup sprzętu multimedialnego.
edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług
edukacyjnych
Lokalna Fundacja
Integracja młodzieży szkolnej z wielopokolenioFilantropijna „Projekt”
wym środowiskiem lokalnym poprzez:
Polsko-Amerykańska
– wielopokoleniowy konkurs muzyczny,
Fundacja „Wolności”
– wielopokoleniowy turniej wiedzy o Polsce i gminie Kwidzyn.
PO KL na lata
Rozwój kompetencji społecznych, zapobieganie
2007-2013
wykluczeniu społecznemu oraz kontakt z dobrami
Priorytet IX –
kultury wysokiej w ramach Działania „Oddolne iniRozwój wykształcenia
cjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”
i kompetencji w
regionach, Poddziałanie
9.5 – Wyrównywanie
szans edukacyjnych na
obszarach wiejskich
Lokalna Fundacja
Integracja młodzieży szkolnej z wielopokolenioFilantropijna „Projekt”
wym środowiskiem lokalnym poprzez zorganizoi Polsko-Amerykańska
wanie imprezy środowiskowej połączonej z konFundacja „Wolności”
certem muzycznym i warsztatami kulinarnymi.

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

13 600 zł
4 500 zł

2 000 zł

2 000 zł

ok. 23 000 zł

ok. 23 000 zł

ok. 62 200 zł

ok. 62 200 zł

2 000 zł

2 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

5 000 zł

5 000 zł
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INFORMACJE
Lp.

7

Tytuł projektu

„Damy radę!”
2014/2015

1

„Za rękę z Einsteinem”

2

„Żyj smacznie i zdrowo”

3

„Jasna szkoła – prosta
sprawa”

4

„Eduaktywacja – efektywny
i przyjemny proces uczenia
się”

5

„Uczeń online”

6

„Wybierz lepszy start
w przyszłość”

7

„Eduscience”

8

„Rosswijające wakacje”

Krótki opis projektu

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez:
– zajęcia pozalekcyjne,
– wyjazdy edukacyjne,
– dofinansowanie zakupu pracowni językowej.

Instytucja / Konkurs /
Program / Działanie

Wartość
projektu

Kwota dofinansowania
/ dotacji

PO KL
na lata 2007-2013
Działanie 9.1.
Wyrównywanie
szans edukacyjnych
i zapewnienie
wysokiej jakości
usług edukacyjnych
świadczonych
w systemie oświaty

121 984,46 zł

103 686,79 zł

Gimnazjum w Liczu
Celem projektu było rozwijanie umiejętności
uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie kompetencji kluczowych w przedmiotach matematyka, fizyka, chemia i język obcy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
Politechnika Gdańska /
Projekt realizowany był w trzech województwach:
priorytet III – „Wysoka
pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińskojakość systemu oświaty”
mazurskim. W działania projektowe zaangażowaPoddziałanie 3.3.4
ne były trzy uczelnie wyższe: Politechnika Gdańska jako lider projektu i pomysłodawca oraz partnerzy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie.
Program edukacyjny dla uczniów gimnazjum, proWiniary we współpracy
mujący zdrowy tryb życia, racjonalne żywienie
z Federacją Polskich
i smaczne gotowanie. Celem projektu jest również
Banków Żywności
promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i idei niemarnowania żywności.
Celem głównym projektu była poprawa poziomu
wiedzy młodzieży na temat zdrowego stylu życia, zgodnego z zasadami zrównoważonego rozFirma Philips
woju (ekologia, profilaktyka zdrowotna, sposoby
oszczędzania energii, zasady higieny itp.), połączona z aktywnością i rywalizacją sportową.
Projekt skierowany do uczniów województwa pomorskiego, którego celem była poprawa efektywYoung Digital Planet S.A.
ności uczenia się i pomoc w zrozumieniu procesu
zapamiętywania.
Projekt skierowany do uczniów gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych w całej Polsce, finansowany
SuperMemo
z EFS. Celem działań projektowych było rozwijaWorld sp. z o.o.
nie umiejętności uczniów w zakresie kompetencji
priorytet III – „Wysoka
kluczowych, poprzez udział w dodatkowych zajęjakość systemu oświaty”
ciach pozalekcyjnych w ramach tematycznych kół
Poddziałanie 3.3.4
naukowych oraz korzystanie z zasobów internetowego serwisu edukacyjnego.
Projekt realizowany w Gimnazjum w Liczu, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Priorytet IX – „Rozwój
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorywykształcenia
tet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w rei kompetencji
gionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie
w regionach”
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnioPoddziałanie 9.1.2
nym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic
w jakości usług edukacyjnych. Celem głównym
projektu było wyrównanie szans edukacyjnych
z zakresu kompetencji kluczowych u 105 uczniów
Gimnazjum w Liczu.
PAN/Instytut Geofizyki
Priorytet III
Głównym celem projektu było zwiększenie
„Wysoka jakość
zainteresowania uczniów naukami matematycznosystemu oświaty”
przyrodniczymi i informatyczno-technicznymi.
Poddziałanie 3.3.4
Wakacyjny pobyt zespołu klasowego w Warszawie
Rossmann
– cykl zajęć edukacyjnych.

75 000,00 zł

14 000,00 zł

23 885 zł

21 000,00 zł

6 961,90 zł

84 000,00 zł

113260,40 zł

96 271,34 zł

60 000 zł
Joanna Piłat

(na podstawie danych z placówek oświatowych Gminy Kwidzyn)
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Zestawienie pozyskanych środków pozabudżetowych
w latach 2010-2015
Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

Instytucja /
Konkurs

Wartość
zadania

Kwota
dofinansowania

1

Przebudowa odcinka
drogi gminnej
nr 247006G
Rozpędziny–Nowy
Dwór, położonej
na terenie gminy
Kwidzyn

Zadanie obejmowało kompleksową przebudowę odcinka drogi gminnej nr 247006G Rozpędziny–Nowy Dwór
o długości ok. 1,5 km.

Narodowy
Program Przebudowy
Dróg Lokalnych
2008-2011

885 774,68 zł

434 029,00 zł

2

Budowa oświetlenia
drogowego
w miejscowości
Lipianki
z zastosowaniem
technologii LED

W ramach zadania wybudowano ok. 2 km sieci oświetlenia drogowego (od budynku Lipianki 2 do budynku Lipianki 18) poprzez zainstalowanie 38 szt. opraw oświetlenia ulicznego LED o mocy 56W na słupach stalowych
o wysokości 9,0 m z pojedynczym wysięgnikiem rurowym. Celem jest poprawa warunków życia oraz bezpieczeństwa na drodze.

WFOŚiGW w Gdańsku
Konkurs „Oszczędne
oświetlenie Pomorza”

154 980,00 zł

50 885,00 zł

3

Termomodernizacja
zabytkowego
budynku Urzędu
Gminy Kwidzyn

Urząd Gminy Kwidzyn mieści się w byłym budynku sztabowym, usytuowanym w Zespole Koszar, wzniesionym
w latach 1877-1879. W ramach inwestycji wymieniono
stolarkę okienną oraz instalację centralnego ogrzewania. Koszt kwalifikowany obejmował również dokumentację projektową i kampanię informacyjno-edukacyjną.

WFOŚiGW w Gdańsku
Konkurs „TermoPomorze”

523 651,00 zł

156 120,00 zł

4

Budowa oświetlenia
drogowego
z zastosowaniem
lamp hybrydowych
na terenie gminy
Kwidzyn

W ramach zadania na terenie Gminy zamontowanych
zostało 6 lamp hybrydowych oświetlających: plac zabaw
w Baldramie oraz przystanki autobusowe w miejscowościach Podzamcze, Korzeniewo, Gurcz i Brachlewo.

WFOŚiGW w Gdańsku
Konkurs „Słoneczne
Pomorze”

92 619,00 zł

39 450,00 zł

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest
z terenu gminy
Kwidzyn
(5 edycji)

Gmina Kwidzyn od kilku lat uczestniczy w konkursach
organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zakresie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
W ciągu ostatnich 5 edycji konkursu udzielono łącznie
32 dotacji, w ramach których usunięto 99,31 Mg wyrobów zawierających azbest. Wkład własny Gminy Kwidzyn w koszcie kwalifikowanym WFOŚiGW w Gdańsku
wyniósł 22 307,63 zł.

194 437,97 zł

62 470,00 zł

Małe laboratorium
w nowodworskim
gimnazjum

Celem konkursu jest zwiększenie wśród uczniów i ich
środowisk lokalnych poziomu wiedzy o roli, jaką jeziora
spełniają w ekosystemie. Projekt realizowany przez
Gimnazjum w Nowym Dworze obejmował działania na
jeziorze położonym w Gniewskim Polu. Zakupiono pomoce dydaktyczne typu: walizki do badania parametrów
chemicznych wody, mikroskopów z wyposażeniem oraz
potrzebnych materiałów biurowych. Projekt pozostawił
po sobie trwały ślad w postaci nadanej nazwy dla jeziora w Gniewskim Polu, czyli Gniewskie Oczko.

WFOŚiGW w Gdańsku
KONKURS „Badacze
Nieznanych Jezior”

6 099,43 zł

4 999,85 zł

Szkolne koło młodych
naukowców

Projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum w Liczu
na jeziorze położonym w Rakowicach. W konkursie na
nazwę jeziora najwięcej głosów uzyskała nazwa Bobrowiec, która wiąże się z obecnością bobrów nad jeziorem. Zakupiono pomoce dydaktyczne typu: walizki do
badania parametrów chemicznych wody, mikroskopy
z wyposażeniem oraz potrzebne materiały biurowe. Realizacja projektu była dla uczestników dużym wyzwaniem i jednocześnie przygodą. Zadania podejmowane
przez grupę zachęciły uczniów do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz zdobywania wiedzy
o atrakcyjności najbliższego środowiska. Dużo satysfakcji przyniosła im praca w terenie połączona z rekreacją.

WFOŚiGW w Gdańsku
KONKURS „Badacze
Nieznanych Jezior”

6 199,61 zł

4 997,62 zł

5

6

7
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WFOŚiGW
w Gdańsku
Konkurs „Usuwanie
wyrobów zawierających
azbest z terenu
województwa
pomorskiego”
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INFORMACJE

Lp.

8

9

10

11
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Tytuł projektu

Krótki opis projektu

Instytucja /
Konkurs

Wartość
zadania

Kwota
dofinansowania

Opracowanie
programu
usuwania wyrobów
zawierających azbest
wraz z inwentaryzacją
tych wyrobów;
dotyczy osób
fizycznych i prawnych
Gminy Kwidzyn

W ramach zadania opracowano „Program Usuwania
Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Kwidzyn na
lata 2015-2032”. Dokument ten zawiera zagadnienia
ściśle związane z realizacją nałożonych na gminy obowiązków związanych z azbestem. Wskazuje on m.in.:
cele i zadania, ramy prawne w tym zakresie oraz zawiera tezy wynikające z programu krajowego w odniesieniu
do zagadnień gospodarowania azbestem na terenie
Gminy Kwidzyn. Wskazuje również aktualny ilościowy
i jakościowy stan wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy, określa harmonogram realizacji programu i wskazuje na środki finansowe, niezbędne do jego realizacji z jednoczesną możliwością
pozyskania środków zewnętrznych na utylizację azbestu. Dane z Programu dot. ilości i miejsc występowania
azbestu zasiliły bazę azbestową prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki.

Ministerstwo
Gospodarki
Departament
Instrumentów
Wsparcia

19 920,00 zł

15 900,00 zł

Przebudowa drogi
osiedlowej na osiedlu
mieszkaniowym
byłego PGR
w miejscowości
Mareza

Zadanie obejmowało budowę ul. Ogrodowej i Osiedlowej, tj. dróg osiedlowych w Marezie wraz ze zjazdami na
drogę krajową nr 90.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmował przebudowę jezdni ul. Ogrodowej i Osiedlowej w Marezie poprzez
budowę pieszo-jezdni wraz ze zjazdami na drogę krajową nr 90, odwodnieniem drogi oraz rozwiązaniem kolizji
energetycznych, a także budowę 12 miejsc parkingowych.

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

657 649,76 zł

429 860,23 zł

Zadanie obejmowało kompleksowy remont trzech lokali
mieszkalnych przejętych przez Gminę Kwidzyn od
Agencji Nieruchomość Rolnych. Na jednym z mieszkań,
znajdującym się w domu dwurodzinnym (bliźniaku), wymieniono pokrycie dachowe.

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

121 494,25 zł

115 042,90 zł

Modernizacja odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gurcz na długości 0,37 km. Drogę
ułożono w dwuślad z płyt Jomba. Inwestycja jest dokończeniem pierwszego odcinka drogi zrealizowanego
w 2009 roku ze środków Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Pomorskiego

81 038,48 zł

40 519,24 zł

W celu poprawy warunków bytowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców w ramach zadania w szczególności
wykonano nawierzchnię pieszo-jezdni, nawierzchnię
chodnika, krawężniki i obrzeża, elementy odwodnienia,
oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu –
słupki, progi zwalniające, bariery ochronne. Projekt złożony przez Gminę Kwidzyn pn. „Rewitalizacja terenów
byłego PGR w Szałwinku”, w którym ujęto przebudowę
dróg osiedlowych oraz urządzenie placu rekreacyjnosportowego, został wyróżniony za pozytywny wpływ na
jakość życia lokalnej społeczności w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2011.

Agencja
Nieruchomości
Rolnych

332 863,96 zł

199 962,11 zł

3 076 728,14 zł

1 554 235,95 zł

Remont mieszkań
zasiedlonych przez
pracowników byłego
PGR w miejscowości
Szałwinek,
przyjętych do zasobu
komunalnego
Gminy Kwidzyn

Modernizacja dróg
transportu – odcinek
drogi śródpolnej
w Gurczu

Przebudowie
drogi osiedlowej
(jezdni) na osiedlu
mieszkaniowym
byłego PGR
w miejscowości
Szałwinek.

ŁĄCZNIE

Joanna Piłat
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Zestawienie pozyskanych dotacji unijnych
w latach 2010-2015
Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

Numer i nazwa
działania

Całkowita
wartość
zadania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
1

Budowa terenów
rekreacyjno-sportowych
w miejscowościach
Baldram, Lipianki,
Mareza, Pawlice

Projekt realizowany w latach 2009-2010 w tzw. miejscowościach popeegerowskich, w których brak było infrastruktury
rekreacyjno-sportowej. W ramach projektu wykonane zostały
boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykowej, miejsca posiedzeń, miejsca na ognisko, urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni oraz ogrodzenia.

2

Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej
w Lipiankach

Projekt polegał na przebudowie budynku w którym znajdują się
pomieszczenia świetlicy wiejskiej. Przeprowadzono remont dachu, elewacji, instalacji c.o., c.w., elektrycznej i gazowej oraz
pomieszczeń świetlicy. Założono instalację alarmową, przeciwpożarową, odgromową oraz sieć komputerową.

3

Budowa terenu
rekreacyjno-sportowego
na terenie gminy
Kwidzyn w miejscowości
Brachlewo

W ramach projektu przy skrzyżowaniu ul. Leśnej z drogą wojewódzką urządzony został nowy teren rekreacyjno-sportowy, na
którym znalazły się: boisko do koszykówki, miejsce posiedzeń,
urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni, ogrodzenie.

4

Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej
w miejscowości Lipianki

Inwestycja zrealizowana w 2015 roku na odcinku od dużego
terenu rekreacyjno-sportowego do budynku świetlicy kulturalno-oświatowej polegała na wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego o długości ok. 434 m wraz z zatoką autobusową oraz
zjazdami.

5

Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie
Gminy Kwidzyn
w miejscowościach
Podzamcze-Gurcz

Projekt polegał na budowie ok. 14 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, ok. 3 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przyłączami oraz 42 sztuk przepompowni ścieków, w tym 13
z zagospodarowaniem terenu oraz systemu monitoringu i wizualizacji systemu monitoringu. Inwestycja została zrealizowana
w latach 2010-2011.

6

Rozbudowa systemu
kanalizacji sanitarnej na
terenach zachodnich
gminy Kwidzyn –
Janowo i Szałwinek

W ramach inwestycji w latach 2013-2014 wybudowano ok.
13 km sieci kanalizacji sanitarnej, 9 szt. przepompowni zbiorczych wraz z zasilaniem, zagospodarowaniem terenu i oświetleniem, 23 szt. przepompowni przydomowych wraz z zasilaniem oraz system monitoringu i wizualizację monitoringu dla
pompowni zbiorczych.

7

Budowa terenów
rekreacyjno-sportowych
w miejscowościach
Kamionka, Licze,
Rozpędziny, Tychnowy

W ramach projektu wykonane zostały ogólnodostępne tereny
rekreacyjno-sportowe w czterech miejscowościach. Powstały boiska do piłki siatkowej, koszykowej, miejsca posiedzeń,
miejsca na ognisko, urządzenia zabawowe, nasadzenia zieleni i ogrodzenia.

8

Przebudowa
pomieszczeń
użyteczności publicznej
w budynku położonym
w miejscowości Pastwa

Budynek użyteczności publicznej w Pastwie, w którym znajduje się świetlica kulturalno-oświatowa, ochotnicza straż pożarna,
ośrodek zdrowia oraz mieszkanie w częściach wspólnych doczekał się głównie remontu stropodachu, nowej instalacji c.o.
i c.w. Pomieszczenia świetlicy, w której znajduje się Pracownia
Haftu, zostały całkowicie wyremontowane.

9
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Podniesienie walorów
turystycznych Gminy
Kwidzyn poprzez
budowę ciągu pieszego
oraz urządzenie punktu
widokowego
w miejscowości Mareza

26

313/322/323

834 297,07 zł

790 000,00 zł

318 052,00 zł

313/322/323

380 125,65 zł

368 222,43 zł

96 046,00 zł

313/322/323

82 580,65 zł

79 842,65 zł

32 456 zł

313/322/323

223 582,48 zł

174 590,33 zł

106 457,00 zł

3 164 098,43

3 006 419,55

1 740 190 zł

2 853 750,91 zł

2 807 880,90 zł

1 116 394,00 zł

291 156,68 zł

223 860,00 zł

127 688,00 zł

356 546,83 zł

256 753,88 zł

96 695,00 zł

218 020,24 zł

201 936,20 zł

129 140,61 zł

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

321

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności
wiejskiej

321

Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności
wiejskiej

413

W ramach projektu stworzono dwa obszary połączone ze sobą
wizualnie, których budowa przyczyniła się do wzrostu potencjału turystycznego gminy. Wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego do kładki nad rzeką Liwą oraz na punkcie widokowym postawiono ławeczki, stojaki na rowery i kosze. Posadzono nową
zieleń. Tablice informacyjne, na których znajdziecie mapę gminy z naniesionymi ciekawymi miejscami, znajdziecie na punkcie widokowym.

Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
2007-2013 dla operacji,
które odpowiadają
warunkom przyznania
pomocy w ramach
działania „Odnowa
i rozwój wsi”

413

Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
2007-2013 dla operacji,
które odpowiadają
warunkom przyznania
pomocy w ramach
działania „Odnowa
i rozwój wsi”

413

Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
2007-2013 dla operacji,
które odpowiadają
warunkom przyznania
pomocy w ramach
działania „Odnowa
i rozwój wsi”

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

Joanna Piłat
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INFORMACJE

Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

10

Kształtowanie
przestrzeni publicznej
w miejscowościach
Nowy Dwór i Pastwa
poprzez budowę
terenów rekreacyjnosportowych przy
wykorzystaniu źródeł
energii odnawialnej

Celem operacji była zmiana spojrzenia na przestrzeń publiczną poprzez zastosowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wybudowana infrastruktura (m.in. urządzenia zabawowe, ławeczki, miejsce na ognisko) pełni funkcje turystyczne i rekreacyjne. W ramach operacji po raz pierwszy na
terenach publicznych w gminie Kwidzyn zostaną zastosowane lampy hybrydowe. Tereny powstały przy świetlicy w Pastwie
oraz przy gimnazjum w Nowym Dworze.

11

Doposażenie świetlicy
kulturalno-oświatowej
w Marezie w sprzęt
kajakowy

W ramach projektu zakupiono: 13 kajaków, 26 kamizelek asekuracyjnych i 26 wioseł. Dodatkowo ze środków własnych Gminy
zakupiona została dodatkowo przyczepa kajakowa na 13 kajaków. Sprzęt można wypożyczać bezpłatnie w Gminnym Ośrodku Kultury.

12

Urządzenie siłowni
zewnętrznej
w miejscowości Mareza,
Rakowiec, Nowy Dwór
i Licze

W ramach projektu promującego aktywność sportową w 4 miejscowościach powstały siłownie zewnętrzne składające się
z od 4 do 6 podwójnych urządzeń – zamontowano łącznie 20
urządzeń. Siłownie zewnętrzne dają możliwość łączenia aktywności fizycznej z radością przebywania na świeżym powietrzu.

13

Remont świetlicy
kulturalno-oświatowej
w miejscowości
Korzeniewo

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty murowe, sufit podwieszany, roboty tynkowe, posadzki, roboty malarskie i kafelkarskie, stolarka, instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacja wod-kan. wewnętrzna, instalacja CO,
instalacja wentylacyjna.

14

Wirtualny spacer
po gminie Kwidzyn
sposobem na promocję
walorów przyrodniczych,
kulturalnych i
turystycznych

Spacer wirtualny po Gminie Kwidzyn to zbiór 53 unikalnych,
wielkoformatowych panoram sferycznych, połączonych ze sobą
w taki sposób, aby można było wirtualnie spacerować po całym
obszarze gminy. Mamy tutaj panoramy z powietrza oraz wykonane na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Całość została zaprojektowana w intuicyjny sposób, ułatwiający wirtualne poruszanie się po ciekawych miejscach. Wirtualny spacer dostępny
na stronie internetowej Gminy Kwidzyn: www.gminakwidzyn.pl.
Zachęcamy również do poszukania skarbu w specjalnie zaprojektowanej grze panoramicznej.

15

Opracowanie i wydanie
publikacji pn. „Smaki
Powiśla – Powiślański
Stół Wielkanocny”

Publikacja, w liczbie 1500 egzemplarzy, powstała w celu promocji lokalnej kuchni oraz imprezy, jaką jest coroczny Powiślański
Stół Wielkanocny. W realizacji publikacji, która jest książką kucharską zawierającą wiele przepisów dań wielkanocnych, zaangażowało się kilka Kół gospodyń wiejskich z obszaru powiatu kwidzyńskiego.

16

Opracowanie i wydanie
publikacji pn. „Gmina
Kwidzyn w obiektywie”

Głównym celem wydania książki rozwoju turystyki poprzez promowanie walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych
naszej gminy. Publikację przygotowano w nakładzie 1500 egzemplarzy.

17

Wykonanie ulotek oraz
gadżetów promocyjnych
w ramach działań
w zakresie ochrony
środowiska pod nazwą
„Gmina Kwidzyn – tu
mieszkam tu segreguję”

Operacja polegała na przeprowadzeniu na terenie gminy Kwidzyn kampanii informacyjno-edukacyjnej, tj. informowaniu
mieszkańców o regulacjach prawnych oraz wymaganiach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
rozpowszechnianiu i utrwalaniu właściwych nawyków w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. W ramach projektu opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne (3500 szt.) oraz zakupiono i rozdysponowano (w placówkach edukacyjnych, wśród
mieszkańców) gadżety promocyjne: torby bawełniane, długopisy, ołówki, breloczki, smycze.

Numer i nazwa
działania

Całkowita
wartość
zadania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

195 135,82 zł

113 471,26 zł

73 802,00 zł

38 855,70 zł

38 855,70 zł

25 272,00 zł

123 902,57 zł

123 473,57 zł

80 308,00 zł

48 500,00 zł

48 500,00 zł

31 544,00 zł

27 910,00 zł

18 283,67 zł

18 280,00 zł

40 225,50 zł

40 225,50 zł

30 648,00 zł

29 121,75 zł

29 121,75 zł

22 188,00 zł

17 176,95 zł

17 176,95 zł

9 240,00 zł

413

Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
2007-2013 dla operacji,
które odpowiadają
warunkom przyznania
pomocy w ramach
działania „Odnowa
i rozwój wsi”

413

Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
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INFORMACJE

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

18

Wyposażenie świetlicy
kulturalno-oświatowej
w Korzeniewie

Przedsięwzięcie polegało na wyposażeniu świetlicy kulturalnooświatowej w Korzeniewie w meble (stoliki, szafy).
Ponadto zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, ekran podwieszany, projektor, laptop, torbę, oprogramowanie, mysz, wieża
CD, aparat fotograficzny wraz z torbą.
Ostatnim etapem zakupu wyposażenia był zakup krzeseł do
świetlicy.

19

Wyposażenie
świetlic wiejskich
w miejscowościach:
Gniewskie Pole, Lipianki
i Podzamczu

Przedsięwzięcie polegało na wyposażeniu świetlic wiejskich
w miejscowości: Gniewskie Pole, Lipianki i Podzamcze w meble. Jednocześnie celem jest wzrost działań integrujących, rozwój oferty spędzania wolnego czasu, a także wzrost samodzielnego rozwoju mieszkańców. Dodatkowo poprawiła się jakość
życia na obszarze wsi poprzez zaspokojenie szeroko rozumianych potrzeb społecznych i kulturalnych. Projekt realizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury.

20

Ginące rzemiosło
Dolnego Powiśla

Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosł
poprzez stworzenie Pracowni Haftu Artystycznego w świetlicy kulturalno-oświatowej w Pastwie. Projekt realizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury.

21

Dolina dolnej Wisły
w obiektywie i hafcie.
Warsztaty fotograficzne
i hafciarskie

Celem projektu było kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosł poprzez
uatrakcyjnienie działalności Pracowni Haftu Artystycznego w
świetlicy kulturalno-oświatowej w Pastwie. Projekt realizowany
przez Gminny Ośrodek Kultury.

22

Wyposażenie pracowni
haftu w świetlicy
kulturalno-oświatowej
w Pastwie

Projekt miał na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprzez wyposażenie Pracowni Haftu Artystycznego w świetlicy kulturalno-oświatowej w Pastwie. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury

23

Wyposażenie świetlicy
kulturalno-oświatowej
w Rakowcu –
stworzenie sceny

Projekt miał na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, poprzez wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

Święto wsi
w Tychnowach – ludowe
dożynki z tradycjami

Projekt umożliwił dostęp do wydarzenia kulturalnego, promującego lokalne walory, a tym samym podniesienia jakości życia poprzez zorganizowanie imprezy plenerowej oraz tworzenie
warunków sprzyjających kultywowaniu tradycji i rozwijanie aktywności społecznej lokalnej. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

24

Plener rzeźbiarski
z warsztatami –
Rakowiec 2014

25

Numer i nazwa
działania

Całkowita
wartość
zadania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

24 226,03 zł

24 226,03 zł

15 252,76 zł

28 963,83 zł

28 963,83 zł

16 618,57 zł

20 757,59 zł

20 757,59 zł

11 904,01 zł

34 031,91 zł

34 031,91 zł

19 894,34 zł

27 655,06 zł

27 655,06 zł

18 087,80 zł

44 946,04 zł

44 946,04 zł

24 442,12 zł

61 040,34 zł

61 040,34 zł

41 993,32 zł

54 854,20 zł

54 854,20 zł

39 628,82 zł
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Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
2007-2013 dla operacji,
które odpowiadają
warunkom przyznania
pomocy w ramach
działania „Mały projekt”
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413

Projekt miał na celu aktywizację społeczno-kulturową mieszkańców poprzez poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu: organizację wydarzenia kulturalnego promującego lokalną
twórczość. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury.

Wdrażanie lokalnych
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pomocy w ramach
działania „Mały projekt”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013
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Adaptacja budynku po
byłej hydroforni na Salę
Tradycji Kulinarnych
w miejscowości
Rakowiec

28

Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec. Dzięki współpracy całkowitą przemianę wizualną i funkcjonalną przeszedł budynek po
byłej hydroforni. Budynek przeszedł kompletny remont, wyposażono kuchnię i stanowi miejsce do aktywnej promocji tradycji kulinarnej.

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

Działanie 9.3.
Lokalne inicjatywy
obywatelskie

398 763,43 zł

398 763,43 zł

261 113,87 zł

Urząd Gminy

INFORMACJE

Lp.

Tytuł projektu

Krótki opis projektu

Numer i nazwa
działania

Całkowita
wartość
zadania

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

27

Przebudowa
i doposażenie
świetlicy wiejskiej
w miejscowości
Gurcz

W ramach gruntownej przebudowy świetlicy wiejskiej w Gurczu wykonano docieplenie ścian i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, nową instalację (elektryczna, odgromowa), modernizację ogrzewania, przystosowano ją dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia świetlicy wyposażono w meble biurowe i kuchenne, stoły, krzesła, oraz ciekawy sprzęt – stół
do tenisa stołowego, piłkarzyki, stół do bilarda.

Działanie 9.3.
Lokalne inicjatywy
obywatelskie

335 058,32 zł

335 058,32 zł

158 192,17 zł

28

Wykonanie
dokumentacji
techniczno-projektowej
dla pompy ciepła
celem wykorzystania
ciepła odpadowego
do ogrzewania
budynków publicznych
w miejscowości
Korzeniewo

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

Działanie 5.4.
Rozwój energetyki
opartej na źródłach
odnawialnych

49 200,00 zł

49 200,00 zł

33 025,50 zł zł

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

29

Zainwestuj w swoją
przyszłość

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009-2013.
Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji
i wykluczeniu społecznemu uczestników projektu poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej. Działania podejmowane w ramach projektu związane były głównie z podnoszeniem i rozwijaniem potencjału beneficjentów ostatecznych, m.in.
poprzez zajęcia z Liderem Klubu Pracy, doradcą zawodowym,
psychologiem oraz udziałem w kursach zawodowych.
W okresie realizacji projektu beneficjenci ostatecznie uczestniczyli w kursach zawodowych na: nowoczesnego sprzedawcę, sprzedawcę-fakturzystę, magazyniera z uprawnieniami na
wózki widłowe, kucharza oraz opiekuna osoby starszej. Ponadto nabyli umiejętności obsługi kas fiskalnych i komputera, a także sporządzania dokumentów aplikacyjnych, niezbędnych przy
ubieganiu się o zatrudnienie. W projekcie wzięło udział 45 osób.

Działanie 7.1
Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej
integracji

496 534,00 zł

496 534,00 zł

64 956,00 zł

30

Każdy z nas jest
indywidualnością
– wyrównywanie
szans edukacyjnorozwojowych uczniów
klas I-III szkół
podstawowych Gminy
Kwidzyn

Projekt, realizowany w okresie od 12.09.2011 r. do 15.07.2012 r.,
skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn, tj. w Janowie, Korzeniewie, Rakowcu i Tychnowach. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III szkół podstawowych, dostosowanych do ich zdiagnozowanych potrzeb
w okresie realizacji projektu. W ramach projektu zrealizowano
dodatkowe zajęcia oraz doposażono placówki w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, oprogramowanie komputerowe, podręczniki edukacyjne, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć.

Działanie 9.1
Wyrównywanie
szans edukacyjnych
i zapewnienie
wysokiej jakości
usług edukacyjnych
świadczonych
w systemie
oświaty

136 236,00 zł

136 236,00 zł

115 800,60 zł

E-Liderzy Pomorza –
nowa jakość lokalnej
administracji dla dobra
mieszkańców

Projekt realizowany od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r.
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej przeprowadzona została w ramach projektu w sześciu jednostkach
samorządu terytorialnego: Gminie Kwidzyn, Gminie Ryjewo,
Gminie Stegna, Gminie Nowy Staw, Gminie Gardeja oraz Gminie Miasto Malbork. Celem głównym projektu był wzrost jakości
i dostępności usług elektronicznych, świadczonych przez partnerów projektu za pomocą m.in. platformy e-PUAP oraz podniesienie kompetencji pracowników urzędów w zakresie usług
świadczonych drogą elektroniczną, a także kampania promocyjna mająca na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców o możliwości załatwiania spraw tą drogą.

wkład Gminy
Kwidzyn
200 000,00 zł

W ramach
projektu Gmina
otrzymała:
wyposażenie
biurowe, sprzęt
komputerowy,
oprogramowanie,
cykl szkoleń dla
pracowników

31

Działanie 5.2.
Wzmocnienie
potencjału
administracji
samorządowej

wkład Gminy
Kwidzyn
200 000,00 zł

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013

32

Opracowanie
Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Kwidzyn na lata
2014-2020

W ramach projektu wykonano bazę inwentaryzacyjną emisji
oraz opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kwidzyn na lata 2014-2020. Ponadto w ramach projektu odbyło się dwudniowe szkolenie dla pracowników gminy z zakresu
OZE.

SUMA

Działanie 9.3.
Termomodernizacja
obiektów
użyteczności
publicznej – plany
gospodarki
niskoemisyjnej

48 000,00 zł

48 000,00 zł

10 885 253,98 zł

10 298 881,09 zł

38 250,00 zł

4 913 560,49 zł

Joanna Piłat
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Urząd Gminy

INWESTYCJE

Podsumowanie inwestycji
W 2015 roku Gmina Kwidzyn realizowała szereg zadań inwestycyjnych. Były to głównie zadania z zakresu
branży drogowej, oświetleniowej oraz termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe dane dotyczące poszczególnych inwestycji.
Nazwa zadania inwestycyjnego

Opis zadania

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
na terenie Gminy Kwidzyn

Jest to zadanie wieloletnie, w ramach którego sukcesywnie budowane są odcinki ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy. W roku
2015 zrealizowany został odcinek
ścieżki pieszo-rowerowej oraz chodnika w Nowym Dworze.

Koszt
wykonania

490 193,92

Budowa ciągu pieszego
Kwidzyn – Rozpędziny

W roku 2015 zlecona została dokumentacja projektowa na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej, biegnącej przez całą miejscowość Rozpędziny, począwszy
od granicy z miastem Kwidzyn, na granicy z gminą Sadliki kończąc. Obecnie
trwają uzgodnienia z ZDW w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.

41 820,00

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych
Baldram – Tychnowy do obwodnicy
w kierunku Brachlewa

W ramach tego zadania wieloletniego w 2015 r. wybudowny został
odcinek ścieżki pieszo-rowerowej od miejscowości Baldram do Nowej Wsi
Kwidzyńskiej. Ponadto rozpoczęte zostały prace projektowe niezbędne do
budowy kolejnego etapu, tj. pomiędzy Nową Wsią Kwidzyńską a Tychnowami.

376 919,62

Budowa mostu w Podzamczu

Termomodernizacja zabytkowego
budynku Urzędu Gminy Kwidzyn

W miejscowości Podzamcze wybudowano w roku 2015 most
przez rzekę Liwę. Zakres zamówienia obejmował w szczególności rozbiórkę istniejącego
zjazdu i budowę nowego zjazdu oraz budowę nowego mostu
i przepustu.
W ramach zadania wykonana
została przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego. Dokonano również wymiany stolarki okiennej, a drzwi wejściowe
do budynku poddano renowacji.
Na realizację zadania uzyskano
o dofinansowanie ze środków
WFOŚIGW.

W roku 2015 pomimo opracowanej dokumentacji projektowej zadania nie
uzyskano pozwolenia na budowę z uwagi na przedłużające się w sądzie
przeprowadzenie sprawy spadkowej. Z chwilą zakończenia postępowania
spadkowego projektant będzie miał możliwość złożenia w imieniu Gminy
Kwidzyn wniosku o pozwolenie na budowę kanalizacji.
Opracowanie
W ramach zadania w 2015 r. zlecona została dokumentacja „Budowa
dokumentacji
skrzyżowania dróg gminnych z drogą powiatową w Dankowie” oraz „Budowa
zatok autobusowych i chodnika w Dubielu”. To ostatnie zadanie, pomimo
dróg gminnych
przeprowadzonych uzgodnień z mieszkańcami, nie zostało zrealizaowane
z uwagi na wycofanie się z umowy firmy projektowej. Zakończone zostało
opracowywanie dokumentacji „Droga osiedlowa w miejscowości Gurcz”, na
którą uzyskano pozwolenie na budowę.
Budowa i doposażenie terenów rekreacyjnoW ramach zadania na terenie gminy zostały zamontowane siłownie
sportowych na terenie Gminy Kwidzyn
zewnętrzne.
Wykonanie dokumentacji techniczno-projekto- W 2015 r. zakończone zostało opracowywanie dokumentacji projektowej.
wej dla pompy ciepła, celem wykorzystania ciepła Zadanie dofinansowane ze środków UE.
odpadowego do ogrzania budynków publicznych
w miejscowości Korzeniewo, Gmina Kwidzyn
Budowa kanalizacji sanitarnej „Dankowo I”
Zlecona dokumentacja projektowa nie została opracowana w terminie
i „Dankowo II” – opracowanie dokumentacji
umownym.
Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Kamionka, Brokowo,
z podłączeniem do Miasta Kwidzyna
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746 647,14

591 005,33

15 777,98

36 764,70

59 586, 00

49 200, 00

–
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Budowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Lipianki z zastosowaniem
technologii LED
Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej
w Lipiankach

Budowa oświetlenia drogowego
z zastosowaniem lamp hybrydowych
na terenie Gminy Kwidzyn

Remont świetlicy kulturalno-oświatowej
w Korzeniewie
Budowa oświetlenia ulicznego – dokumentacja
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Janowie – remont dachu,
Sali Pamięci

Termomodernizacja budynku szkoły Gimnazjum
w Liczu, etap I – wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej

Budowa trybun na stadionie sportowym
w Rakowcu

W zakres zadania wchodziło wybudowanie w miejscowości Lipianki linii oświetlenia drogowego. Zamontowano 38 lamp ze
źródłem światła LED. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚIGW
Zrealizowano budowę odcinka ścieżki pieszo-rowerowej
w miejscowości Lipianki, na odcinku pomiędzy świetlicą a placem rekreacyjno-sportowym.
Zadanie dofinansowane ze
środków UE.
W 2015 r. opracowano dokumentację i wykonano lampy hybrydowe w 7 lokalizacjach na
terenie gminy Kwidzyn. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków WFOŚIGW.
Wykonano zadanie polegające na przeprowadzeniu prac remontowych w pomieszczeniach świetlicy w Korzeniewie. Wydzielono sanitariaty i pomieszczenie socjalne. Zadanie dofinansowane ze środków UE.
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowych na wykonanie oświetlenia
w Grabówku i w Pastwie.
W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
na docieplenie dachu i remont
pokrycia połaci dachowych. Następnie na podstawie dokumentacji zostały zrealizowane roboty budowlane na obiekcie dawnej Szkoły Podstawowej w Janowie.
Przeprowadzono pierwszy etap
termomodenizacji, polegający na
wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej w budynku gimnazjum. Ponadto przemalowano
okna w celu ujednolicenia kolorystyki stolarki w całym obiekcie.
W 2015 r. opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane, polegające na remoncie trybun na
stadionie sportowym.

166 457, 29

223 582,00

105 049,38

48 500, 00
11 623, 50

174 670, 19

80 774, 10

106 517,50

Budowa drogi osiedlowej w Gurczu

Ogłoszony został przetarg na budowę drogi osiedlowej, wykonane zostało
przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.

250, 72

Centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej
LOKOMOTYWA w Marezie

W 2015 roku został opracowany Program funkcjonalno-użytkowy oraz Studium Wykonalności na potrzeby zadania inwestycyjnego. Złożono wniosek
o dofinansowanie realizacji zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ze środków UE.

32 610,00

Modernizacja drogi Korzeniewo-Mareza

Opracowana została dokumentacja projektowa – projekt budowlany realizacji zadania.

6 150, 00

Budowa dróg gminnych w Górkach

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

–

Budowa odcinka drogi w Tychnowach

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania.

21 510, 24

Małgorzata Biryło i Marcelina Pszczółkowska
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FUNDUSZ SOŁECKI W BUDŻECIE GMINY KWIDZYN
NA ROK 2016
Mieszkańcy wszystkich 28 sołectw Gminy Kwidzyn zgłosili na zebraniach wiejskich, dotyczących tematyki funduszu
sołeckiego, jakie zadania chcą zrealizować w swoich sołectwach za pieniądze przeznaczone na ten cel.

P

omysły musiały pokrywać się z zadaniami własnymi gminy i jej strategią rozwoju oraz sprzyjać poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa. Ostatecznie wszystkie
wnioski zostały złożone w terminie do 30 września i zostały
rozpatrzone pozytywnie, ponieważ spełniały kryteria opisane w Ustawie o funduszu sołeckim z dnia 21 lutego 2014 r.

Lp.

Nazwa sołectwa

1 Baldram

2 Brachlewo

Planowane przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego
 Budowa świetlicy kulturalno-oświatowej na działce gminnej nr 113/14
w Baldramie – wykonanie dokumentacji projektowej.
 Rozbudowa terenu na cele rekreacyjno-sportowe na działce gminnej nr 113/14
w Baldramie o element siłowni napowietrznej.
 Remont dróg gminnych śródpolnych w sołectwie Baldram.
 Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Baldram – Dzień Dziecka.
 Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego przy boisku
w Brachlewie:
– zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem w ławostoły i utwardzeniem
nawierzchni pod altaną;
– budowa paleniska;
– zakup piłkochwytów i montaż przy boisku do piłki nożnej od strony Zielonej
Szkoły.
 Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych.
 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Brachlewo.

Kwota przeznaczona
na realizację zadania
w ramach funduszu
sołeckiego
18 818,51 zł

19 905,50 zł

3 Brokowo

 Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Brokowo:
– zakup i montaż altany biesiadnej wraz utwardzeniem terenu pod altaną.
 Zakup i montaż tablicy ogłoszeń w Brokowie (Górnym).

13 485,47 zł

4 Bronno

 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod. nr 298/1
w Rakowcu.
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa, dz. gminna nr 445/23:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz wyposażeniem: stoły i ławki;
– doposażenie placu zabaw (huśtawki ważki).
 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Bronno
 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego dla ulic: Szafirowa, Storczykowa
i Jaśminowa.
 Obudowanie deskami dwóch ścian wiaty znajdującej się na terenie rekreacyjnym.
 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy boisku wiejskim
i świetlicy kulturalno-oświatowej w Dubielu:
– zakup i montaż altany przy boisku wraz z wyposażeniem;
– zakup i ustawienie piłkochwytów na boisku wiejskim;
– zakup i montaż stojaków do rowerów na boisku wiejskim i przy świetlicy
kulturalno-oświatowej.
 Organizacja wyjazdu dzieci z sołectwa Dubiel na seans filmowy do kina.
 Organizacja pikniku sołeckiego z okazji zakończenia lata.

14 844,21 zł

5 Dankowo

6 Dubiel

7 Gniewskie Pole

5/16

Kolejnym krokiem było uwzględnienie realizacji przedsięwzięć w projekcie budżetu Gminy Kwidzyn na rok 2016 poprzez wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Poniżej przedstawiono zestawienie proponowanych przedsięwzięć do wykonania w przyszłym roku w ramach funduszu
sołeckiego każdego z 28 sołectw.
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 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na dz. nr 134/1: zakup i montaż drewnianej altany wraz z utwardzeniem
pod altaną.
 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Gniewskie Pole.

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Lp.

Nazwa sołectwa

Planowane przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

Kwota przeznaczona
na realizację zadania
w ramach funduszu
sołeckiego

8 Górki

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na dz. nr 61/1:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i budową utwardzenia
pod altaną;
– doposażenie placu zabaw: huśtawka oraz zjeżdżalnia.
 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Górki

21 637,89 zł

9 Grabówko

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej nr 69/1, obręb Grabówko:
– przygotowanie gruntu (uprawa i zasiew trawy);
– zakup i montaż zestawu zabawkowego;
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z zakupem ławek i stołów oraz
utwardzeniem placu.

16 304,00 zł

 Rozbudowa placu zabaw w Gurczu (zakup i montaż zjazdu linowego).
 Uzupełnienie oświetlenia na placu zabaw w Gurczu (zakup i montaż lampy
hybrydowej).
 Spotkania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Gurcz.
 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na terenie istniejącego placu zabaw:
– zakup i montaż drewnianej altany z wyposażeniem w stoły i ławki oraz
utwardzenie nawierzchni.
 Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Janowo.
 Rozbudowa terenu placu zabaw w Kamionce o urządzenia siłowni napowietrznej
i zabawki.

19 429,95 zł

10 Gurcz

11 Janowo

12 Kamionka

20 686,78 zł

16 474,69 zł

13 Korzeniewo

 Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej w Korzeniewie:
– zakup i montaż ławek oraz utwardzenie nawierzchni przed sceną na placu zabaw;
– zakup i montaż elementów siłowni – element pojedynczy i podwójny (wioślarz).
 Zakup sprzętu sportowego dla mieszkańców do gry w piłkę nożną.
 Uzupełnienie oświetlenia na ulicy Ceglanej w Korzeniewie (zakup i montaż lampy
hybrydowej).

30 843,34 zł

14 Licze

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa:
– zakup i montaż drewnianej altany na działce nr 240/3 wraz wyposażeniem
altany w stoły i ławki;
– zakup i montaż grilla;
– zagospodarowanie terenu poprzez wyrównanie oraz posianie trawy przy siłowni
napowietrznej;
– doposażenie placu zabaw (karuzela).
 Zakup i montaż pojemników na odpady przy obiektach rekreacyjnych.
 Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa Licze.
 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod.
nr 298/1 w Rakowcu.

26 630,00 zł

15 Lipianki

 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-sportowe przy placu zabaw
w Lipiankach (zakup i montaż elementów siłowni napowietrznej).
 Zakup wyposażenia do świetlicy kulturalno-oświatowej w Lipiankach.

15 693,42 zł

16 Mareza

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na działce gminnej nr 260:
– roboty przygotowawcze terenu przez karczowanie karpin, wycinka krzewów
oraz formowanie istniejących drzew i oczyszczenie stawu wraz z umocnieniem
brzegu;
– budowa altany i drewnianej nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem;
– budowa drewnianego pomostu;
– wyposażenie terenu w huśtawkę ogrodową, grill betonowy wraz
z utwardzeniem placu z kostki betonowej;
– zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego.
 Zakup materiałów i uszycie strojów ludowych.

33 968,44 zł
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Lp.

Nazwa sołectwa

INWESTYCJE
Kwota przeznaczona
na realizację zadania
w ramach funduszu
sołeckiego
13 723,00 zł

Planowane przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego

17 Mareza Osiedle

 Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Mareza Osiedle:
– budowa drewnianej altany wraz z wyposażeniem.
 Organizacja cyklu imprez integracyjnych.

18 Nowy Dwór

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa Nowy Dwór i Grabówko na działce gminnej nr 69/1, obręb Grabówko:
– przygotowanie gruntu (uprawa i zasiew trawy);
– zakup i montaż zestawu zabawkowego;
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z zakupem ławek i stołów oraz
utwardzeniem placu.

17 833,00 zł

19 Obory

 Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w sołectwie Obory:
– zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem i wykonanie utwardzenia terenu
pod altanę i grilla;
– zakup i montaż grilla wolnostojącego.
 Zakup i montaż tablicy z koszem do gry w koszykówkę przy placu zabaw
w Oborach.

15 387,70 zł

20 Ośno

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na działce geod. nr 66/1 w pobliżu boiska do gry w piłkę nożną:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem
nawierzchni pod altaną.

17 052,16 zł

21 Pastwa

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na placu zabaw:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem
pod altaną z płytek chodnikowych.

15 965,17 zł

22 Pawlice

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa na placu przy świetlicy w Pawlicach:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem w ławostoły;
– zakup i montaż grilla na placu przy świetlicy w Pawlicach;
– zakup i montaż tablicy do gry w koszykówkę na placu zabaw.
 Zakup i montaż wiaty przystankowej.
 Doposażenie świetlicy: zakup sprzętu audio do świetlicy w Pawlicach.

20 007,41 zł

23 Podzamcze

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa:
– budowa altany i nawierzchni pod obiektem wraz z wyposażeniem;
– zakup i montaż grilla betonowego;
– zakup nasadzeń wraz z posadzeniem materiału roślinnego.

16 950,25 zł

24 Rakowice

 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod.
nr 298/1 w Rakowcu.
 Remont dróg gminnych w sołectwie Rakowice.
 Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Rakowice.

10 360,37 zł

25 Rakowiec

 Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych na dz. geod.
nr 298/1 w Rakowcu:
– wykonanie dokumentacji projektowej i jej realizacja.

33 968,44 zł

26 Rozpędziny

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych
sołectwa w pobliżu placu zabaw i boiska:
– zakup i montaż drewnianej altany wraz z wyposażeniem;
– zakup i montaż grilla.
 Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Rozpędziny.

17 391,84 zł

27 Szałwinek

 Rozbudowa placu zabaw w Szałwinku:
– zakup i montaż zjazdu liniowego i sześciokąta wielofunkcyjnego na placu
zabaw w Szałwinku.

11 685,14 zł

28 Tychnowy

 Utwardzenie nawierzchni na działce gminnej nr 384/1 – przy blokach
mieszkalnych.
 Festyn integracyjny dla mieszkańców sołectwa Tychnowy.

33 526,85 zł

Suma

533 607,40 zł

Marcelina Pszczółkowska
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Budowa mostu w Podzamczu Remont elewacji budynku
gimnazjum w Liczu – etap I:
Wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku
gimnazjum w Liczu

F

irma WIN-BUD s.c .
Bogdan Jaś, Tomasz
Jarzembiński zrealizowała zamówienie dotyczące wymiany stolarki
okiennej i dr zwiowej
w budynku gimnazjum
w Liczu, którego koszt
wyniósł 71 955,00 zł. Wymianie poddano 31 sztuk
stolarki okiennej i 3 sztuki stolarki drzwiowej zewnętrznej, ponadto odnowiono ramy okienne
przez malowanie w celu

W

e wrześniu 2015 r. ruszyła budowa mostu w miejscowości Podzamcze. Budowa obiektu miała na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu lokalnego przez przeszkodę, jaką
stanowi rzeka Liwa. Zadanie inwestycyjne wykonywała firma
ROKA Budownictwo Sp. z o.o., a koszt wykonania inwestycji
wyniósł 732 007,00 zł. Zakres zamówienia obejmował w szczególności rozbiórkę istniejącego zjazdu i budowę nowego zjazdu oraz budowę nowego mostu i przepustu. Zawiadomienie
o zakończeniu robót budowlanych zostało złożone przez wykonawcę w terminie umownym.

Termomodernizacja
zabytkowego budynku
Urzędu Gminy Kwidzyn

ujednolicenia kolorystyki okiennej.

Remont dachu budynku nr 42
w Janowie

W

ramach zadania „Termomodernizacja zabytkowego budynku Urzędu Gminy Kwidzyn” wykonana została przebudowa instalacji c.o. wraz z wymianą istniejącego kotła gazowego przez firmę INSTAL-MONT Glazik, Kortas Sp. J. oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy Kwidzyn
przez firmę OKNA-KOŁODZIEJCZYK Janusz Kołodziejczyk.
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „TermoPomorze” (edycja
2014) w wysokości 30% kosztów całkowitych.

R

emont dachu budynku nr 42 w Janowie, wpisanego do
Gminnej Ewidencji Zabytków, został ukończony w listopadzie 2015 r. przez firmę Zakład Ogólnobudowlany Władysław
Markowicz. Inwestycja kosztowała 165 818,81 zł. Realizacja
obejmowała przede wszystkim następujące elementy:
- rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego i demontaż
wszystkich obróbek blacharskich,
- wymianę zużytych elementów konstrukcyjnych więźby
dachowej,
- wykonanie izolacji dachu i termomodernizacji strychu,
- montaż nowych obróbek blacharskich,
- wykonanie pokrycia dachu z istniejącej dachówki ceramicznej,
- remont i docieplenie kominów,
- montaż akcesoriów dachowych,
- demontaż i remont instalacji odgromowej.
Marcelina Pszczółkowska
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Remonty
w budynkach
gminnych

W

dniu 16.11.2015 r. rozpoczęło
się postępowanie mające na
celu wyłonienie wykonawcy, który w 2016 roku będzie odpowiedzialny za wykonywanie remontów bieżących w zakresie robót
ogólnobudowlanych w budynkach będących własnością Gminy
Kwidzyn. Gmina jest właścicielem
43 budynków. 11 grudnia 2015 r.
podpisana została umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Władysław Markowicz, z siedzibą
w Kwidzynie.
Roczny plan remontów i modernizacji budynków oraz lokali
mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kwidzyn, sporządzony zostanie na początku roku, po
przeanalizowaniu wszystkich
zgłoszeń względem posiadanych
środków finansowych.
Joanna Piłat, Jarosław Obuchowski

Kwidzyńska Grupa Zakupowa

K

widzyńska Grupa Zakupowa zawiązana została przez 10 jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Dzierzgoń,
Gmina Gardeja, Gmina Mikołajki Pomorskie,
Miasto i Gmina Prabuty, Gmina Ryjewo,
Gmina Sadlinki, Gmina Stary Dzierzgoń,
Gmina Stary Targ, Powiat Sztumski, Gmina Kwidzyn) w celu wspólnego zakupu
energii elektrycznej do lokali i obiektów
oraz dla potrzeb oświetlenia drogowego.
Gmina Kwidzyn jako lider już po raz trzeci
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, nie tylko w imieniu w/w
samorządów, ale również podległych im
jednostek.

Stworzenie dużej grupy zakupowej
skutkuje uzyskaniem korzystniejszych cen
zakupu energii elektrycznej. Przypomnieć
należy, iż w wyniku przeprowadzonych poprzednio dwóch postępowań (w 2011 r.
i 2013 r.) uzyskano kolejno ceny niższe
o około 25%. Dotychczas umowy zawierane były na 2 lata, obecnie jednak okres realizacji umowy zostanie wydłużony, tak by
kolejny przetarg rozstrzygnąć porą letnią,
gdy ceny energii kształtują się na niższym
poziomie. Dostawa energii elektrycznej,
objęta obecnym przetargiem, obejmuje
okres od 01.03.2016 r. do 30.06.2018 r.,
a otwarcie ofert nastąpi w styczniu 2016 r.
Joanna Piłat, Jarosław Obuchowski

Droga osiedlowa w Gurczu

W

dniu 7 grudnia 2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania polegającego na przebudowie drogi osiedlowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Gurcz.
Jezdnia drogi dojazdowej do budynków mieszkalnych zostanie wykonana z kostki
betonowej, natomiast miejsca postojowe z płyt betonowych ażurowych. Wyłoniony wykonawca będzie miał trzy miesiące na realizację inwestycji, tj. od 01.04. do 30.06.2016 r.
Joanna Piłat

Utwardzanie dróg gminnych
W roku 2015 na utwardzenie i naprawy dróg gminnych wydano łącznie 580 000 zł.

W

ykonano remonty dróg gminnych, głównie z płyt jomba, na ten cel wydatkowano ponad 220 000 zł. Poprawiono w ten
sposób drogi w Gurczu, Podzamczu, Marezie, Nowym Dworze, Grabówku, Gniewskim Polu i drogę z Marezy do Lipianek.
Utwardzono 1 000 mb dróg wewnętrznych w Rozpędzinach, w Rakowcu: ul. Sportowa, w Marezie: ul. Nadrzeczna, Krótka
i na tzw. lotnisku. Utwardzono także dojazd do przepompowni ścieków i do schodów na wał za sklepem w Lipiankach oraz odcinek drogi gminnej w Oborach przy wale. Została także wykonana droga dojazdowa do biblioteki w Korzeniewie oraz zmieniona nawierzchnia chodnika od początku wsi Korzeniewo do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.
Utwardzono gruzem mielonym drogi w Rakowcu, Dankowie, Grabówku i Gurczu, łącznie ponad 1 000 mb dróg za kwotę ponad 100 000 zł.
Wykonany został także parking przy świetlicy w Gniewskim Polu: powstało 7 miejsc parkingowych i droga dojazdowa oraz
dojście do wiaty przystankowej, zlokalizowanej przy świetlicy.
Kamila Szych

Chodnik w Korzeniewie
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ul. Krótka w Marezie

Parking przy świetlicy w Gniewskim Polu
(Zdjęcia: UG Kwidzyn)

Zawody

SPORT
I runda Grand Prix w tenisie stołowym za nami
W dniu 21.11.2015 r. na dwóch salach gimnastycznych w Janowie i Liczu została rozegrana
I runda Grand Prix w tenisie stołowym.

G

rand Prix jest imprezą cykliczną, na
stałe wpisaną w kalendarzu imprez
sportowo-rekreacyjnych, organizowanych przez Urząd Gminy Kwidzyn i Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego. W zawodach
wystartowało około 100 uczestników
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne
i OPEN.
(Zdjęcia:UG Kwidzyn)

Marcin Rzepny

Przebudowa i remont trybun sportowych w Rakowcu
Zakończyły się prace remontowe na obiekcie sportowym w Rakowcu.

U

mowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 28.09.2015 r.
i obejmowała remont pokrycia dachowego oraz budowę trybun sportowych
z siedziskami kubełkowymi z czterema
rzędami siedzisk skierowanych w stronę płyty głównej boiska i dwoma rzędami siedzisk skierowanych na boisko
boczne. Wartość inwestycji wyniosła
110.000 zł. Remont trybuny służy poprawie infrastruktury sportowej, przygotowaniu obiektu do sezonu, związanym z uczestnictwem klubu sportowe-

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)

go „Powiśle Pawlice – Rakowiec” w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej oraz

przeprowadzeniu imprez sportowo-kulturalnych.
Marcin Rzepny

Zawody spinningowe o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Kwidzyn
Korzeniewo, 11 października 2015 r.

D

nia 11 października 2015 roku na rzece Wiśle w miejscowości Korzeniewo
odbyły się zawody spinningowe o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Kwidzyn, zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski, Okręg Elbląg, Koło Kwidzyn oraz Urząd Gminy Kwidzyn. W zmaganiach wędkarskich wzięło udział
25 wędkarzy.
Październik to pora na drapieżnika,
dlatego zdobyczą były w większości okonie, ale odłowione były też bolenie
i szczupaki. Nagrodami w zawodach były
puchary i sprzęt wędkarski, ufundowane
przez Urząd Gminy Kwidzyn, które po

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

ukończeniu rywalizacji wręczył zwycięzcom Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn –
Henryk Ordon.
Marcin Rzepny
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Zmagania

SPORT

Podsumowanie sezonu
rundy jesiennej
14 listopada 2015 r. remisem 1:1 Wisły Korzeniewo
z Żuławami Nowy Dwór Gdański zakończyła się runda
jesienna piłkarskich zmagań drużyn reprezentujących
gminę Kwidzyn w rozgrywkach organizowanych przez
Pomorski Związek Piłki Nożnej.

D

o rozgrywek ligowych
przystąpiły drużyny: „Wisła” Korzeniewo (V liga), KS
„Powiśle Pawlice-Rakowiec”
(Klasa B) oraz „Sokół” Mareza
(Klasa B). Drużyna „Wisła” Korzeniewo, poza zgłoszoną drużyną seniorską, zgłosiła do
rozgrywek dwie drużyny juniorskie. Drużyna seniorska
„Wisły” uplasowała się na 10.
miejscu w tabeli (na 16 drużyn)
i jest to bardzo dobra lokata,
zwłaszcza że po reorganizacji
pomorskiej ligi w grupie tej
znalazły się zespoły, które do
niedawna uczestniczyły w rozgrywkach IV ligi. Dużo gorsze
miejsca zajmują drużyny juniorskie „Wisły” – niestety zamykają tabele w swoich rocznikach.

Drużyna KS „Powiśle Pawlice-Rakowiec”, poza drużyną
seniorską, zgłosiła trzy drużyny juniorskie. Drużyna seniorska „Powiśla” zajmuje 5. miejsce w tabeli po rundzie jesiennej. Z drużyn juniorskich najsłabiej spisuje się drużyna grająca w grupie junior A1, która
zajmuje ostatnie miejsce,
a spowodowane jest to bardzo
mocną obsadą grupy. Dużo
lepiej radzą sobie drużyny
w grupach junior D2 i junior
C1, które po rundzie jesiennejÊ
zajmują odpowiednio 3. i 4.
miejsce. Drużyna „Sokół” Mareza zgłosiła tylko jedną drużynę do rozgrywek – drużynę
seniorską. Po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie
miejsce w swojej grupie.

NAJLEPSZE UNIHOKEISTKI
województwa pomorskiego –
czwarty tytuł z rzędu!!!
Finał VXII Wojewódzkiej Gimnazjady w unihokeju
dziewcząt rozegrano 24 listopada na hali sportowej
Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni.

W

finale uczestniczyło 6 drużyn – zwycięscy półfinałów wojewódzkich: Gimnazjum z Lipusza, Gimnazjum z Lipnicy,
Gimnazjum Nr 8 z Wejherowa, Gimnazjum Nr 33 z Gdańska, gospodarze – Gimnazjum Nr 19 z Gdyni oraz zespół Gimnazjum
Nowy Dwór. Drużyny drogą losowania podzielono na dwie grupy. Drużyna z Nowego Dworu trafiła do grupy z Lipuszem i Lipnicą. Zarówno z pierwszą, jak i drugą drużyną Nowy Dwór wygrał po 2:1. Dało to prawo gry o złoty medal. W drugiej grupie
Gdynia zremisowała 1:1 z Wejherowem oraz 1:1 z Gdańskiem.
Drużyna z Gdańska wygrała z Wejherowem 7:0 i to ona została przeciwnikiem zawodniczek z Nowego Dworu w walce
o pierwsze miejsce. Gdańszczanki i Gdynianki to zawodniczki
Energii Osowa (ubiegłoroczne Klubowe Mistrzynie Polski, trenowane przez trenerów kadry narodowej juniorek, którzy na
co dzień pracują w tych szkołach. I pod okiem
tych
trenerów
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na prowadzenie treningów
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transport na mecze i turnieje,
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opiekę medyczną, opłaty statutowe związane ze zgłoszeniem drużyn i zawodników do
rozgrywek, opłaty sędziowskie, zakup sprzętu sportowego i inne.
Marcin Rzepny

Zajęcia

SPORT

O wyniku zadecydowały rzuty karne. Potrzebnych było dziesięć kolejek rzutów, aby wyłonić mistrza. Trudno opisać, jakie
emocje towarzyszyły każdej kolejce rzutów. Zwycięską bramkę strzeliła Kinga Czeszejko. Łzy, wielka radość.
Wynik końcowy:
Gimnazjum Nowy Dwór
Gimnazjum 33 Gdańsk
Gimnazjum 19 Gdynia
Gimnazjum Lipusz
Gimnazjum Lipnica
Gimnazjum 8 Wejherowo
Mistrzynie województwa pomorskiego: Anna Huzarska (kapitan), Paulina Starankowicz, Patrycja Żyła, Julia Ziarko, Kinga Czeszejko, Daria Jankowska, Karina Stasińska, Julia Pyrka,
Aleksandra Kobza, Katarzyna Drąg, Patrycja Bordewicz. Trener Jerzy Stankiewicz.
Jerzy Stankiewicz

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sport po 16”
Od 01.10.2015 r. we wszystkich salach gimnastycznych
na terenie gminy oraz w obiektach sportowo-rekreacyjnych
prowadzone są zajęcia w ramach realizacji programu
„Sport po 16”.
Miejsce

Dzień
tygodnia

Godziny

Osoba prowadząca

Rodzaj zajęć

Gimnazjum
w Liczu

wtorek
czwartek

17:00 – 19:00
17:00 – 19:00

Jadwiga Żółtańska
Jadwiga Żółtańska

Ogólne

SP Korzeniewo

wtorek
czwartek

16:30 – 20:30
16:30 – 20:30

Andrzej Delewski
Andrzej Delewski

Ogólne

środa

19:30 – 20:30

Paulina Rosiak

Zumba

SP Tychnowy

czwartek

16:30 – 18:30

Aleksander Cichocki

Tenis stołowy

Gimnazjum
w Nowym
Dworze
SP Janowo

SP Rakowiec

Gospodarstwo
Agroturystyczne
Stajnia Pasja
Brachlewo

świetlica
wiejska
w Pawlicach
Dankowo,
Ośno,
Brachlewo

Ogólne

Ogólne

czwartek

18:30 – 20:30

Wioleta Nowicka

Siatkówka

poniedziałek

16:00 – 18:00

Jerzy Stankiewicz

Unihokej

wtorek

19:15 – 20:15

Paulina Rosiak

Zumba

czwartek

19:15 – 20:15

Paulina Rosiak

Zumba

piątek

16:00 – 18:00

Jerzy Stankiewicz

Ogólne

poniedziałek

19:30 – 20:30

Paulina Rosiak

Zumba

wtorek

18:00 – 19:30

Marek Szuwarowski

Ogólne

środa

18:00 – 19:10

Halina Bednarczyk

Aerobik

czwartek

16:00 – 17:30

Halina Bednarczyk

Aerobik

czwartek

18:00 – 19:30

Marek Szuwarowski

Ogólne

poniedziałek

16:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

wtorek

15:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

środa

17:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

czwartek

17:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna
Jazda konna

piątek

16:00 – 18:00

Joanna Jagoda

poniedziałek

18:00 – 19:00

Katarzyna Tuszyńska

Fitness

środa

18:00 – 19:00

Katarzyna Tuszyńska

Fitness

sobota

18:00 – 19:00

Katarzyna Tuszyńska

Fitness

wtorek

18:15 – 20:00

Krzysztof Bednarek

Nordic Walking

czwartek

18:15 – 20:00

Krzysztof Bednarek

Nordic Walking

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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