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Urząd Gminy

Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 
terenów położonych 
w obrębie geodezyjnym 
Górki
Uchwała Rady Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 
2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w obrębie geodezyjnym Górki w gminie 
Kwidzyn jest zakończeniem procedury planistycznej 
nad sporządzeniem planu podjętego przez Radę 
Gminy Kwidzyn uchwałą Nr XXXIII/182/13 z dnia  
20 sierpnia 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz uchwałą Nr XL/226/14  
z dnia 28 lutego 2014 r. 

Głównym celem przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-

renów położonych w obrębie Górki było dopuszczenie możli-
wości lokalizacji przedsięwzięć służących produkcji energii od-
nawialnej wraz z elementami infrastruktury technicznej, nie-
zbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, 
tj. drogami dojazdowymi, stacjami transformatorowymi i li-
niami elektroenergetycznymi. Ponadto zmiana zapisów planu 
w punkcie dotyczącym gabarytów obiektu pozwoli na lokali-
zowanie wysokich budowli takich jak odlewnia. Ustalone w pla-
nie warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renu wyznaczają możliwości optymalnego wykorzystania te-
renów oraz pozwalają na atrakcyjne i ekonomicznie uzasad-
nione wykorzystanie przestrzeni. Jako dokument prawa miej-
scowego plan będzie skutecznym instrumentem dla rozwoju 
gminy i wyjściem naprzeciw wciąż rosnącemu zainteresowa-
niu inwestorów pozyskaniem terenów na lokalizację energii 
odnawialnej. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększe-
nia wpływów finansowych do budżetu gminy Kwidzyn.

Zgodnie z art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko podano do publicznej wiadomości informa-
cję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowe-
go planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 
o możliwości składania uwag do projektu planu i prognozy. 
W trakcie wyłożenia, w dniach 12.11.2015 r. do 10.12.2015 r. oraz 
w okresie zbierania uwag, tj. do 29 grudnia 2015 r., nie wpły-
nęła żadna uwaga do planu i  prognozy. 

Katarzyna Kisiel

Podczas zebrań strażacy podsumowali 5-letnią kadencję 
oraz wybrali nowe władze OSP na lata 2016-2020.
Nowym prezesem w jednostce OSP Rakowiec została Ka-

tarzyna Malankowska, naczelnikiem Tomasz Mateńka. W jed-
nostce OSP Tychnowy prezesem pozostał Henryk Kulecki, na-
tomiast naczelnikiem Artur Redmer. Zmiany nie nastąpiły 
w OSP Pastwa – prezesem została Zenobia Skoczek, naczel-
nikiem – Witold Skoczek. 

W zebraniach sprawozdawczo-wyborczych licznie uczest-
niczyli strażacy oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Kwidzyn 
– Ewa Nowogrodzka, Kapelan ks. Piotr Świtajski, st. kpt. mgr 
inż. Jan Chodukiewicz z Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Kwidzynie, Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego – Ryszard Mówiński, radni, sołtysi.

Obecnie wszystkie jednostki ochrony przeciwpożarowej 
z terenu Gminy Kwidzyn są włączone do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, gdzie łącznie uprawnionych do dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych jest 49 strażaków ochotników. 

Wójt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka zainicjowała dzia-
łania poprawy bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców poprzez 
obchody strażaków ochotników dla zainteresowanych miesz-
kańców. Strażacy Ochotnicy w asyście mieszkańca sprawdzi-
li poprawność eksploatacji pieców, drożność kominów, jak 
i drogi pożarowe prowadzące do budynku. W ramach popra-
wy bezpieczeństwa mieszkaniec objęty wystąpieniem duże-
go ryzyka wystąpienia zagrożenia otrzymałby czujkę czadu. 
Czujnik w przypadku przekroczenia stężenia substancji wy-
daje donośny dźwięk. Jest on wstanie nawet wyrwać ze snu, 
co może nam uratować życie.

Jacek Findling 

(Zdjęcie OSP Pastwa i OSP Tychnowy)

Zakończył się okres zebrań 
sprawozdawczo-wyborczych 
w jednostkach Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu 
gminy Kwidzyn 
8 lutego br. w jednostce OSP Rakowiec odbyło się 
pierwsze z nich. 13 lutego zebrali się strażacy z jednostek 
OSP Pastwa oraz 3 marca z jednostki OSP Tychnowy. 
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Okręg wyborczy Nr 1 w Janowie:
1. Agata PIOWCZYK 
2. Karolina JASIŃSKA 

Okręg wyborczy Nr 2 w Korzeniewie:
1. Patryk GALIŃSKI 
2. Julia Natalia CISZKOWSKA 

Okręg wyborczy Nr 3 w Nowym Dworze:
1. Mateusz GRETKOWSKI 
2. Nikola BUŻEK
3. Szymon PYRKA
4. Piotr Kazimierz GĄSIOROWSKI

Okręg wyborczy Nr 4 w Rakowcu:
1. Nikola DROŻDŻ
2. Angelika ŻAK

Okręg wyborczy Nr 5 w Liczu:
1. Dominika SZPEFLIK
2. Elżbieta CISZEK
3. Maria MAŁKIEWICZ
4. Aleksandra SZALKOWSKA

Okręg wyborczy Nr 6 w Tychnowach:
1. Weronika Maria DOBOSZ
2. Klaudia TŁUCHOWSKA

Katarzyna Kisiel

Na radnych Młodzieżowej Rady 
Gminy Kwidzyn zostali wybrani:

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

1 lutego 2016 r. w sali narad 
Urzędu Gminy Kwidzyn  
odbyło się I posiedzenie 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Kwidzyn
W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy – Ewa Nowogrodzka, 
Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn – Henryk Ordon,  
Radni: Lidia Banaś, Jerzy Tumiłowicz, Leszek Kędziora, 
Wiesław Namiak, Zastępca Wójta – Krzysztof Michalski, 
Sekretarz Gminy – Anna Mielniczek, Opiekun  
Młodzieżowej Rady Gminy – Katarzyna Kisiel oraz 
nauczyciele – jako koordynatorzy działań MRG.

Pan Henryk Ordon otworzył obrady sesji, odczytując Uchwa-
łę Rady Gminy Kwidzyn Nr XVIII/106/15 w sprawie wyraże-

nia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. 
Pani Wójt serdecznie przywitała radnych Młodzieżowej Rady 
Gminy, gratulując im objęcie mandatów, oraz wszystkich przy-
byłych gości. Pani Wójt po krótce omówiła zadania radnych, 
podkreślając, że najważniejszym celem istnienia Młodzieżo-
wej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaanga-
żowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lo-
kalnym. Jest to także doskonała okazja do budowania społe-
czeństwa obywatelskiego, a zarazem będzie to praktyczna 
lekcja wiedzy o społeczeństwie. Następnie głos zabrał Prze-
wodniczący Rady, udzielając młodym radnym lekcji z historii 
samorządu terytorialnego. Życzył wszystkim powodzenia, 
a także owocnej współpracy pomiędzy obecną Radą Gminy 
a radnymi rozpoczynającymi swoją działalność na rzecz spo-
łeczności lokalnej. W dalszej części przebiegu I posiedzenia 
Pani Wójt wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli  radnym za-

świadczenia o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gmi-
ny Kwidzyn.

Kolejnym punktem obrad było wyłonienie komisji skruta-
cyjnej, odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów w gło-
sowaniu tajnym na Przewodniczącego Młodzieżowej  Rady 
oraz dwóch Wiceprzewodniczących (jeden ze szkół podstawo-

wych oraz jeden z gimnazjum). Przewodniczącą  Młodzieżo-
wej  Rady Gminy Kwidzyn  została wybrana  Elżbieta Ciszek 
(Gimnazjum w Liczu), a Wiceprzewodniczącymi: Angelika Żak 
(Szkoła Podstawowa w Rakowcu) i Dominika Szpeflik (Gim-
nazjum w Liczu). Po wyłonieniu Prezydium wybrani radni za-
jęli miejsce przy stole prezydialnym. Pani Wójt i Przewodni-
czący Rady pogratulowali radnym, którzy pełnić będą te za-
szczytne funkcje. Następnie nowo wybrana Przewodnicząca 
Rady Elżbieta Ciszek zamknęła pierwsze posiedzenie Młodzie-
żowej Rady Gminy Kwidzyn I kadencji. 

Katarzyna Kisiel
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Dotacja dla parafii Rzymskokatolickiej 
w Rakowcu
Rada Gminy Kwidzyn na sesji w dniu 29 stycznia 2016 r. jednogłośnie podjęła 
uchwałę w sprawie przyznania dotacji 

Wyższe diety  
dla sołtysów
Na sesji Rady Gminy Kwidzyn  
w dniu 29 lutego 2016 roku radni 
podjęli Uchwałę Nr XXIV/156/16 
w sprawie zasad, na jakich  
sołtysom w Gminie Kwidzyn 
przysługują diety. 

Z propozycją podwyższenia diet wy-
szła Pani Wójt Ewa Nowogrodzka. 

Pani Wójt przypomniała, że sołtysi peł-
nią swoje funkcje społecznie, bezpo-
średnio w terenie. 

Wykonywanie tych funkcji wiąże się 
z kolei z ponoszeniem kosztów, m.in. 
dojazdu i udziału w sesjach Rady Gmi-
ny, posiedzeniach Komisji Rady, spotka-
niach Wójta czy zebraniach wiejskich. 
Ponadto w związku z realizacją Fundu-
szu Sołeckiego na sołtysach spoczywa 
więcej zadań i obowiązków, które wy-
magają jeszcze większego zaangażo-
wania. Dieta stanowi rekompensatę 
i zwrot wydatków, jakie sołtysi pono-
szą w związku z wykonywaniem czyn-
ności w ramach sprawowanej funkcji, 
które to czynności szczegółowo wymie-
nione są w statutach poszczególnych 
sołectw. 

Sołtysom poszczególnych sołectw 
w Gminie Kwidzyn przysługują mie-
sięczne diety, które  zostały zróżnico-
wane pod względem liczby mieszkań-
ców i  wielkości sołectwa. Zgodnie 
z podjętą uchwałą najwyższa dieta  
wynosić będzie 550 zł, a najniższa  
300 zł. 

Katarzyna Kisiel

GMINA KWIDZYN OBJĘŁA KOLEJNE 
UDZIAŁY W SPÓŁCE KWIDZYŃSKI PARK 
PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZY  
W GÓRKACH

Radni nie byli zgodni przy podejmowaniu Uchwały w sprawie wyrażenia zgody 
na objęcie przez Gminę Kwidzyn 1.500 udziałów, o wartości nominalnej 500 zł 

każdy w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym  Sp. z o o. w Górkach. 
Objęte udziały o łącznej wysokości 750 000 zł pokryte zostaną środkami finanso-
wanymi z budżetu Gminy na 2016 rok. Wniosek  o podwyższenie kapitału zakłado-
wego spółki o łączną kwotę 2 250 000 zł złożył do wszystkich udziałowców spół-
ki Zarząd KPPT w Górkach. Zarówno Miasto Kwidzyn jak i Powiat kwidzyński obej-
mą kolejne udziały w spółce, podejmując stosowne uchwały. Wniesiony wkład 
pieniężny zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z bieżącą dzia-
łalnością spółki w 2016 r. oraz na spłatę zobowiązań finansowych w postaci kredy-
tu obrotowego i raty kredytu inwestycyjnego.

Katarzyna Kisiel

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KWIDZYN
z dnia 10 marca 2016 r.

o możliwości składania wniosków z propozycjami nazw ulic w miejscowości Tychnowy
W związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego oraz mieszkaniowo-usługowego zachodzi konieczność uporząd-

kowania numeracji porządkowej nieruchomości w obrębie geodezyjnym Tychnowy.
W związku z powyższym Wójt Gminy Kwidzyn informuje o możliwości składania propozycji nazw ulic dla w/w miejscowości.
Propozycje, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu i proponowanych nazw ulic, 

można składać na piśmie do Biura Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kwidzyn, pokój nr 1, parter lub na adres pocztowy: ul. Gru-
dziądzka 30, 82-500 Kwidzyn bądź adres e-mail: urzad@gminakwidzyn.pl – w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia 
2016 r. Z góry dziękujemy za propozycje.

Wójt Gminy Kwidzyn  
Ewa Nowogrodzka

Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego 
w Rakowcu złożył z końcem paź-

dziernika 2015 roku wniosek o udziele-
nie ze środków budżetu Gminy Kwidzyn 
dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie w kościele parafialnym 
w Rakowcu w kwocie 70 000,00 zł, co 
stanowi 70,60% wartości planowanych 
kosztów robót. Łączne nakłady, koniecz-
ne do wykonania całości planowanych 
prac, wynoszą 99 148,69 zł. Wniosek 
spełnił wymogi formalne, określone 
przepisami uchwały Nr III/12/11 Rady 
Gminy Kwidzyn z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia 
dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie lub roboty budowlane 
przy zabytku wpisanym do rejestru za-
bytków. 

Rada Gminy Kwidzyn już wcześniej 
zabezpieczyła w uchwale budżetowej na 
rok 2016 środki przeznaczone na ochro-
nę zabytków w Gminie i dlatego na se-
sji w dniu 29 stycznia 2016r. jednogło-
śnie podjęła uchwałę w sprawie przy-
znania dotacji Parafii.

Katarzyna Kisiel
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Remont i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych  
stanowiących własność Gminy Kwidzyn na rok 2016

Na podstawie uchwalonego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kwidzyn na lata 2011 – 2017, zarządzeniem 
Wójt Gminy Kwidzyn określony został roczny plan remontów i modernizacji budynków i lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kwidzyn:

1. Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami:
1) Brokowo 11/6 – 3 szt.,
2) Dubiel 8 – 1 szt.,
3) Dubiel 9/1 – 3 szt.,
4) Nowy Dwór 22/3 – 3 szt.,
5) Tychnowy 82/6 – 1 szt. (okno piwniczne). 

2. Wymiana stolarki drzwiowej:
1) Brokowo 11/6 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne), 
2) Korzeniewo ul. Kwidzyńska 18/2 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne), 
3) Mareza ul. Grabowska 1/2 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne), 
4) Mareza ul. Grabowska 1/3 – 2 szt. (drzwi zewnętrzne), 
5) Tychnowy 82/6 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne).

3. Przestawienie pieców grzewczych kaflowych bądź zmiana systemu grzewczego:
1) bieżące zgłoszenia – przestawienie około 4 pieców kaflowych.  

4. Remont lub wymiana instalacji elektrycznej:
1) Tychnowy 81/2 – wymiana instalacji,
2) bieżące zgłoszenia – potrzeba przeniesienia licznika na zewnątrz,
3) bieżące usuwanie awarii instalacji.

5. Wykonanie szamb lub małych oczyszczalni bądź podłączenie budynku  
do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji  
kanalizacyjnej w budynkach i lokalach:
1) Lipianki 20 – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
2) bieżące usuwanie awarii instalacji.

6. Inne prace remontowe:
1) Brokowo 11/6 – naprawa podłogi w pokoju, 
2) Brokowo 20 – usuniecie pęknięć komina, 
3) Dubiel 8 – naprawa ściany nośnej w piwnicy i wentylacji grawitacyjnych komina, 
4) Dubiel 9 – naprawa szczytu i wentylacji grawitacyjnych komina, 
5) Gniewskie Pole 15 – naprawa dachu i narożnika budynku, 
6) Grabówko 30/1 – wymiana pokrycia dachu, 
7) Grabówko 30/1 – naprawa dachu budynku gospodarczego, 
8) Grabówko 45 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina
9) Gurcz 27a/1 – naprawa przyłącza kanalizacyjnego, 

10) Kamionka 3 – otynkowanie komina i naprawa wentylacji grawitacyjnej,
11) Kamionka 3a – otynkowanie komina i naprawa wentylacji grawitacyjnej,
12) Korzeniewo ul. Kwidzyńska 18 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
13) Korzeniewo ul. Kwidzyńska 26 – naprawa komina,
14) Korzeniewo ul. Łąkowa 10 – przemurowanie narożnika ścian,
15) Licze 77  – naprawa komina, 
16) Licze 77b – naprawa dachu i kominów, 
17) Licze 77b/2 – naprawa podłogi w kuchni, 
18) Janowo 32a – otynkowanie komina, sprawdzenie wkładu, 
19) Janowo 54 – wykonanie stopni kominiarskich oraz otynkowanie kominów,
20) Janowo 54/1 – naprawa podłogi w pokoju, 
21) Janowo 58 – naprawa podłogi w pokoju, 
22) Mareza ul. Długa 5 – naprawa dachu i elewacji
23) Mareza ul. Grabowska 1/2 – naprawa podłogi w kuchni, 
24) Mareza ul. Jesionowa 3/1 – naprawa podłogi w pokoju, 
25) Mareza ul. Korzeniewska 4 – naprawa wentylacji grawitacyjnej komina oraz włazu dachowego,
26) Nowy Dwór 22 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
27) Rakowiec ul. Spacerowa 3 – odwodnienie budynku i naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
28) Rozpędziny 40 – otynkowanie komina,
29) Tychnowy 82 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
30) bieżące usuwanie awarii.

Remont zasobu mieszkaniowego finansowany jest z  czynszu za najem lokali mieszkalnych. W  roku ubiegłym z  planowanych dochodów 
z czynszu mieszkaniowego w wysokości 268 462 zł wpłynęło od najemców mieszkań 229 359 zł, z czego część stanowiły wpłaty z tytułu dodatków 
mieszkaniowych, przyznawanych przez gminę (GOPS). Łączna zaległość z  tytułu najmu lokali, obejmująca wcześniejsze lata, wynosi obecnie 
416 349,73 zł. 

 Jarosław Obuchowski

INWESTYCJE
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Modernizacja dróg gminnych w 2016 roku
Podpisano umowy z wykonawcami realizującymi remonty dróg na terenie gminy. 

Fundusz sołecki – realizacja wniosków złożonych 
w 2015 roku
Od stycznia 2016 roku ruszyła realizacja przedsięwzięć zgłoszonych we wnioskach w ramach 
funduszu sołeckiego przez sołectwa naszej Gminy.

Zadanie podzielone zostało na cztery części: przebudowa 
dróg gminnych z płyt jomb, remonty dróg gminnych, utwar-

dzanie dróg śródpolnych i przebudowa dróg gminnych z płyt 
drogowych. Wykonawcą pierwszych dwóch części są TERENY 
ZIELONE Marianna Kędziora z siedzibą w Marezie, a kolejnych 
dwóch USŁUGI TRANS-WOD-KAN P.H.M.B. Eugeniusz Miklewicz 

z siedzibą w Ryjewie. Obecnie analizowane są potrzeby w za-
kresie utwardzania i naprawy dróg gminnych z uwzględnie-
niem wniosków złożonych przez mieszkańców na zebraniach 
wiejskich. Zakres robót będzie uzależniony od wysokości bu-
dżetu gminy. 

J. Piłat, K. Szych

W dniu 15 lutego 2016 r. Gmina Kwidzyn podpisała umowę 
na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby 

budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dankowo 
przy ul. Storczykowej, ul. Jaśminowej oraz ul. Szafirowej. Wy-
konawcą dokumentacji będzie Zakład Usług Technicznych Ma-
ciej Glaza z siedzibą w Kwidzynie. Wartość wykonania doku-
mentacji wynosi 11 000,00 zł. Zgodnie z umową dokumenta-
cja powinna zostać wykonana do 30 września 2016 r.

Ponadto dnia 19 lutego 2016 r. podpisano umowę dotyczą-
cą realizacji dokumentacji projektowej zadania pn.: „Budowa 
miejsc postojowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakow-
cu” z firmą Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki. Zada-
nie dotyczy opracowania dokumentacji obejmującej budowę 
miejsc postojowych w Rakowcu. Koszt ww. opracowania wy-
nosi prawie 3 tys. zł. Termin wykonania dokumentacji projek-
towej wyznaczono do 29 kwietnia 2016 r.

Gmina Kwidzyn przystąpiła również do opracowywania 
dokumentacji projektowych dotyczących zagospodarowania 
przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych 
w sołectwach, które zgłosiły takie inwestycje do realizacji 
w ramach finansowania z funduszu sołeckiego. 

Dodatkowo zamówiono wiatę przystankową zgodnie 
z wnioskiem sołectwa Pawlice. Montaż planowany jest na ma-
rzec 2016 r. Koszt dostawy i montażu urządzenia wyniesie 
około 6 tys. zł. Firma, która zajmie się realizacją zlecenia, to 
Zakład Wielobranżowy „SOPEL” z Białych Błot k. Bydgoszczy.

W ramach środków z funduszu sołeckiego w sołectwie Du-
biel wnioskowano o zorganizowanie wyjazdu do kina dla dzie-
ci z sołectwa Dubiel. Taka wycieczka do kina w Kwidzynie od-
była się w czwartek 25 lutego. Dzieci obejrzały na dużym ekra-
nie film familijny. 

Marcelina Pszczółkowska 

Budowa kanalizacji sanitarnej – zmiany w planach na rok 2016
W bieżącym roku planowana była budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mały Baldram, Kamionka, 
Brokowo. Realizacja tego zadania została zaplanowana przy założeniu dofinansowania inwestycji ze środków  
Unii Europejskiej.

Jest to jedyne zadanie Gminy Kwidzyn kwalifikujące się do 
uzyskania takiego wsparcia finansowego w ramach Progra-

mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dotyczących go-
spodarki wodno – ściekowej. Nabór wniosków jest planowany 
przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku nie wcześniej niż 
w sierpniu 2016 r. Przed terminem zawarcia umowy o dofinan-
sowanie nie należy wydatkować środków przeznaczonych 
na realizację zadania, gdyż kwoty te nie będą kwalifikowane 
do refundacji. Gmina nie ma więc możliwości finansowania 
w 2016 r. budowy kanalizacji na trasie Mały Baldram – Kamion-
ka – Brokowo. W przypadku przyznania dofinansowania robo-
ty budowlane będą realizowane w roku 2017-2018. Jeżeli gmi-
na nie uzyska dofinansowania, to sieć na tym odcinku zosta-
nie wybudowana ze środków własnych Gminy Kwidzyn.

Środki, których nie można wykorzystać w roku bieżącym 
zostały przesunięte na realizację dwóch kolejnych zadań z za-
kresu gospodarki wodno-ściekowej. Są to: budowa kanalizacji 

sanitarnej w Dankowie oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w Rakowcu.

W Dankowie wykonane zostaną kolektory ściekowe do ob-
sługi ulic: Storczykowej, Jaśminowej i Różanej, natomiast w Ra-
kowcu budową infrastruktury kanalizacyjnej zostaną objęte 
ulice Leśna, Spokojna, Łowiecka, Cicha, Miła, Wspólna, Piękna, 
Myśliwska, Strzelecka, Gajowa.

Ponadto w dniu 18 lutego odbyło się walne zgromadzenie 
wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjne-
go Kwidzyn sp. z o.o., którego udziałowcem jest Gmina Kwi-
dzyn. W trakcie spotkania został zatwierdzony Plan zakupów 
i wydatków inwestycyjnych w 2016 r. Zgodnie z zapisami tego 
planu PW-K Kwidzyn sp. z.o.o. planuje w bieżącym roku budo-
wę kanalizacji sanitarnej w Dankowie na ulicach: Szafirowej, 
Lawendowej, Chabrowej i Konwaliowej, w Rakowicach oraz 
w Tychnowach za torami kolejowymi przy drogach do Dubiela 
i Brokowa. Małgorzata Biryło
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Niemożliwe jest możliwe
W tej rubryce będą przedstawiane tematy, które są przedmiotem powtarzających się wniosków 
mieszkańców i często wieloletnich starań gminy o ich realizację. W tym wydaniu kwartalnika przybliżmy 
sprawę istotną szczególnie dla mieszkańców Brachlewa 

Budowa drogi osiedlowej w Gurczu
1 kwietnia 2016 r. rozpoczną się roboty budowlane realizowane w ramach  inwestycji pn.: „Budowa drogi 
osiedlowej w Gurczu” przez wyłonionego w procesie przetargu nieograniczonego wykonawcę, czyli firmę 
Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „RODŁO”.

Wykonawca będzie miał za zadanie wykonanie ciągu pie-
szo-jezdnego wraz z miejscami postojowymi i towarzy-

szącą infrastrukturą: budową kanalizacji deszczowej i oświe-

tlenia drogowego w miejscowości Gurcz. Zakończenie prac pla-
nowane jest na koniec czerwca 2016 r.

Marcelina Pszczółkowska, Małgorzata Biryło

Budowa bezpiecznego ciągu komunikacyjnego 
w Brachlewie w rejonie skrzyżowania drogi krajowej  

nr  55 z drogą wojewódzką nr 524. 
Budowa ciągu komunikacyjnego, umożliwiającego 

bezpieczne poruszania się mieszkańców naszej gminy 
w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 55 z drogą wo-
jewódzką nr 524 wraz z dojściem do przystanku autobu-
sowego, jest przedmiotem działań prowadzonych przez 
Gminę Kwidzyn od roku 2009. Podstawowym problemem 
jest fakt, że przystanek znajduje się przy drodze krajo-
wej, natomiast niebezpieczny dla pieszych odcinek dro-
gi krajowej łączy się z drogą wojewódzką. Gmina nie jest 
więc zarządcą żadnej z tych dróg i nie jest władna prze-
prowadzić jakiekolwiek inwestycje, np. budowy chodni-
ka, bez uzyskania stosownej zgody. Dotyczy to zarówno 
zaproponowanych przez gminę rozwiązań, jak i prowa-
dzenia robót budowlanych w pasach drogowych.  

W roku 2009 na zlecenie Gminy Kwidzyn została opra-
cowana koncepcja budowy chodnika wzdłuż drogi krajo-
wej oraz w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką. 
Koncepcja obejmowała również lokalizację przejść dla 
pieszych przez obie drogi i zatokę autobusową. Doku-
mentacja została przedłożona Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Gdańsku celem uzgodnienia. 
GDDKiA wniosła uwagi do przedstawionego projektu. 
Uwagi zostały uwzględnione w kolejnej wersji projektu, 
skorygowany został również przebieg chodnika zgodnie 
z uzyskanymi pomiarami geodezyjnymi. Dokumentacja 
projektowa została po raz kolejny przedłożona do uzgod-
nienia w GDDKiA. 

GDDKiA wniosła uwagi do przedstawionego projek-
tu, zastrzegając, że należy „chodnik zaprojektować w taki 
sposób, aby nie zmieniać istniejącej bariery ochronnej”. 
Spowodowało to konieczność zaprojektowania chodni-
ka w miejscu istniejącej skarpy poza barierą ochronną. 
Działka granicząca na tym odcinku z pasem drogowym 

to teren stanowiący własność Skarbu Państwa, zarzą-
dzany przez Lasy Państwowe, oznaczony w ewidencji 
gruntów jako las. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w celu ochrony gruntów leśnych w naszym kraju prze-
znaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne wymaga 
uchwalenia przez Radę Gminy planu miejscowego, prze-
znaczającego dany teren na cele nieleśne oraz uzyska-
nia zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natu-
ralnych i Leśnictwa na przeznaczenie tychże gruntów 
na cele niezwiązane z gospodarką leśną, tzw. wyłącze-
nie z produkcji leśnej. 

Gmina Kwidzyn podjęła działania zmierzające do 
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego, 
obejmującego teren planowanej inwestycji. Ze względu 
na konieczność dochowania terminów wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa jest to procedura dłu-
gotrwała. W toku postępowania uzyskano zgodę mini-
stra na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów przewi-
dzianych pod budowę ciągu pieszo-rowerowego i w dniu 
10  września 2015 r. Rada Gminy Kwidzyn uchwaliła plan 
miejscowy, niezbędny do przeprowadzenia procesu pro-
jektowania infrastruktury umożliwiającej m.in. bezpiecz-
ne dotarcie pieszych do przystanku autobusowego.

Obecnie prowadzone jest postępowanie zmierzające 
do pozyskania gruntów przewidzianych pod planowany 
ciąg pieszo-rowerowy od Lasów Państwowych. Kolejnym 
etapem będzie wykonanie ostatecznego projektu budo-
wy ciągu pieszo-rowerowego wraz z przejściami dla pie-
szych i zatoką autobusową.

Pomimo trudności związanych z lokalizacją inwesty-
cji na tym terenie Gmina Kwidzyn nie zrezygnowała i nie 
zamierza zrezygnować z wykonania bezpiecznego przej-
ścia przez drogę krajową oraz drogę wojewódzką w Bra-
chlewie.

Małgorzata Biryło
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Termomodernizacje budynków gminnych
Na początku stycznia 2016 r. Gmina Kwidzyn zawarła umowy dotyczące zadań związanych 
z termomodernizacją następujących obiektów gminnych:

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)

Marcelina Pszczółkowska, Małgorzata Biryło

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

Marcelina Pszczółkowska, Małgorzata BiryłoMarcelina Pszczółkowska, Małgorzata Biryło

1. Budynek Gimnazjum w Liczu
 Dokumentacja projektowa: przebudowa kotłowni wraz 

z wymianą źródła ciepła.

4. Budynek Szkoły Podstawowej w Janowie –  sala pamięci
 Dokumentacja projektowa: docieplenie ścian zewnętrz-

nych budynku, izolacja pionowa przeciwwilgociowa i ter-
miczna ścian fundamentowych, remont schodów wejścio-
wych, wymiana stolarki okiennej oraz odnowienie stolar-
ki drzwiowej, modernizacja istniejącej instalacji c.o. na 
parterze. 

2. Budynek Gimnazjum w Nowym Dworze – sala gimnastyczna 
 Dokumentacja projektowa: wymiana stolarki okiennej, 

podłogi oraz zaprojektowanie instalacji wentylacji na-
wiewno-wywiewnej wraz z wymianą grzejników.

5. Budynek biblioteki ze świetlicą w marezie
 Dokumentacja projektowa: docieplenie i odnowienie ścian 

zewnętrznych budynku, remont dachu, wymiana drew-
nianej stolarki okiennej oraz wykonanie opaski wokół bu-
dynku. 

 Projekty zostały zrealizowane zgodnie z umową.

3. Budynek Szkoły Podstawowej w Tychnowach
 Program funkcjonalno-użytkowy: montaż regulacji godzi-

nowo-dobowej, wymiana części stolarki drzwiowej i okien-
nej, docieplenie ścian zewnętrznych i stropu w części 
obiektu.
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Informacja o nadwyżce i deficycie za 2015 rok

Wyszczególnienie Plan po zmianach 2015 rok Wykonanie %

A. Dochody 39 256 113 38 961 083 99,2

B. Wydatki 39 945 290 37 470 270 93,8

C.  Wynik finansowy         /A-B/ - 689 177 +1 490 813

D. Finansowanie (1-2) +689 177 +689 177

1.  Przychody ogółem:

a) wolne środki    (w tym na pokrycie deficytu 689 177 zł)

b) spłata udzielonej pożyczki (kwota 34 993 zł została umorzona) 

3 759 177

3 709 177

50 000 

3 759 177

3 709 177

50 000

2. Rozchody ogółem, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek

3 070 000

3 070 000

3 070 000

3 070 000

Informacja dodatkowa:
Spłata kredytu, banki komercyjne:  2 000 000 zł

Spłata pożyczek z WFOŚiGW 1 070 000 zł

Informacja z wykonania budżetu za  2015 rok – dochody 

Iwona Skrajda

Tr e ś ć
Plan po zmianach

 na 2015 rok       
wykonanie
 2015 rok

%

Ogółem, w tym: 39 256 113 38 961 083 99,2

a) dochody bieżące: 36 963 291 36 814 221 99,6

b) dochody majątkowe 2 292 822 2 146 862 93,6

Dochody bieżące  to:

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

5 013 776 4 947 445 98,7

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

1 636 718 1 565 345 95,6

3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 
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

7 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 066 175 5 110 293  100,9

8 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 157 825 105,2

9 Dochody z podatku i opłat od osób fizycznych i prawnych 14 766 000 14 706 606 99,6

10 Pozostałe dochody 1 122 162 1 254 179  111,8

Dochody majątkowe to:

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

1 596 492 1 595 943 99,9

2 Wpływy ze sprzedaży 432 000 263 422 61,0

3 Pozostałe dochody 264 330 287 497 108,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015
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DOTACJA
W 2015 roku z budżetu Gminy Kwidzyn udzielono dotacji jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów 
publicznych w łącznej kwocie 3 216 230 zł, w tym:

I.  DOTACJE PODmIOTOWE – 2 469 511 zł
1. Dotacje na bieżącą działalność samorządowych jednostek kultury – 1 643 510 zł:

– Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie – 1 140 000 zł,
– Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn – 503 510 zł,

2.  Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Kwidzyn – 826 001 zł:
– Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu – 105 346 zł,
– Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” w Rakowcu – 289 798 zł,
– Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie – 433 857 zł.

II.  DOTACJE CELOWE NA zADANIA WłASNE REALIzOWANE PRzEz ORGANIzACJE POzARząDOWE I STOWARzySzENIA – 308 947 zł
1.  Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii – 2 000 zł:

– Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn 2 000 zł,
2.  Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej – 17 000 zł:

– Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” Kwidzyn  – 7 000 zł, 
– Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” – 10 000 zł,

3.  Dotacje na działania w zakresie edukacji ekologicznej – 100 00 zł:
– Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona Szkoła w Brachlewie” – 80 000 zł, 
– Powiślańska  Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach – 10 000 zł,
– Powiślańska  Regionalna Agencja Zarządzania Energią w Górkach – 10 000 zł,

4.  Dotacje na remonty zabytków – 70 000 zł:
– Parafia Rzymsko-Katolicka w Tychnowach – 70 000 zł,

5.  Dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury – 10 000 zł,
– Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – 3 000 zł, 
– Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec  –  5 000 zł, 
– Lokalna Fundacja Filantropijna PROJEKT  Kwidzyn – 2 000 zł,

6.  Dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 109 947 zł:
– Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Mareza – 11 000 zł,
– Ludowy Klub Sportowy „Wisła  w Korzeniewie – 26 500 zł,
– Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 27 000 zł,
– Uczniowski Klub Sportowy Młodzik przy Gimnazjum w Nowym Dworze – 13 000 zł,
– Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew  Gdańsk Hufiec Kwidzyn – 3 000 zł,
– Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 16 500 zł,
– Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowe „Ironman” – 1 955 zł,
– Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo”  – 4 492 zł,
– Fundacja „Rodzina Ediego” – 4 500 zł,
– Powiatowe Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego – 2 000 zł

III.  DOTACJE CELOWE NA REALIzACJę zADAń WSPóLNyCh REALIzOWANyCh W DRODzE umóW LuB POROzumIEń mIęDzy JEDNOSTKAmI 
 SAmORząDu TERyTORIALNEGO – 44 625 zł

1. Dotacja dla Powiatu Kwidzyńskiego na realizację zadań związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie, 
w skład którego wchodzą Gimnazjum dla Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy – 4 625 zł,

2. Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełno-
sprawnych – 40 000 zł.

IV.  DOTACJE CELOWE NA zADANIA INWESTyCyJNE – 393 147 zł
1. Dotacja dla Samorządu Województwa Pomorskiego na zadanie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Mareza-Grabówko wzdłuż dro-

gi wojewódzkiej Nr 588 od km 7257,10 do 7439,30” – 200 000 zł,
2. Dotacja na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu na zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego terenu by-

łej jednostki wojskowej ul. Grudziądzka – 11-go Listopada” – 107 932 zł,
3. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla osób fizycznych z terenu gminy Kwidzyn – 48 018 zł 

(środki własne 23 358 zł, środki z WFOŚiGW – 24 660 zł),
4. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na proekologiczny dla osób fizycznych z terenu gminy Kwidzyn – 31 443 zł,
5. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni dla osób fizycznych z terenu gminy Kwidzyn – 5 754 zł. Iwona Skrajda
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KOMUNIKAT

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Procedura „Niebieskie Karty”
Od lipca 2011 roku w Gminie Kwidzyn działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, którego głównym zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarne-
go wchodzą przedstawiciele: 

1) urzędu Gminy Kwidzyn:
  Dorota Madej – Pełnomocnik Wójta 

ds. rozwiązywania problemów spo-
łecznych,

2)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Kwidzynie:

 Małgorzata Piotrowska – Kierownik, 
pełniąca funkcję Przewodniczącego 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego,

 Anna Troper – Specjalista pracy so-
cjalnej, pełniąca funkcję Sekretarza 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego,

3)  Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych:

  Alina Urbańska – Przewodnicząca 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych,

4)  Komendy Powiatowej Policji w Kwi-
dzynie:

  Gabriela Mateusiak – Specjalista ds. 
Nieletnich i Patologii Komendy Po-
wiatowej Policji w Kwidzynie,

5)  Oświaty:
 Sabina Preissner-Paplińska – peda-

gog szkolny Gimnazjum w Nowym 
Dworze,

 Magdalena Weiss – pedagog szkolny 
w Szkole Podstawowej w Janowie, 
pełniąca funkcję Zastępcy Przewod-
niczącego Gminnego Zespołu Inter-
dyscyplinarnego,

6)  Kuratorskiej Służby Sądu Rejonowe-
go w Kwidzynie:

  Marzena Kuniec – kurator sądowy,
7)  Ochrony zdrowia:
 Maria Rzoska – przedstawiciel Nie-

publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej im. Św. Łukasza w Kwidzynie,

8)  Organizacji pozarządowej:
 Katarzyna Zaniewska – przedstawi-

ciel organizacji pozarządowej Stowa-
rzyszenia Rodzin Katolickich Diece-
zji Elbląskiej pw. Św. Józefa z siedzi-
bą w Kwidzynie. 

Obsługę organizacyjno-techniczną 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarne-
go zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie.

Kontakt: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie 
ul. 11 Listopada 27/4, 82- 500 Kwidzyn 
tel. (55) 261 04 47
e-mail: kierownik@gopskwidzyn.pl

W indywidualnych przypadkach wy-
stępowania przemocy w rodzinie rozwią-
zywaniem problemu zajmuje się grupa 
robocza powołania przez Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny. Do grup roboczych 
w Gminie Kwidzyn powoływani są: Peł-
nomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych, pracownik socjal-
ny, dzielnicowy oraz w razie potrzeby 
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, 
oświaty, ochrony zdrowia, a także kura-
tor sądowy.

Głównym zadaniem grupy roboczej 
jest opracowanie i realizacja planu pomo-
cy w przypadku wystąpienia przemocy 
w rodzinie oraz monitorowanie sytuacji 
rodzin, w których dochodzi do przemocy 
oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem 
przemocy.

Działania grupy roboczej związane są 
z realizacją procedury „Niebieskiej Kar-
ty”, której wszczęcie następuje przez wy-
pełnienie formularza „Niebieska Karta” 
w przypadku powzięcia w toku prowa-
dzonych czynności służbowych lub zawo-
dowych, podejrzenia stosowania przemo-
cy wobec członków rodziny lub w wyni-
ku zgłoszenia dokonanego przez członka 
rodziny lub przez osobę będącą świad-
kiem przemocy w rodzinie.

Procedura „Niebieskiej Karty” może 
być wszczęta przez przedstawicieli jed-
nostek organizacyjnych pomocy społecz-
nej, gminnych komisji rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, Policji, oświaty 
i ochrony zdrowia.

Rodziny, w których występuje problem 
przemocy, mogą skorzystać ze wsparcia:

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie

 82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 27/4 
tel. (55) 261 04 47

 Osoby potrzebujące wsparcia psycholo-
gicznego mogą uzyskać pomoc w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwi-
dzynie. Zapisy na spotkania z psycholo-
giem prowadzone są w sekretariacie 
GOPS (pok. Nr 2)

2) Ośrodek Interwencji Kryzysowej Funda-
cji, Edukacji i Rozwoju „FLOW”

 82-500 Kwidzyn ul. Chopina 26 
 pok. 201/202, tel. 512 909 991
3) Poradnia Leczenia uzależnień 
 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 18a, 
 tel. (55) 646 44 04
4) Stowarzyszenie Pomorskie Centrum 
 Terapeutyczno-Prawne „INTERIOS”
 82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 26 pok. 

206/207, tel. 690 489 654
5) Komenda Powiatowa Policji
 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30, 
 tel. (55) 645 02 22 (oficer dyżurny)
 Telefony alarmowe: 112 (z telefonu ko-

mórkowego), 997 ( z telefonu stacjonar-
nego)

6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 
 tel. (55) 646 18 00, (55) 279 99 15
7) „zdrowie” Sp. z o.o Szpital w Kwidzynie
 82-500 Kwidzyn, ul. Hallera 31, 
 tel. (55) 279 39 09, 
 (55) 645 84 00-dyspozytornia pogoto-

wia ratunkowego 
 Telefony alarmowe: 112 (z telefonu ko-

mórkowego), 999 ( z telefonu stacjonar-
nego)

8) Sąd Rejonowy w Kwidzynie
 82-500 Kwidzyn, Plac Plebiscytowy 1, 

tel. (55) 262 45 49
9) Prokuratura Rejonowa w Kwidzynie
 82-500 Kwidzyn, ul. Kościuszki 30a,
 tel. (55) 279 36 76

Małgorzata Piotrowska

Niebieska karta
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KOMUNIKAT
Pomoc

Nowe świadczenia w pomocy społecznej
Od 1 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadzająca  
nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH W GMINIE KWIDZYN 

Do zadań komisji należy: 
– Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań zmierzają-

cych do przeciwdziałania i zmniejszenia następstw naduży-
wania alkoholu. 

– Usuwanie następstw nadużywania alkoholu. 
– Prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o za-

stosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu  
obowiązku poddania się leczeniu. 

– Prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej. 
Jeżeli w Twoim środowisku występuje przemoc lub pro-

blem alkoholowy, to potrzebujesz pomocy dla siebie, swojej 
rodziny lub znajomych!!! 

POmOC uzySKASz W INSTyTuCJACh I STOWARzySzENIACh 
PROWADząCyCh DzIAłANIA W zAKRESIE ROzWIązyWANIA 

PROBLEmóW ALKOhOLOWyCh. 
Pomocy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholo-

wych udziela:

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Kwidzynie ul. Grudziądzka 30, pokój nr 9, 

 tel. (55) 261 41 81
2. Stowarzyszenie „Klub Abstynenta” w Kwidzynie 
 ul. Odrowskiego 10 82-500 Kwidzyn, tel. (55) 261 08 46
3. Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie ul. Warszaw-

ska 18A, 82- 500 Kwidzyn, tel. (55) 646 44 04
4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
 ul. 11 listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn, tel. (55) 261 04 47
5. Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie ul. Kościuszki 30, 

82-500 Kwidzyn, tel. (55) 645 03 88, (55) 645 02 22
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego osoby uza-

leżnionej od alkoholu należy składać do Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych w Kwidzynie ul. Gru-
dziądzka 30, pokój nr 9, tel. (55) 261 41 81 lub do Urzędu Gmi-
ny Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój nr 1 Biu-
ro Obsługi Klienta. Dorota Madej
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Wnioski o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowaw-
czego wraz z załącznikami będą 
przyjmowane w siedzibie Ośrodka 
przy ul. 11 Listopada 27/4. Dokumenty 
będzie można składać również drogą 
elektroniczną za pomocą systemu tele-
informatycznego określonego w ustawie 
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pań-
stwa w wychowywaniu dzieci. Druki 
wniosków i załączników dostępne będą 
w siedzibie GOPS po 20 marca, natomiast 
wypełnione dokumenty będzie można 
składać od momentu startu programu, 
czyli od 1 kwietnia. Jeśli wniosek zosta-
nie złożony w ciągu trzech miesięcy, tj. 
do 1 lipca, przysługiwać będzie wyrów-
nanie świadczenia wstecz. W kolejnych 
miesiącach świadczenie będzie wypła-
cane od miesiąca złożenia wniosku.

Szczegółowe informacje na temat 
programu „Rodzina 500 plus” można uzy-
skać w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Kwidzynie, telefonicz-
nie pod numerem 55 261 04 47 w godzi-
nach pracy Ośrodka lub w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

Małgorzata Piotrowska 

Świadczenie rodzicielskie przysługuje 
osobom, które urodziły dziecko, a nie 

otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub 
uposażenia macierzyńskiego. Uprawnie-
ni do pobierania tego świadczenia 
są między innymi bezrobotni studenci, 
rolnicy, a także wykonujący prace na pod-
stawie umów cywilno-prawnych. Także 
osoby zatrudnione lub prowadzące po-
zarolniczą działalność gospodarczą, jeśli 
nie będą pobierały zasiłku macierzyń-
skiego, będą mogły ubiegać się o świad-
czenie rodzicielskie. Wsparcie finansowe 
w postaci świadczenia rodzicielskiego 
przysługuje przez rok (52 tygodnie) po 
urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł 
miesięcznie, a w przypadku urodzenia 
wieloraczków ten okres będzie mógł być 
wydłużony nawet do 71 tygodni. Świad-
czenie rodzicielskie nie jest uzależnione 
od kryterium dochodowego, nie podlega 
również opodatkowaniu lub innym ob-
ciążeniom. Świadczenie rodzicielskie 
mogą także otrzymywać rodzice dzieci 
urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., któ-
rzy nie mają prawa do zasiłku macierzyń-
skiego – w takim przypadku świadcze-
nie rodzicielskie będzie im przysługiwa-
ło od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia 
przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio 
dłużej w przypadku wieloraczków).

Druki wniosków dostępne są w sie-
dzibie GOPS Kwidzyn.

Od 1 kwietnia wchodzi w życie pro-
gram „Rodzina 500 plus”, stanowią-

cy systemowe wsparcie polskich rodzin. 
Celem świadczenia wychowawczego jest 
częściowe pokrycie wydatków związa-
nych z wychowywaniem dziecka, w tym 
z opieką nad nim i zaspokojeniem jego 
potrzeb życiowych. Świadczenie przysłu-
giwać będzie matce, ojcu, opiekunowi 
faktycznemu lub prawnemu dziecka do 
ukończenia przez dziecko 18 roku życia. 
Świadczenie jest nieopodatkowane 
i przysługuje na drugie i każde kolejne 
dziecko. W przypadku gdy dochód na oso-
bę w rodzinie nie przekroczy 800 zł lub 
1200 zł (w przypadku wychowywania 
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) 
świadczenie przysługiwać będzie rów-
nież na pierwsze dziecko. W przypadku 
stwierdzenia marnotrawienia wypłaca-
nego świadczenia wychowawczego lub 
wydatkowania go niezgodnie z przezna-
czeniem świadczenie w całości lub w czę-
ści przekazywane będzie w formie rze-
czowej lub w formie opłacenia usług. 
W Gminie Kwidzyn realizacją programu 
„Rodzina 500 plus” zajmować się będzie 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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METODA NA WNUCZKA 
 
„Policjanci Przestrzegają Przed oszustami działającymi tzw. „metodą na wnuczka”. PrzestęPcy dzwonią 
Przeważnie do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają Pieniądze. ostatnio oszuści udają nawet 
Policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając Przekazania im Pieniędzy Pod Pretekstem Prowadzenia 
działań śledczych. Podkreślamy, że służby Państwowe nigdy nie żądają Przekazania Pieniędzy, 
a w sytuacji, gdy ktoś Prosi o Pieniądze w rozmowie telefonicznej, najPrawdoPodobniej jest oszustem 
chcącym wyłudzić Pieniądze. w PrzyPadku jakichkolwiek Podejrzeń Prosimy o kontakt z Policją Pod nr 997, 
112. warto również skontaktować się z najbliższą rodziną i Powiadomić ich o Próbie oszustwa.”
   

Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają 
swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, 

prowadzą rozmowę w taki sposób, że potencjalna ofiara 
sama „zgaduje”, że rozmawia z kimś z rodziny – wnuczkiem, 
bratankiem, siostrzenicą. Przestępcy, wciągając ofiarę 
w swoją grę pozorów, sprawiają, że nawet nie wie, kiedy traci 
oszczędności życia. Pamiętajmy, że wystarczy jeden telefon 
do rodziny, aby potwierdzić, z kim mamy do czynienia. 
 
Sprawcy często działają 
w zorganizowanych grupach 
– w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych wprowadzają osoby 
pokrzywdzone w błąd co do 
swojej tożsamości, podając się za 
bliskiego członka rodziny: wnuczka, 
bratanka, kuzyna, siostrzeńca, 
synową lub podając się za członka 
rodziny znajomych, sąsiadów, 
przyjaciół. 
 
Najpierw typują swoje potencjalne 
ofiary – najczęściej wybierają osoby starsze, mieszkające 
samotnie. Wykorzystują głównie dane zawarte w książkach 
telefonicznych, wyszukując imiona, które rzadko występują 
współcześnie. 
 
Następnie dzwonią do tych osób i w czasie rozmowy, 
wzbudzając przekonanie, że są ich krewnymi czy znajomymi, 
proszą o pilne pożyczenie pieniędzy na różnego rodzaju 
cele. Oszust, podszywający się pod krewnego, opisuje jakieś 
zdarzenie i prosi o pomoc finansową związaną z pokryciem 
jakichś kosztów. Częstym motywem jest okazjonalny zakup 
samochodu lub mieszkania, zakup leków, pokrycie kosztów 
związanych ze skutkami kolizji czy wypadku drogowego lub 
leczenia szpitalnego. 
 
Oszuści prowadzą rozmowę w specyficzny sposób, tak 
aby potencjalna ofiara sama domyśliła się i „zgadła” z kim 
rozmawia, często też aby sama zaoferowała udzielenie 

wsparcia finansowego. Kiedy już zdecyduje się na pomoc, 
sprawca sam deklaruje odbiór pieniędzy w miejscu 
zamieszkania ofiary, po czym dzwoni po raz kolejny, podaje 
błahy powód, dla którego nie może osobiście odebrać 
pieniędzy i mówi, że wyśle zaufaną osobę, której należy je 
przekazać. 
 
Dlatego zazwyczaj sprawców jest co najmniej dwóch – 
jeden typuje ofiarę i wprowadza ją w błąd, a kolejna osoba 

odbiera pieniądze. Coraz częściej 
jednak pojawia się sytuacja, gdzie 
sprawca zamiast bezpośredniego 
odbioru pieniędzy prosi o przelew 
środków finansowych na konto 
bankowe, podając jego numer. 
 
Aby ustrzec się przed tego typu 
oszustwem, należy przede wszystkim 
jak najszybciej skontaktować 
się z osobą, do której mają trafić 
pieniądze. W ten sposób można 
się upewnić, że to rzeczywiście 

krewny czy znajomy osoby odbierającej telefon zwracał się 
z prośbą o pomoc finansową. Oszuści wielokrotnie dzwonią 
do potencjalnej ofiary, w ten sposób próbują uniemożliwić 
osobie, którą chcą oszukać, zweryfikowanie tego, czy 
faktycznie dzwoni krewny. 
 
Pamiętajmy, że nie należy przekazywać żadnych pieniędzy 
osobom, które telefonicznie podają się za członków rodziny, 
pracowników administracji, gazowni bądź tez policjantów 
lub innych funkcjonariuszy publicznych lub proszą 
o przekazanie pieniędzy przez osoby pośredniczące – należy 
sprawdzić, czy jest to prawdziwy krewny, dzwoniąc do niego. 
Należy zadzwonić na policję, aby ewentualnie upewnić się, 
że mamy do czynienia z prawdziwym policjantem. 
 
Bezwzględnie należy potwierdzić, czy dzwoniący jest osobą, 
za którą się podaje oraz czy rzeczywiście potrzebuje takiej 
pomocy. 

sierż. Anna Filar 
 

SPOSóB 
DzIAłANIA 
OSzuSTóW!
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OSZUSTWA 
INTERNETOWE
Internet stał się nieodłączną częścią naszego 
codziennego życia. Niestety z Internetu korzystają 
również osoby, które wykorzystują go do popełniania 
przestępstw. Użytkownicy Internetu nie zawsze zdają 
sobie sprawę z tego, jak łatwo można stać się ofiarą 
cyberprzestępczości. Do policji zgłasza się sporo 
osób oszukanych, zwłaszcza na portalach 
aukcyjnych. Najczęściej pojawiające się oszustwo to 
wystawienie na licytację towaru, a następnie 
przesłanie bezwartościowego przedmiotu osobie, 
która wygrała licytację, aukcję lub niewysłanie go 
wcale. Przekonała się o tym mieszkanka Kwidzyna, 
41-letnia kobieta, która przelała na konto 
internetowe pieniądze w kwocie 318 złotych na zakup 
kurtek dziecięcych. Po kilku dniach zgłosiła 
oszustwo.

Aby uchronić użytkowników przed takimi oszustwami Po-
licjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie radzą 

zwrócić uwagę na kilka istotnych spraw:
Większość serwisów aukcyjnych opiera się o system komenta-
rzy o sprzedającym i kupującym. Dzięki nim można sprawdzić, 
czy dana osoba wywiązuje się ze swoich obowiązków. Niektó-
rzy oszuści mają sposób i na taką formę zabezpieczenia. Naj-
pierw sprzedają niedrogie towary w celu zdobycia popularno-
ści wśród internautów. Po uzyskaniu wielu pozytywnych opinii 
osoba ta zaczyna stopniowo wprowadzać coraz droższe rze-
czy, a osoba, która wygrała aukcję, czeka na przesyłkę lub do-
staje np. bezwartościowe rzeczy  zamiast wylicytowanego to-
waru.  Aby nie paść ofiarą oszusta należy dokładnie, szczegóło-
wo sprawdzić zawierane transakcje. Należy zwrócić uwagę na 
okres, w jakim sprzedający uzyskiwał pozytywne opinie oraz 
czy pochodziły one z różnych stron Polski.

Następną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę, to e-mail 
przychodzący po zakończeniu licytacji. Może się zdarzyć, że 
konto bankowe należy do innej osoby, a nie sprzedawcy. Za-
nim zdecyduje się przesłać pieniądze, należy skontaktować 
się ze sprzedającym, aby dokładnie sprawdzić warunki trans-
akcji, cenę i nr konta bankowego.

Postępowanie osoby pokrzywdzonej – osoba, która stała się 
ofiarą oszustwa internetowego ma prawo złożyć zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwie w  jednostce Policji lub 
w prokuraturze. Ze względu na możliwość utraty lub znisz-
czenia danych informatycznych zawiadomienie o  popełnie-
niu tego typu przestępstwa, należy złożyć możliwie w  jak 
najkrótszym czasie od momentu jego ujawnienia. Zwiększa 
to szanse organów ścigania na zabezpieczenie kompletnego 
materiału dowodowego i ustalenie sprawcy.

sierż. Anna Filar

Uwaga 
Kieszonkowcy! 
Policja radzi, aby 
zachować czujność!
Policja przypomina, aby w ferworze 
świątecznych przygotowań nie zapomnieć 
o rozwadze.

Zbliżają się Święta Wielkanocne, a w sklepach panu-
je tłok, ścisk, jest pełno ludzi. My dźwigamy kolejne 

torby z zakupami, kolejny raz płacimy, kolejny raz wy-
ciągamy portfel, kluczyki od samochodu itd. Biegniemy 
do kolejnego sklepu w poszukiwaniu okazji. Do momen-
tu, kiedy zadajemy sobie pytanie: Gdzie jest mój port-
fel? Przecież przed chwilą trzymałem go w ręku, wkła-
dałem do kieszeni!?

Niestety ten okres to okazja dla złodziei, którzy przed 
świętami stają się szczególnie aktywni. Wykorzystują 
tłok, bądź sami go umiejętnie tworzą. Sprzyja im nasz 
pośpiech i rozkojarzenie. Wybierają swoją ofiarę i obser-
wują ją przez pewien czas. Patrzą, gdzie chowa pienią-
dze. Podchodzą blisko, dotykając sprawdzają, czy oso-
ba będzie reagować podczas kradzieży. Pamiętajmy, je-
śli nie ma takiej potrzeby nie zabierajmy na zakupy du-
żych sum pieniędzy. Portfele miejmy zawsze odpowied-
nio zabezpieczone – szczególnie  panie w zamkniętych 
torebkach, których nigdy nie zostawiajmy bez nadzoru.

Do takiej właśnie sprawy kwidzyńscy policjanci usta-
lili i  zatrzymali 52-letnią mieszkankę Kwidzyna, była 
ona podejrzana o  okradanie klientów sklepów. Kobie-
ta w jednym z kwidzyńskich marketów okradła dwie ko-
biety wyciągając im z niezamkniętych torebek portfe-
le z  dokumentami i  pieniędzmi. Policjanci przeszukali 
mieszkanie kobiety, w którym znaleźli również kradzio-
ny telefon komórkowy.  

Policjanci przestrzegają także by uważać przy banko-
matach. Tutaj również możemy paść ofiarą złodziei 
i oszustów. Oszuści montują nakładki ze skanerami na 
czytniki kart magnetycznych, nakładki na klawiatury 
lub minikamery do przechwycenia numerów PIN. I choć 
trudno stwierdzić, czy na bankomacie jest założona na-
kładka, to warto zachować ostrożność, a  swoimi po-
dejrzeniami podzielić się z Policją. Nasza szybka reak-
cja zwiększa szanse zatrzymania sprawcy i odzyskania 
utraconego mienia.

sierż. Anna Filar
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Podczas wspólnego przygotowania wielka-
nocnych specjałów wykonano ponad 130 

mazurków. Zarówno palmy jak i mazurki trafi ą 
do mieszkańców Gminy.

Elżbieta Szczukowska 

Zakończenie karnawału
8 lutego w siedzibie Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec odbyło się 
spotkanie, podczas którego dzieci w raz z mamami brały udział we wspólnym pieczeniu róż 
karnawałowych, chruścików i oponek. 

9 marca w środowe 
popołudnie wszystkie 
organizacje społeczne 

działające w Rakowcu wzięły 
udział w przygotowaniu 

palm wielkanocnych oraz 
mazurków. 

Przygotowania do 
Wielkanocy w Rakowcu 
trwają…

W spotkaniu brało udział 14 dzieci wraz z mamami i bab-
ciami. Dzieci bawiły się znakomicie, poznając tajniki pie-

czenia. Wypieki sporządzone wspólnie w Sali Tradycji zabra-
no do domów, aby skosztować ich w gronie rodzinnym. 

Elżbieta Szczukowska

(Zdjęcia: Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec)

Stowarzyszenie Rakowiec
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ŚWIĘTO KOBIET 
8 marca Rada Sołecka wsi Janowo oraz biblioteka w Janowie zorganizowały 
dla wszystkich mieszkanek naszej miejscowości, i nie tylko, wieczór 
wyłącznie dla Pań. 

Biblioteka w Janowie

ŚWIATOWY DZIEŃ KOTA

Z okazji Światowego Dnia Kota Bibliotekę w Janowie odwiedzili dwaj koci dżentelmeni. 

Na to spotkanie nasza placówka zaprosiła również swoich małych czytelników. Przygoto-
wania do odwiedzin kotów trwały cały poranek, albowiem dzieci starały się, aby ten dzień 

był naprawdę wyjątkowy. I taki też był. Od samego rana dzieciom towarzyszyły piosenki o ko-
tach, których słuchały podczas zabaw w bibliotece. Nie mogło zabraknąć: rysowania kotka, 
tworzenia postaci kota, robienia zabawek dla kotów oraz śpiewania kocich piosenek. Oczywi-
ście spotkanie obfi towało w różne kocie przysmaki. Nasi mali czytelnicy także otrzymali słod-
kie upominki. Dzieciom bardzo podobało się spotkanie, dzięki któremu jeszcze bardziej polu-
biły koty i z radością będą świętowały ich dzień za rok.

 Biblioteka w Janowie pragnie gorąco podziękować pani Marcie Dębickiej i pani Paulinie 
Klemarczyk za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Beata Dubińska

Urząd Gminy

W tym szczególnym dniu muzycznie 
czas umilał nam Pan Jarosław Pap-

pelbaum, grając „hity na zamówienie”. 
Następnie uczestniczki tego wyjątko-
wego spotkania wzięły udział w kalam-
burach przeprowadzonych pod czujnym 
okiem Pani Sołtys Grażyny Cichańskiej. 
Impreza przebiegła we wspaniałej at-
mosferze, ponieważ na sali spotkało się 
i integrowało kilka pokoleń. Wszystkie 

uczestniczki zapowiedziały, że za rok wi-
dzimy się w tym samym gronie, tego sa-
mego dnia i o tej samej porze, więc za-
praszamy już dzisiaj. Specjalne podzię-
kowania organizatorki spotkania kieru-
ją do Pana radnego Ryszarda Świerczyń-
skiego oraz Pana Macieja Śmigelskiego.

Beata Dubińska

FERIE
W drugim tygodniu tegorocznych 
ferii zimowych biblioteka w  Janowie 
zorganizowała szereg atrakcji dla 
swoich małych czytelników. 

Każdy dzień obfi tował w liczne zaję-
cia plastyczno-literackie i zabawy 

integracyjne. W połowie tygodnia wy-
braliśmy się do kina na bajkę 3D „Dobry 
Dinozaur”. W piątek, na zakończenie na-
szych wspólnych zajęć piekliśmy i deko-
rowaliśmy przepyszne babeczki. Biblio-
teka dziękuje Pani Magdzie Plichcie za 
pomoc w okiełznaniu tak licznej grupy 
dzieci na zajęciach . Beata Dubińska

(Zdjęcia: BPGK)

KULTURA
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SPOTKANIE POKOLEŃ 
W ubiegłym roku stworzyliśmy  
w naszej bibliotece Strefę Pokoleń, 
miejsce, w którym odbywają się  
spotkania międzypokoleniowe,  
służące wzajemnej edukacji, 
przekazywaniu wiedzy, tradycji 
i umiejętności. 

Miejsce, w którym splatają się linie 
życia ludzi w różnym wieku. Do ka-

lendarza Strefy Pokoleń na stałe wpro-
wadziliśmy spotkanie z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Święta te przypominają 
nam, jak ważną rolę w życiu każdej ro-
dziny, a szczególnie dzieci, odgrywają 
dziadkowie. „Babcia i dziadek – miłość 
bez granic” – ta myśl towarzyszyła nam 
w tym roku. Dzieci przygotowały wier-
sze, laurki z życzeniami, a także portre-
ty swoich babć i dziadków. Kto rozpo-
znał swój portret, otrzymywał nagrodę. 
Przewidzieliśmy nieograniczoną liczbę 
podpowiedzi, kół ratunkowych i telefo-
nów do wnucząt. Dziadkowie nie korzy-
stali jednak z tego pakietu ulg, rozpo-
znawali swoje portrety „sercem”, nawet 
wtedy, gdy nam się wydawało, że por-
tret nie bardzo przypomina oryginał. 
Przygotowaliśmy też konkurs na naj-
szybciej zwinięty kłębek wełny, każda 
z babć robiła to wielokrotnie, teraz już 
się tego prawie nie robi, może dlatego 
zabawa była tak udana. Rywalizacja dru-
żyn „babcia + wnuczka” wzbudziła 
ogromne emocje. W czasie naszego spo-
tkania gościnnie wystąpił młodzieżowy 
zespół Trishagion z parafii Świętej Trój-
cy w Kwidzynie.

Spotkanie odbyło się 23 stycznia 
2016 r. i było wspólną inicjatywą naszej 
biblioteki, sołtysa wsi Korzeniewo – Pani 
Renaty Krupy – Koła Korzeniewskich Ko-
biet oraz Czwartkowych Mam. Sponso-
rem spotkania była Pani sołtys, w przy-
gotowaniu słodkiego poczęstunku po-
mogły też Panie z Korzeniewskiego Koła 
Kobiet oraz Czwartkowe Mamy.

Alicja Bryksy

W tym roku dzięki pomocy i wsparciu 
Pani Renaty Krupy, sołtysa naszej 

wsi, przygotowaliśmy z dziećmi i mło-
dzieżą walentynkową niespodziankę dla 
mieszkańców Korzeniewa. Były to pier-
niki w kształcie serc, pięknie lukrowane, 
które wraz z książkami o miłości rozda-
waliśmy mieszkańcom. Każde pierniko-
we serduszko zaopatrzone było też 
w sentencję Paula Coelho: „…Jak mam 
odnaleźć moją drugą połowę? Nie bojąc 
się ryzyka, porażki, odrzucenia, rozcza-
rowań. Nigdy nie wolno nam rezygno-

Walentynki to święto, w które wszyscy chętnie się angażują, kojarzy się nam 
bowiem z miłością – z czymś, co w życiu jest najważniejsze. 

CZERWONY KOLOR MIŁOŚCI – 
WALENTYNKI 2016

(Zdjęcia: BPGK)

FERIE 2016 SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ
Spotkanie z Francescą, wolontariuszką z Włoch, pracującą w Kwidzynie 
dzięki Stowarzyszeniu Akwedukt, prowadzącemu Wolontariat Europejski, 
odbyło się 25 lutego 2016 r. 

Francesca przygotowała dla nas pre-
zentację przedstawiającą jej kraj, 

prowincję Lecce, z której pochodzi, a tak-
że humorystyczną charakterystykę 
swoich rodaków. My zaprezentowaliśmy 
„owoce” naszych spotkań z historią i kul-
turą Włoch. Pani Renata Krupa, nasza 
niezastąpiona Pani sołtys, przygotowa-
ła spaghetti – polską wersję włoskiego 
jedzenia, a Pani Anna Treder zrobiła dla 
nas lody – pyszny truskawkowy sorbet. 
Te kulinarne niespodzianki to jeszcze nie 
wszystko, Francesca przyjechała do nas 
wraz z Melitą, także wolontariuszką, po-
chodzącą z Gruzji. Mogliśmy więc poroz-
mawiać nie tylko o Italii, ale także o Gru-
zji, którą planujemy poznawać podczas 
wakacji. 

Francesca uczy się języka polskiego, 
jednak porozumiewaliśmy się głównie 
po angielsku. Pomagały nam w tym Ania 
Gencza i Asia Kumek, które były tłu-
maczkami podczas tego spotkania.

Alicja Bryksy

Biblioteka w Korzeniewie

wać z poszukiwania miłości. Ten, kto 
przestaje szukać, przegrywa życie…”. 
Najpierw spotkaliśmy się na wielkim lu-
krowaniu pierników, następnie 13 lute-
go, w przeddzień walentynkowego świę-
ta, zapakowaliśmy je i zaopatrzyliśmy 
w sentencje. Później, mimo chłodu, uda-
liśmy się, aby rozdać je mieszkańcom. 
Gdy wróciliśmy do biblioteki okazało się, 
że Pani sołtys przygotowała dla nas 
słodką niespodziankę – pomarańczowy 
poncz i pyszne ciasto. 

Alicja Bryksy
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Biblioteka w Marezie

BAL KARNAWAŁOWY 2016
Od wielu lat co roku o tej porze spotykamy się z dziećmi 
i młodzieżą na balu karnawałowym, organizowanym 
przez bibliotekę w Marezie oraz Gminny Ośrodek Kultury. 

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ 
DZIADKA
21 i 22 styczeń to jedne z najprzyjemniejszych świąt 
w kalendarzu. 

DZIEŃ KOBIET W MAREZIE
4 marca 2016 roku w bibliotece w Marezie był dniem 
szczególnym. 

nych kobietach. Pani Irena 
Szwedko przeczytała humo-
reski o płci pięknej. Następnie 
wysłuchaliśmy audycji pro-
gramu III Polskiego Radia pt. 
„Dzieci wiedzą lepiej”, w któ-
rej mali filozofowie dzielili się 
zabawnymi spostrzeżeniami 
na temat kobiet. Bardzo mi-
łym i niespodziewanym ak-
centem tego dnia było wrę-
czenie podziękowań od 
stowarzyszenia wszystkim 
pracownikom Biblioteki oraz 
instruktorowi GOK za udaną 
współpracę. Spotkanie prze-
biegło w sympatycznej at-
mosferze integracji starsze-
go pokolenia z młodszym. 
Paniom ze stowarzyszenia 
dziękujemy za przygotowa-
nie słodkiego poczęstunku. 

Katarzyna Majda

Powinny pamiętać o nim wszystkie wnuki, bo każdy wie nie 
od dziś, że „Babcia i Dziadek jest trochę rodzicem, trochę 

nauczycielem i trochę najlepszym przyjacielem”. Z tej okazji Bi-
blioteka w Marezie zaprosiła Babcie i Dziadków wraz z wnuczę-
tami na wspólne świętowanie. Na powitanie dzieci zaprezen-
towały wierszyki oraz znalezione w Internecie zabawne 
odpowiedzi na pytania dotyczące dziadków. Kolejnym punktem 
naszego scenariusza był występ niezwykłego trio: pani Jadźki 
Rozpiątkowskiej oraz Emilki Bakierskiej i Adriana Winklera. 
Przygotowany skecz zaprezentowany został po raz pierwszy 

na tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Scenariusz pt. „Wywiad w rytmie allegro vivace”, napisany przez 
panią Jadzię, dotyczył profilaktyki zdrowotnej osób starszych. 
Wysłuchaliśmy również zabawnego opowiadania Grzegorza 
Kasdepki „Bajka o dziewczynce, która chciała być babcią”, prze-
czytanego przez panią Wandę Kwaśniak. Kolejną atrakcją dla 
naszych gości było losowanie cytatu o babciach i dziadkach 
oraz przeczytanie go na głos. Ostatnim punktem spotkania były 
zajęcia plastyczne, których celem było wykonanie wspólnej 
pracy dziadków dla wnuków, a wnuków dla dziadków. Spotkanie 
było pełne śmiechu, ale również zadumy i wzruszenia. Jedna 
z babć przyniosła laurkę otrzymaną od swojej wnuczki. Kartka 
zawierała pięknie napisany, samodzielnie stworzony przez 
dziewczynkę wiersz. Babcia zaprezentowała go nam wszystkim, 
czytając z wielkim wzruszeniem i dumą. Dziękujemy wszystkim 
paniom za przybycie oraz przyniesienie słodkiego poczęstunku. 
Podziękowania kierujemy również do pani Ewy Stec, prezes 
stowarzyszenia „Seniorzy 50+” która, mimo iż nie mogła być 
z nami, pamiętała o nas przy organizacji spotkania. 

Katarzyna Majda 

Tematyka tegorocznego balu brzmiała: „W krainie kolorów”. 
Na dzieci czekało wiele zabaw, konkursów z nagrodami 

oraz tańców przy muzyce. Konkurencje i taneczne pląsy pro-
wadzili państwo Sylwia i Jarek Halsowie. Tradycyjnie wybrano 
króla i królową balu oraz najpiękniejsze karnawałowe stroje. 
Organizatorzy dziękują pani Ewie Stec i rodzicom za słodki 
poczęstunek i napoje. 

Katarzyna Majda

Tego dnia odbyło się bo-
wiem spotkanie poświę-

cone obchodom Święta Ko-
biet, zorganizowane przez 
Stowarzyszenie „Seniorzy 

50+”. Na tę okoliczność Pani 
Jadzia Rozpiątkowska przy-
gotowała dla dzieci zagadki 
dotyczące bohaterek literac-
kich oraz, dla członkiń stowa-
rzyszenia, zagadki o słyn-

(Zdjęcia: BPGK)
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Biblioteka w Rakowcu

FERIE

Na uczestników zajęć, którzy skorzystali z oferty przygotowanej przez bibliotekę na tegoroczne ferie zimowe, czekała 
projekcja filmu będącego ekranizacją bestsellerowej książki dla dzieci pt. „Dziennik cwaniaczka”. Ponadto na zajęciach 

plastycznych dzieci mogły wykonać zimowy pejzaż oraz stworzyć lampion – żyrafę z plastikowej butelki.
Beata Pawluczuk

ODWIEDZINY Z KSIĄŻKĄ W PRZEDSZKOLU „GAMA”

Biblioteka w Rakowcu realizuje cykl spotkań, podczas których przedszkolaki poznają kolejne ciekawe  
przygody bohaterów opowiadań dla najmłodszych. 

Pierwsze spotkanie, 4 lutego 2016 r., 
miało miejsce w bibliotece. W odwie-

dziny przybyła grupa starszaków z Nie-
publicznego Przedszkola „Gama” w Ra-
kowcu. Większość dzieci odwiedziła nas 
po raz pierwszy, dlatego była to okazja 
do wysłuchania krótkiej lekcji bibliotecz-
nej, czyli „próśb książki”, zapoznania się 
z zasadami zachowania w bibliotece 

oraz  jej zbiorami. Na zakończenie przed-
szkolaki otrzymały zakładki do książek. 
10 lutego, podczas spotkania w przed-
szkolu, grupa starszaków wysłuchała 
wiersza Wandy Chotomskiej p.t. „Dziur-
ki w serze”. Wspólnie szukaliśmy w wier-
szu rymów, zastanawialiśmy się skąd 
się wzięły tytułowe dziurki, na zakoń-
czenie dzieci wykonały własne lustra-

cje do wiersza. 2 marca maluchy wysłu-
chały krótkiej opowieści pt. „Maks i pa-
jączek” z książeczki „Maks poznaje 
świat”, którą napisała Katarzyna Zy-
chla, obejrzały też kolorowe ilustracje 
wykonane przez Agnieszkę Filipowską. 
Na zakończenie spotkania same wyko-
nały prace ilustrujące przygody Maksa.

Beata Pawluczuk

(Zdjęcia: BPGK)
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Biblioteka
KULTURA

DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU  
W TYCHNOWACH
W ramach ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego 
Internetu Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia 
w Tychnowach prowadzi cykl spotkań z najmłodszymi 
czytelnikami (4-6 lat) pt. „Necio.pl – zabawa  
w Internet”. 

Podczas zajęć dzieci słuchają bajki pt. „Mój przyjaciel Necio”, 
poznają podstawowe pojęcia związane z komputerem 

i Internetem, a także dowiadują się, jak postępować w sytu-
acjach zagrożenia w sieci.

Danuta Stawicka

FERIE W BIBLIOTECE – 
TYCHNOWY
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach 
w czasie ferii zorganizowała dla dzieci zajęcia pod 
hasłem „Kolorowe Ferie”. 

Odbywały się dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) 
w godz. od 11.00 do 14.00. Podczas zajęć dzieci dawały 

upust swej wyobraźni i kreatywności, malując, rysując, kolo-
rując, lepiąc. Bawiły się także w kucharzy – upiekły kolorowe 
ciasteczka, przyrządziły pizzę i gofry. Brały udział w grach 
i zabawach, a także oglądały filmy animowane. 

Danuta Stawicka

WARSZTATY CZERPANIA 
PAPIERU W TYCHNOWACH
9 lutego 2016 r. z inicjatywy naszej biblioteki  
w SP w Tychnowach odbyły się warsztaty czerpania 
papieru, poprowadzone przez pana Dominika Sudoła. 

Dzieci w trakcie zajęć zapoznały się z dawną sztuką wytwa-
rzania papieru, dowiedziały się, jaki materiał można wy-

korzystać do jego wytwarzania, a także jak powstaje znak 
wodny na papierze. Podczas zajęć każde dziecko mogło wy-
konać swoją kartkę papieru, którą przeznaczyło na stworzenie 
walentynkowej laurki. Dużą frajdę, co widać na fotografiach, 
sprawiało uczestnikom warsztatu wyciskanie papieru w ręcz-
nej prasie. Zajęcia zostały sfinansowane wspólnie przez Bi-
bliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn oraz Szkołę Podstawową 
w Tychnowach.

Danuta Stawicka

(Zdjęcia: BPGK)

Biblioteka Tychnowy
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KULTURA
GOK

1 marca odbyły się 
uroczystości z okazji 

Narodowego Dnia 
Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. 

Organizatorami obchodów byli: Sta-
rostwo Powiatowe w Kwidzynie, 

Urząd Miasta w Kwidzynie, Urząd Gminy 
Kwidzyn, Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie oraz Kwidzyńskie Stowa-
rzyszenie Wspierania Samorządności. 
Obchody rozpoczęły się od uroczystości, 
która swój przebieg miała na terenie 
kompleksu widokowego w sołectwie 

UROCZYSTE OBCHODY 
NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI 
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Mareza i skupiła grupę parlamentarzy-
stów, samorządowców, rodziny działa-
czy Konfederacji oraz wszystkich tych, 
którzy pozostali wierni pamięci zasłu-
żonym. Uroczystego charakteru obcho-
dów nadawały poczty sztandarów orga-
nizacji pozarządowych, środowisk 
kombatanckich, uczelni, szkół i partne-
rów społecznych oraz montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Janowie. Nastrój 
powagi i zadumy tego dnia umocniło 
złożenie wiązanek kwiatów przez zgro-
madzonych przy tablicy upamiętniającej 

członków organizacji w gromadzie Ma-
reza, których nazwiska zostały wymie-
nione na odrębnej płycie. Ponadto uro-
czystości Narodowego Dnia Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” zostały uczczone 
poprzez złożenie kwiatów pod tablicą 
pamięci Organizacji Młodzieży Demokra-
tyczno-Katolickiej oraz przy Skwerze im. 
Niezłomnych przy Urzędzie Gminy Kwi-
dzyn. O godz. 12.30 została również od-
prawiona msza święta w intencji Żołnie-
rzy Wyklętych w Kościele p.w. św. Jana 
Ewangelisty w Kwidzynie.

Marcin Kurkus

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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Ferie
KULTURA

W ostatnią sobotę lutego w świetlicy Rakowcu zakończyliśmy zajęcia feryjne z cyklu „Powiślańska manufaktura 
ekologiczna”, które odbyły w 13 świetlicach GOK i Zielonej Szkole w Brachlewie.  

Podczas ferii dzieci i młodzież zapo-
znały się z podstawowymi pojęcia-

mi związanymi z kulturą i ekologią, wy-
konały prace plastyczne, wykorzystując 
naturalne materiały, brały udział w licz-
nych zabawach tematycznych. Uczest-
nicy codziennie mierzyli się z nowymi 
zadaniami i odkrywali nowe oblicze tego, 
co stare i niepotrzebne, a także wzięli  
udział w gminnym konkursie literackim 
„Okaż kulturę i chroń naturę”. Na spotka-
niu w Rakowcu gościliśmy teatr lalkowy 
„Qfer” z Gdańska ze sztuką „Opowieść 
wigilijna”, poruszającą uniwersalne i po-
nadczasowe prawdy o człowieku. Po 
spektaklu odbyły się warsztaty lalkowe, 

podczas których 
widzowie mogli po-
znać rodzaje lalek 
teatralnych, kulisy 
teatru cieni oraz 
wcielić się w  rolę 
animatora lalk i . 
Dzieci i  młodzież 
chętnie współtwo-
rzy ł y warsztaty 
i   uc zes tnic z y ł y 
w próbach scenicznych. Świetlicę wypeł-
niły skoczne rytmy Zumby, prócz wspól-
nego tańca pod okiem instruktora moż-
n a  b y ł o  z apr e ze n t o w a ć  s w oje 
indywidualne umiejętności taneczne. 

Dzieci i  młodzież 
w z ię ł y  r ów nie ż 
u c z e s t n i c z y ł y 
w przygotowanych 
dla nich animacjach 
i zabawach grupo-
wych. Na zakończe-
nie wszyscy otrzy-
mali podziękowania 
za udział w  zaję-
ciach oraz upomin-

ki. Spotkanie upłynęło w  radosnej 
i twórczej atmosferze, przy różnorod-
nych formach działania i było zasłużoną 
nagrodą dla wszystkich uczestników 
zajęć feryjnych.

KULTURALNIE I EKOLOGICZNIE, ŻYJE SIĘ 
FANTASTYCZNIE – UDANE FERIE W GOK

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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Rzeźba
KULTURA

 „Król Drzew”. Autor rzeźby – Piotr 
Jakubowski. Rzeźba wykonania dla 
Nadleśnictwa Kwidzyn.

Rzeźby II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego 
zagościły w naszej Gminie
Rzeźby, które powstały podczas II Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego „W krainie baśni”, 
po zabiegach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych stanęły w naszej Gminie 
z tablicami informacyjnymi. 

Dzieła artystów rzeźbiarzy wkomponowały się doskonale w przestrzeń, prezentując nie tylko wysokie 
wartości estetyczne i artystyczne, ale także użytkowe. Wzbudzają zainteresowanie mieszkańców, ale 

przede wszystkim gości odwiedzających naszą Gminę. 
Katarzyna Bednarek 

 „Król”. Autor rzeźby – Michał Grzymysławski. Rzeźba 
umieszczona przy świetlicy w Pastwie.

„Baba Jaga”. Autor rzeźby – Roman Kiełb. 
Rzeźba umieszczona na placu zabaw 
w Dankowie.

„Chimera”. Autor rzeźby – Piotr Jakubowski. Rzeźba umieszczona przy Pracowni Rzeźby w Rakowcu.

„Babcia Wierzba”. Autor rzeźby – Ewa 
Łozińska. Rzeźba umieszczona przy 
świetlicy w Lipiankach.

„Królewna Śnieżka”. Autor rzeźby – 
Bogusław Migel. Rzeźba umieszczona 
przy świetlicy w Kamionce.

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)
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KULTURA
Nagrody

GOK 
rozdał 
„Anioły 
Kultury”!!!
Zapoczątkowaliśmy nową tradycję 
w naszym ośrodku. Po raz pierwszy 
rozdaliśmy „Anioły Kultury”. 

Koniec roku zawsze skłania do refl ek-
sji, przemyśleń, a przede wszystkim 

do podsumowania minionego roku. Nie 
chcieliśmy być inni i zrobiliśmy dokładnie 
to samo, czyli podsumować 2015 r. i wy-
konać mały rachunek sumienia. Posta-
nowiliśmy podarować „Anioły Kultury”, 
dziękując w ten sposób osobom, a raczej 
osobowościom, które w naszej pracy 
zaznaczyły się w sposób szczególny – 
w obszarze bliskiej nam działalności 
kulturalnej. To postacie wyjątkowe, ce-
chujące się profesjonalizmem i skutecz-
nością w działaniu, często pełnią rolę 
lokalnych liderów w szerszej działalności 
społecznej. To osoby aktywne i zaanga-
żowane w rozwój kultury na terenie na-
szej Gminy. Chcemy, aby zostały zauwa-
żone i  docenione. Nasze anielskie 
pudełka, które otrzymały „Anioły Kultu-
ry”, to więcej niż codzienne przedmioty, 
bo zrobione są własnoręcznie i mają du-
szę!!! W ten sposób zapoczątkowaliśmy 
wyjątkową tradycję naszego ośrodka, 
którą będziemy się starali podtrzymy-
wać.

NAGRODZENI:

1. 
monika Kulecka – wieloletnia działaczka 
i uczestniczka życia kulturalnego w Gmi-
nie Kwidzyn. Od wielu lat współpracuje 
z GOK. Udziela się również w Kole Gospo-
dyń Wiejskich w Tychnowach oraz Zespo-
le Śpiewaczym „Wesoła Gromadka”. Pani 
Monika jest osobą, która nigdy nie mówi 
„NIE” kulturze. Zawsze jest otwarta na 
współpracę i motywuje wiele osób do 
działania w sferze kultury. Jest naszym 
cichym Aniołem.

2. 
Renata Krupa – wieloletnia sołtys Ko-
rzeniewa, która swoim temperamentem 
i otwartością potrafi  wiele zdziałać. Po-
nadto jej pozytywne podejście do życia 
jest często tym, co zachęca innych do 
włączania się w działania kulturalne. 
Sama pani Renata również aktywnie 
uczestniczy w działaniach kulturalnych 
realizowanych przez nasz ośrodek. Cie-
szymy się, że zawsze możemy na nią li-
czyć.

3. 
monika Jędrych – prawdziwa kobieta 
z temperamentem do działania. Pani 
Monika jest sołtysem Ośna i mimo, że 
nie ma w tej miejscowości świetlicy czy 
jakiegoś konkretnego miejsca spotkań, 
to nie przeszkadza jej to w tym, by dzia-
łać na rzecz mieszkańców. Wraz z miesz-
kańcami p. Monika organizuje wiele cie-
kawych inicjatyw, które są dowodem na 
to, że jak się naprawdę chce, to wspól-
nymi siłami można wiele zrobić. 

4. 
Barbara Sęk – Pani Basia oprócz tego, 
że jest sołtysem miejscowości Obory, to 
ma również głowę pełną pomysłów. 
Wszędzie jest jej pełno i często kontak-
tuje się z nami, mówiąc, że ma nowy 
pomysł odnośnie tego, co można jeszcze 
zrobić dla mieszkańców jej sołectwa. Na 
pewno takie osoby jak p. Basia są bardzo 
potrzebne każdej miejscowości, aby mo-
gły żyć kulturą. 

5. 
małgorzata zielińska – z Panią Małgosią 
współpracujemy od dłuższego czasu, 
wspiera działalność naszego ośrodka, 
zawsze otwarta na nowe pomysły i roz-
wiązania, często obecna w naszych dzia-
łaniach. Lubi bezpośredni kontakt 
z ludźmi, widać, że sprawia jej to dużą 
przyjemność, bliska naszej idei wspiera-
nia inicjatyw oddolnych. 

6. 
Elżbieta Szczukowska – jeżeli ktoś my-
śli, że kobieta to tzw. słaba płeć, to na 
pewno pani Ela wyłamuje się z tego 
twierdzenia. Pani Ela jako sołtys miej-
scowości Rakowiec aktywnie uczestni-
czy w życiu kulturalnym naszej Gminy. 
Mamy również okazję razem organizo-
wać Święto Śliwki, które cieszy się du-

żym zainteresowaniem mieszkańców 
Rakowca i okolicznych miejscowości. 
Pani Ela jest również Prezesem „Stowa-
rzyszenia Miłośników i Sympatyków Wsi 
Rakowiec” oraz z jej inicjatywy powsta-
ła „Sala Tradycji Kulinarnych”, w której 
powstają regionalne produkty, takie jak 
choćby Powiślańska Śliwka w Occie.

7.
marianna Bruszczak – bardzo miła, bez-
interesowna i otwarta osoba, nie do 
wiary, ale drzewo naszej Pracowni Rzeź-
by spokojnie „leżakuje” pod okiem Pani 
Marianny, czekając na swój dzień. Dzięki 
uprzejmości Pani Marianny problemy 
organizacyjne, z jakimi często się bory-
kamy, (przede wszystkim brak miejsca 
do przechowywania drewnianych bali) 
są łatwiejsze do pokonania. 

8.
Piotr Widz – wspiera nas w działaniach 
popularyzujących poezję i prozę polskich 
autorów wśród dzieci i młodzieży naszej 
Gminy, pracując zawsze społecznie w ko-
misji oceniającej potyczki recytatorskie 
w naszym gminnym konkursie recyta-
torskim „Poetycki Październik”. Bardzo 
pozytywna osoba, bezinteresowna, za-
wsze służąca pomocą i dobrą radą.

9.
Ewelina Wąsik – mimo wielu obowiąz-
ków, zapracowania i spraw własnych, 
zawsze chętnie pomaga nam w naszych 
zmaganiach ze słowem mówionym, ak-
tywnie uczestniczy w pracach komisji 
„Poetyckiego Października”. Pani Eweli-
na jest bardzo zaangażowana w nasz 
konkurs i oddana swoim obowiązkom 
członka jury, a przede wszystkim tym 
społecznym.

10.
Wiesław matej – otwartość tego czło-
wieka na kulturę jest widoczna w wielu 
miejscowościach naszej Gminy. Pan Wie-
sław jest właścicielem tartaku w Rakow-
cu, ale też człowiekiem, który potrafi 
w kulturze odnaleźć to, co sam robi na 
co dzień. To właśnie on ofi arował nam 
podczas Pleneru Rzeźbiarskiego mate-
riały potrzebne do stworzenia tablic 
informacyjnych, które stoją przy rzeź-
bach na terenie Gminy Kwidzyn.

Katarzyna Bednarek 
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BibliotekaBibliotekaBibliotekaBibliotekaNagrody
KULTURA

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)

1. 2.

4.

3.

5. 6. 7.

8. 9. 10.

1. Monika Kulecka z Katarzyną 
Bednarek (pracownik GOK)

2. Renata Krupa z Krzysztofem Lisem 
(pracownik GOK)

3. Monika Jędrych z Anetą Czaplą 
(pracownik GOK)

4.  Barbara Sęk z Gabrielą 
Piepiórką (pracownik GOK)

5. Małgorzata Zielińska z Marcinem 
Kurkusem (pracownik GOK )

6. Elżbieta Szczukowska z Emilią 
Sadurą (pracownik GOK)

7. Marianna Bruszczak z Piotrem 
Jakubowskim (pracownik GOK)

8. Piotr Widz z Katarzyną Bednarek 
(pracownik GOK)

9. Ewelina Wąsik z Elżbietą Jabłońską 
(pracownik GOK) 

10. Wiesław Matej z Barbarą Skibińską 
(pracownik GOK)
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KULTURA

KONCERTOWO, NOWOROCZNIE I WALENTYNKOWO
Styczeń i luty w naszej Gminie to czas przepełniony melodiami rożnych gatunków muzycznych. 

MARZEC W SZPILKACH 
Marzec miesiącem 
poświęconym kobietom!!! 

Kochane Kobiety, z myślą o Was przygotowaliśmy całą pa-
letę bardzo ciekawych wydarzeń kulturalnych, które po-

zwolą Wam jeszcze lepiej spędzić marcowe wieczory. Jeśli od 
dawna myślałyście, żeby w końcu zrobić coś dla siebie, odpo-
cząć, dobrze się pobawić, wyskoczyć na „babski wieczór”, to 
nie może Was zabraknąć na naszych wydarzeniach :). Spotka-
nie warsztatowe z kosmetyczką, sesja zdjęciowa, koncert mu-
zyczny, panel dyskusyjny, warsztaty kulinarne, wernisaż fo-
tografi czny, fi lm o trudach miłości i jeszcze więcej z myślą 
o kobietach:). Serdecznie zapraszamy! A za nami „Po drugiej 
stronie lustra” – w piątkowy wieczór podczas niebanalnych 
działaniań artystycznych i nie tylko spotkały się aktywne pa-
nie z naszej gminy. A działo się! Pracownia Haftu Artystycz-
nego w Pastwie stała się miejscem relaksu i twórczych inspi-
racji, będąc jednocześnie warsztatem, gabinetem kosmetycz-
nym i fotografi cznym atelier. Panie malowały akrylami gipso-
we odlewy w motywy wielkanocne, nauczyły się samodziel-
nie je wykonywać, obserwowały niesamowite metamorfozy 
kosmetyczne pod okiem profesjonalisty i wzięły udział w sza-

W styczniu nasz Zespół Wokalny „Pas de nom” pod opieką 
Pani Agnieszki Perehudy rozśpiewywał się kolędowo i pa-

storałkowo, przybywając z czterema koncertami. Z końcem 
stycznia (30.01.2016 r.) do Rakowca zawitała muzyka klasycz-
na w wykonaniu Magdaleny Chmieleckiej (sopran) i Kamila Pę-
kala (baryton) z Zespołem Kameralnym Artis w projekcie „Kar-
nawał w świecie Opery i operetki”. Luty okazał się bardzo cie-
pły i radosny, bo walentynkowy – odbył się koncert walen-
tynkowy w Rakowcu w wykonaniu grupy „Trio de Janerio”.

Katarzyna Bednarek

(Zdjęcia: GOK Kwidzyn)

lonej sesji fotografi cznej, odkrywając często nieznaną sobie 
twarz. Efekty tej zwariowanej sesji niech pozostaną niespo-
dzianką, którą odkryjemy we właściwym czasie… A przed nami 
„Naprawdę jaka jestem nie wie nikt” – 13.03.2016r. oraz „Ale 
babki” – 19.03.2016r., w świetlicy w Rakowcu.

Katarzyna Piekarska
Marcin Kurkus
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Spotkanie z Seniorami

20 stycznia dzieci z grupy II i III uświet-
niły swoim występem spotkanie z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka, którego organizato-
rem był Związek Emerytów i Rencistów o/
Kwidzyn. Uroczystość odbyła się restauracji 
„Miła” w Kwidzynie. Wśród zaproszonych go-
ści obecni byli przedstawiciele lokalnych 
władz.

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Przedszkola
OŚWIATA

(Zdjęcia: Przedszkole „Słoneczko”)

Spotkanie 
z zespołem ludowym 
„marezianki”

8 marca zaszczyciły nas swoją obecno-
ścią panie z zespołu ludowego „Mare-

zianki”. Dzień ten, zwany Dniem Kobiet, był 
okazją do złożenia wszystkim paniom życzeń 
oraz wręczenia upominków. Tego dnia było 
w przedszkolu bardzo uroczyście i wesoło!

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 22 stycznia w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka. Dzieci wyraziły swoje uczucia poprzez wiersze, piosenki i tańce. Kochanym Dziad-

kom i Babciom składały życzenia i wręczały upominki. Było bardzo wzruszająco i uroczyście.

KARNAWAł 2016!!!

29 stycznia odbył się w naszym przed-
szkolu wspaniały bal przebierańców 

i spotkanie z Mikołajem. Zabawę prowadzili 
Pani Melodia i Pan Muzyk. Impreza rozpoczę-
ła się zabawą taneczną, w której uczestni-
czyły poprzebierane dzieci, pani dyrektor, na-
uczyciele oraz zaproszeni rodzice, których 
nie opuszczał dobry humor i chęć uczestnic-
twa we wspólnej zabawie. Do tańca porywa-
ły nas najpopularniejsze karnawałowe prze-
boje, przy których wszyscy wesoło się bawi-
li. Najbardziej jednak oczekiwanym przez 

dzieci momentem było spotkanie z Mikoła-
jem i wręczenie prezentów.

zdrowym być...

Kolejne spotkanie z paniami dietetycz-
kami pod hasłem „Wiem, co jem, bo 

o zdrowie swoje dbam”. W czasie spotkania 
dzieci dowiedziały się, jak ważne jest właści-
we odżywianie, ile korzyści daje zjadanie wa-
rzyw i owoców. Na koniec spotkania przygo-
towały pyszną i zdrową sałatkę owocową.

Konkurs plastyczny

Dzieci z grupy III (5- i 6-latki) brały udział 
w konkursie plastycznym „Co piszczy 

w trawie”. Organizatorem konkursu była Szko-
ła Podstawowa Nr 4 w Kwidzynie. Rozstrzy-
gnięcie konkursu przyniosło nagrody dla na-
szej placówki: I miejsca dla dzieci, które brały 
w nim udział: Olaf K., Olek S., Nadia K., Ania B., 
Natalia G., Martyna M. Brawo!!!

Ponadto nasz wychowanek Olek S. brał 
udział w zawodach „Mistrz Kwidzyna w kara-

Wyjście do Teatru...

9  marca dzieci z dwóch najstarszych grup wiekowych wyszły do Teatru Miejskiego 
w Kwidzynie i obejrzały przedstawienie pt. „Cykor”. Przedstawienie dostarczyło dzie-

ciom wielu niezapomnianych wrażeń, którymi dzieliły się po powrocie do przedszkola.
H. Sienkiewicz

te SHORIN-RYU KARATE 2016”, konkurencja 
KATA, i zajął IV miejsce. Gratulujemy!
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OŚWIATA
Przedszkola

Przedszkole w Korzeniewie
mikołajki

4 grudnia 2015 roku nasze przedszkole 
odwiedził Mikołaj. Długo oczekiwany 

gość wywołał uśmiech na twarzach przed-
szkolaków. Mikołaj został zaproszony przez 
dzieci do zabawy, tańca i śpiewu. Miło spę-
dzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz 
prezenty zakupione przez Radę Rodziców. 
Dzieci będą oczekiwały na Mikołaja z niecier-
pliwością w przyszłym roku.

Święto Babci i Dziadka

W Przedszkolu w Korzeniewie jak co 
roku odbyły się uroczystości z okazji 

Dnia Babci i Dziadka. Dzień ten zawsze ob-
chodzony jest w uroczysty sposób. Dzieci za-
prezentowały występy artystyczne: wier-
sze, piosenki i tańce. Przedszkolaki podaro-
wały swoim gościom własnoręcznie wyko-
nane upominki, zaprosiły też na wspólny po-
częstunek, przygotowany przez Radę Rodzi-
ców.

Przedszkolne Jasełka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia przed-
szkolaki we wszystkich grupach zapro-

siły do przedszkola przyjaciół przedszkola 
oraz rodziców na Jasełka. Dzieci zaprezen-
towały przedstawienia i otrzymały gromkie 
brawa. Po części artystycznej uczestnicy 
uroczystości wykonywali ozdoby choinko-
we. Spotkania wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój.

udział dzieci w Gminnym 
Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek w Rakowcu

Dzieci z dwóch starszych grup wzięły 
udział w Przeglądzie Kolęd i Pastora-

łek,  organizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury z Kwidzyna. Impreza odbyła się 
w Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Ra-
kowcu. Przedszkolaki zaprezentowały kolę-
dy i zostały nagrodzone gromkimi brawami, 
nagrodami dla każdego uczestnika oraz dy-
plomem dla grup.  Podczas przeglądu zosta-
ły wręczone też nagrody w gminnym kon-
kursie na Najpiękniejszą Szopkę Bożonaro-
dzeniową. Nasze przedszkole zajęło III miej-
sce oraz dostało wyróżnienia, za które dzie-
ci otrzymały nagrody.
 

Warsztaty plastyczne dla 
dzieci i rodziców 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i rodzi-
ców w grupie „Smerfy” miały na celu 

wspólne wykonanie „Aniołków Bożonarodze-
niowych”, a także podtrzymywanie i pielę-
gnowanie tradycji związanych z okresem 
Świąt Bożego Narodzenia. W trakcie warsz-
tatów powstały prawdziwe dzieła rękodziel-
nicze, takim samym zaangażowaniem wyka-
zali się rodzice, jak i dzieci. Efekty działań 
były imponujące i sprawiły wszystkim ra-
dość.

muzyka etniczna

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach 
z muzyki etnicznej, podczas których 

miały okazję zapoznać się z różnorodnymi 
instrumentami muzycznymi. Największą 
atrakcją zajęć była możliwość muzykowania 
na różnorodnych etnicznych instrumentach. 
Zajęcie było bardzo ciekawe i wzbudziło wie-
le radości wśród dzieci.

Bal karnawałowy 

Bal karnawałowy dla przedszkolaków to 
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. Jest atrakcją dostarczającą 
im wielu przeżyć. Wspólna zabawa przebie-
rańców, tańce, konkurencje zręcznościowe 
i wspaniała muzyka przyniosła przedszko-
lakom wiele radości, a to było głównym ce-
lem tego balu.

Spotkanie  
z policjantem

Nasze przedszkole odwiedził Funkcjo-
nariusz Policji. Spotkania odbyły się we 

wszystkich grupach, a pogadanki dotyczy-
ły szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pan po-
licjant chętnie opowiedział przedszkolakom 
o swojej bardzo odpowiedzialnej pracy oraz 
zasadach obowiązujących w ruchu drogo-
wym. Jak bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię, jak poruszać się po ulicy, komu moż-
na powiedzieć, jak się nazywam, a komu nie? 
Spotkanie było bardzo ciekawe, usystema-
tyzowało wiedzę dzieci dotyczącą zasad 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bez-
piecznej zabawy. 

Marzena Laskowska, Justyna Wolf

(Zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie)
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OŚWIATA

Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Przedszkola

Dzień Babci i Dziadka 
u „mądrych Sówek”

Święto Babci i Dziadka 
u „Starszaków”

Warsztaty  
rzeźbiarskie

Bal karnawałowy  
w Gamie

Karnawał to okres zimowych maskarad, po-
chodów i zabaw. Wiedzą o tym nasze przed-

szkolaki, które 28 stycznia bawiły się na balu prze-
bierańców. Tego dnia już od rana w przedszkolu 
pojawiały się bajkowe postacie. Wszystkie dzieci 
spotkały się w dużej sali, której wystrój wprowa-
dzał w radosny nastrój i zachęcał do miłej zaba-
wy. Nawet najdzielniejsi rycerze rwali się do tań-
ca i zapraszali do pary wytworne Księżniczki. Mo-
tylki i Spidermani bujali się w takt gorących ryt-
mów, które rozgrzałyby największe styczniowe 
mrozy. Piraci nie zwlekali długo z porwaniem uro-
czych Czarodziejek do skocznego tańca. Imprezie 
towarzyszył smakowity, zdrowy poczęstunek, 
składający się z owoców i bakalii. Wspólna zaba-
wa przyniosła wiele radości naszym wychowan-
kom, którym uśmiech nie schodził z twarzy. I o to 
właśnie chodziło. 

Wizyta pani bibliotekarki 
u „mądrych Sówek”

W ramach przedszkolnej akcji czytelniczej 2 
marca grupę dzieci młodszych odwiedziła 

pani bibliotekarka Beata Pawluczuk, która prze-
czytała maluszkom opowiadanie o ciekawskim 
Maxie. Przedszkolaki słuchały z zaciekawieniem 
o przygodach tego małego hipopotama i jego sio-
stry. Po wysłuchaniu utworu wszyscy narysowa-
li piękne ilustracje, które będzie można podziwiać 
w bibliotece. Pani Beacie Pawluczuk serdecznie 
dziękujemy za odwiedziny. 

Cała Polska czyta dzieciom 
i my też

Codzienne czytanie to świetny sposób prze-
kazywania dzieciom wartości moralnych, ta-

kich jak szacunek, uczciwość czy odpowiedzial-
ność. Wybierając mądre książki, możemy nauczyć 
dzieci wzorców właściwych zachowań. Dzięki roz-
mowie o problemach, które porusza książka, dzie-
ci uczą się odróżniania dobra od zła. Dobrze wie-
my, jak ważna jest zaszczepiona w dzieciństwie 
pasja do książek i czytania, szczególne w dobie 
mediów elektronicznych, dlatego czytanie bajek, 
opowiadań, legend i wierszy weszło na stałe do 
naszego planu dnia. Aby podkreślić wagę czyta-
nia, postanowiliśmy stworzyć cykl spotkań z cie-
kawymi ludźmi, których zadaniem będzie prze-
czytanie przedszkolakom swojego ulubionego 
utworu literackiego dla dzieci. Przy okazji nasi 
wychowankowie mogą poznać rolę, jaką pełnią 
w środowiaku zapraszani przez nas goście, a tym 
samym poszerzać swoją wiedzę na temat waż-
nych funkcji i instytucji naszego regionu. 

Pierwszym gościem, który 10 lutego odwie-
dził dzieci z grupy „Starszaków”, była pani Beata 
Pawluczuk, pracująca w Bibliotece Publicznej 
Gminy Kwidzyn Filia w Rakowcu. Pani bibliotekar-
ka przeczytała przedszkolakom wiersz Wandy 
Chotomskiej pt. „Dziurki w serze”. Po wysłucha-
niu utworu dzieci wykonywały do niego ilustra-
cje. Na zakończenie wizyty „Starszaki” wręczyły 
pani Beacie dyplom z podziękowaniem i zapozo-
wały do wspólnej pamiatkowej fotografii. 

Wycieczka do biblioteki

W lutym grupa „Starszaków” nawiązała współpracę z Gminną Biblioteką w Rakowcu, czego na-
stępstwem była piesza wycieczka w to miejsce. Przedszkolaki poznały rolę, jaką biblioteka peł-

ni w środowisku. Pani Beata Pawluczuk pokazała swoim gościom, gdzie mogą znaleźć książki z bajka-
mi i na którym regale szukać dziecięcych czasopism. Dzieci poznały zasady korzystania z zasobów bi-
blioteki. To była bardzo ciekawa i pouczająca wizyta. Dziękujemy!

W poniedziałek 25 stycznia w grupie „Mą-
drych Sówek” odbyła się uroczystość z oka-

zji Dnia Babci i Dziadka. Podczas prezentacji pro-
gramu artystycznego dzieci tańczyły, śpiewały 
piosenki i recytowały wiersze dla swoich bli-
skich. Dziadkowie nie kryli wzruszenia, gdy 
pierwszy raz zobaczyli swoje małe wnuczęta 
w tak poważnej roli. Radości, uścisków i całusów 
było bez liku. Po części artystycznej dzieci po-
darowały swoim bliskim upominki i zaprosiły na 
słodki poczęstunek. Wszyscy bardzo cieszyli się 
ze wspólnie spędzonego czasu.

Babcia i dziadek to obok rodziców najważ-
niejsze osoby w życiu dziecka, dlatego tak 

dużą uwagę przywiązujemy do celebrowania ich 
święta. Podczas uroczystości z okazji Dnia Babci 
i Dziadka w przedszkolu dzieci uczą się okazywa-
nia szacunku seniorom rodu, a także wzmacnia-
ją uczucie przywiązania poprzez wspólne prze-
żywanie radosnych chwil. 

W piątek 22 stycznia dzieci z grupy „Starsza-
ków” zaprosiły do przedszkola swoich Dziadków 
i Babcie. Wnuczęta z radością zaprezentowały 
program artystyczny, w którym znalazły się we-
sołe piosenki, skoczne tańce oraz wiersze pełne 
miłości. Wśród wielu miłych słów i życzeń dziad-
kowie i babcie otrzymali również drobne upomin-
ki, wykonane przez wnuki oraz gorące uściski i ca-
łusy. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, któ-
ry był miłym zwieńczeniem imprezy. 

8 marca „Starszaki” wybrały się do Świetli-
cy Gminnej w Rakowcu na warsztaty rzeź-

biarskie prowadzone przez pana Piotra Jakubow-
skiego – artystę rzeźbiarza z Prabut. W pracow-
ni rzeźby pan Piotr wraz z panią Ewą Łozińską 
w ramach przedszkolnej akcji czytelniczej prze-
czytali dzieciom książkę pt. „Pinokio”. Po jej wy-
słuchaniu dzieci założyły fartuchy i wcieliły się 
w role rzeźbiarzy. Mali artyści formowali z gliny 
bajkowe figurki Pinokia i jego przyjaciół. To była 
świetna przygoda, która na długo zapadnie nam 
w pamięci! Dziękujemy panu Piotrowi i pani Ewie 
za serdeczną atmosferę i wspaniałą zabawę. 

Kamila Joanna Major

(Zdjęcia: Przedszkole „GAMA” w Rakowcu)
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Szkoły

SP Tychnowy
OŚWIATA

Wigilia 

14 stycznia w naszej szkole odbyły się 
pierwsze w historii Gminy Kwidzyn wy-

bory do Młodzieżowej Rady Gminy. Wybory 
przebiegły bez zakłóceń pod czujnym okiem 
Komisji Wyborczej. Radnymi z naszej szkoły 
zostały uczennice klasy VI – Weronika Do-
bosz i Klaudia Tłuchowska. Katarzyna Stawska

W dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie 
wigilijne dla seniorów, okolicznych 

mieszkańców i sympatyków szkoły. Wigilia 
została przygotowana przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Tychnowach, dzięki finansowe-
mu wsparciu pani wójt Gminy Kwidzyn, Filię 
Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn w Tych-
nowach i naszą szkołę. 

 W spotkaniu uczestniczyła również pani 
wójt Ewa Nowogrodzka, pani sekretarz Anna 
Mielniczek, radni Gminy Kwidzyn – pani Lidia 
Banaś i pan Wiesław Namiak, dyrektor GOK 
– pani Katarzyna Bednarek, dyrektor GBGK 
– pani Małgorzata Lasota, kierownik GOPS 
pani Małgorzata Piotrowska, prezes OSP 
Tychnowy pan Henryk Kulecki oraz członki-
nie „Wesołej Gromadki” na czele z panią Mo-
niką Kulecką. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 
krótkiego występu artystycznego uczniów 
SP Tychnowy, uczestnicy spotkania złożyli 
sobie życzenia i zasiedli do wspólnej kolacji 
wigilijnej. Nie zabrakło również tradycyjne-
go śpiewania kolęd. 

Wybory do młodzieżowej 
Rady Gminy Kwidzyn 

Sukcesy w tenisie  
stołowym 

Kolejne sukcesy naszych uczniów i tre-
nera p. Aleksandra Cichockiego w teni-

sie stołowym: W sobotę 6 lutego odbył się 
Finał Grand Prix Gminy Kwidzyn w tenisie 
stołowym. Uczniowie naszej szkoły zdobyli: 
w kategorii chłopców: I miejsce – Franek Tul, 
II miejsce – Stanisław Redmer, III miejsce – Damian Bojanowski, V miejsce – Oliver Kopy-
czyński, w kategorii dziewcząt: II miejsce – Nicola Skalmowska, V miejsce Julia Redmer. 

Warsztaty papieru czerpanego 

W dniu 09.02.2016r. uczniowie klas I-III 
uczestniczyli w edukacyjnych warszta-

tach papieru czerpanego. Dzieci poznały za-
gadnienia związane z historią papieru i śre-
dniowieczną metodą jego produkcji. Wszyscy 
uczestnicy warsztatu czerpali papier i samo-
dzielnie wytwarzali arkusze papieru. Warsz-
taty sfinansowane były przez szkołę i Pu-
bliczną Bibliotekę Gminy Kwidzyn.
 

Pamiętamy 1.03.2016 r. 

W dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Odda-

liśmy hołd zapomnianym bohaterom przy ta-
blicy poświęconej pamięci Działaczom Obro-
ny Wiary i Ojczyzny w Marezie i Pomniku Żoł-
nierzy Wyklętych na skwerze przy ul. Gru-
dziądzkiej w Kwidzynie. Reprezentowaliśmy 
naszą szkołę i gminę również podczas mszy 
w Kwidzyńskiej Katedrze. Chwała bohate-
rom…

mALI uczniowie  
idą do szkoły 

wy zaangażowania społecznego oraz zebra-
nie środków finansowych na edukację dzie-
ci w Mali. Nasi uczniowie wzięli udział w pre-
zentacji na temat sytuacji dzieci z Mali. Za-
praszamy do włączenia się razem z nami 
w akcji pod patronatem UNICEF.

Zdjęcia: SP Tychnowy

W dniu 15 stycznia rozpoczęliśmy reali-
zację projektu edukacyjnego „MALI 

uczniowie idą do szkoły”, który jest odpowie-
dzią na sytuację dzieci w Mali. Celem projek-
tu jest uświadomienie uczniom jak wygląda 
kwestia dostępu do edukacji na świecie, 
kształtowanie wśród młodych ludzi posta-
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OŚWIATA
 Szkoły

SP Janowo

Bal Karnawałowy

We wtorek 9 lutego 2016 roku odbył się w naszej szkole Bal Karnawałowy. W wesoły 
nastrój wprowadzały nas panie animatorki z Nibylandii oraz Bajlandek, urozmaicając 

zabawę ciekawymi konkursami. Była to również okazja do wykonania sobie pamiątkowych 
zdjęć klasowych w karnawałowych przebraniach. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, 
aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się – serdecznie dziękujemy! 

Tego dnia gościliśmy również młodsze rodzeństwo oraz rodziców naszych uczniów, któ-
rzy z ogromną przyjemnością bawili się razem z nami.

młodzieżowa Rada Gminy 

1 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyło się pierwsze posiedzenie Mło-
dzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Młodzi radni odebrali z rąk Pani Wójt Ewy Nowogrodz-

kiej zaświadczenia o wyborze na radnych oraz złożyli uroczyste ślubowanie. Członkowie 
młodzieżowej rady odbyli pierwsze w swojej kadencji głosowanie, wybierając władze. Rad-
nym z naszego obwodu zostały uczennice klasy VI: Karolina Jasińska i Agata Piowczyk. Gra-
tulujemy i życzymy młodym radnym zaangażowania i determinacji w podejmowaniu waż-
nych decyzji. 

Papier czerpany

W lutym br. uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych do-
tyczących historii papieru i technologii jego uzyskiwania w przeszłości. Każde dziecko 

aktywnie brało udział w warsztatach, które umożliwiały samodzielne czerpanie papieru 
i tworzenie arkuszy. Nauka poprzez doświadczanie jest najbardziej skuteczną metodą za-
pamiętywania i rozwijania wiedzy. 

Pierwsza pomoc

Uczniowie II etapu edukacyjnego uczestniczyli w warsztatach z pierwszej pomocy, pro-
wadzonych przez ratownika medycznego. Celem zajęć było podniesienie wiedzy i umie-

jętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie dowie-
dzieli się wielu ważnych informacji, a pod czujnym okiem ratownika medycznego nabywali 
i trenowali umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Z tak wyposażonymi w wiedzę i umie-
jętności uczniami czujemy się bezpieczni!

Spotkanie z mikołajem

Dzieci z oddziału przedszkolnego 5- i 6-latków tuż przed świętami spotkały się ze 
Świętym Mikołajem. Spotkanie obfitowało w prezenty i wspólne zabawy. Dzieci na-

leżycie przygotowały się do przyjęcia w swoje progi tak zacnego gościa. Wspólnie z wy-
chowawczynią upiekły i ozdobiły pierniczki, zaprosiły rodziców. Spotkanie było też do-
brą okazją dla rodziców, aby zobaczyć, czego dzieci nauczyły się podczas pobytu w przed-
szkolu.

Święta Bożego Narodzenia

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia wprowadziliśmy cudowny nastrój w szkol-
ne sale i korytarze. Przy dźwiękach kolęd, pięknie ozdobionych stołach i w odświęt-

nych nastrojach uczniowie podzielili się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia. Nie 
zabrakło również rodziców, którzy wspólnie z dziećmi i wychowawcami spotkali się przy kla-
sowych, wigilijnych stołach. Następnie odbył się koncert kolęd i pastorałek. 

Zdjęcia i tekst: SP Janowo
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Szkoły
OŚWIATA

SP Korzeniewo
Dodatkowe  
zajęcia  
polonistyczne 

8 lutego 2016 r. odbyły się kolejne trzy 
godziny zajęć polonistycznych w ra-

mach realizacji projektu „Moja, twoja, nasza 
przyszłość”, współfinansowanego przez 
Fundację Banku Zachodniego WBK. Ucznio-
wie utrwalali wiadomości o częściach mowy, 
ćwiczyli ortografię i odmieniali rzeczowniki 
przez przypadki, korzystając z tablicy inte-
raktywnej.

zajęcia pływackie 
z panem Arturem 
Szachmytowskim 

10 lutego 2016 r. w ramach realizacji 
projektu „Moja, twoja, nasza przy-

szłość” odbyły się kolejne zajęcia pływackie 
z  trenerem Arturem Szachmytowskim . 
Uczniowie doskonalili swoje umiejętności 
pływackie. Najbardziej podobało się młodym 
sportowcom pływanie „na strzałę”. Trening 
z TAKIM TRENEREM był dla uczniów niezapo-
mnianym przeżyciem. Kolejne zajęcia odby-
ły się 9 marca. Zajęcia, bilety na pływalnię 
oraz dowóz sfinansowano z grantu Fundacji 
Banku zachodniego WBK w ramach progra-
mu Bank Dziecięcych uśmiechów. Posiłek 
sfinansowano z budżetu szkoły.

Wycieczka do Komendy 
Powiatowej Policji 

12 II 2016 r. uczniowie klas II a i II b byli 
na wycieczce w Komendzie Powiatowej 

Policji w Kwidzynie. Uczniowie zapoznali się 
z pracą policjantów, zwiedzili wybrane po-
mieszczenia w budynku komendy i przypo-
mnieli sobie o ważnych zasadach bezpie-
czeństwa nie tylko w czasie ferii zimowych. 
Podczas spotkania dzieci mogły przymierzyć 
mundury policyjne i założyć kajdanki. Zapo-
znały się z technikami kryminalistycznymi. 
Na koniec obejrzały radiowóz i otrzymały 
odblaski, które będą nosiły, by bezpiecznie 
poruszać się na drogach po zmroku. Dzięku-
jemy pani Annie Filar za ciekawe wprowa-
dzenie naszych uczniów w tajniki pracy po-
licjanta.

KLuB NATIONAL GEOGRAPhIC ODKRyWCA 

Stworzyliśmy w naszej szkole dla klas IV Klub National Geographic Odkrywca, by zachę-
cać dzieci i młodzież do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań związanych 

z przyrodą, matematyką, historią, językiem polskim oraz językiem angielskim. Wprowadzo-
na  formuła rywalizacji mobilizuje uczniów do systematycznej pracy, zwiększa ich zaanga-
żowanie w naukę oraz rozbudza ciekawość.

Wycieczka do Gdyni 

12 lutego 2016 r. odbyła się wycieczka 
do Gdyni. W tej interesującej  wyprawie 

wzięli udział najlepsi uczniowie klas IV-VI 
(Wiktoria Hals, Patryk Kowalczyk, Agata Gu-
biec, Karol Serdacki, Wiktoria Szumalska, 
Wiktor Wiśniewski, Julia Ciszkowska) oraz 
członkowie Klubu National Geographic Od-
krywca, założonego w naszej szkole  po to, 
by zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy 
i rozwijania zainteresowań związanych m.
in. z przyrodą. Najpierw odbyły się warszta-
ty w Centrum Nauki Experyment w Gdyni – 

niecodziennej pracowni doświadczalnej dla 
młodych odkrywców. W tym fascynującym 
miejscu nasi uczniowie mogli przeprowadzać 
eksperymenty na własną rękę i poznawać 
prawa zachodzące w przyrodzie. Potem po-
jechaliśmy do Sopotu popatrzeć na Morze 
Bałtyckie i pospacerować po molo, które jest 
najdłuższym drewnianym molo w Europie 
– ma 511,5 m długości (w głąb morza sięga 
450 m) i 10 m szerokości. Na koniec odwie-
dziliśmy restaurację McDonaldʹs.

Zdjęcia i tekst: SP Korzeniewo
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Szkoły
OŚWIATA

SP w Rakowcu
Bal karnawałowy

I Spotkanie młodzieżowej 
Rady Gminy

Dzień Kobiet

Dzień Babci i Dziadka

Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

Jasełka i spotkania wigilijne

Co roku, tuż przed świętami Bożego Na-
rodzenia, odbywają się w naszej szkole 

jasełka. Aby tradycji stało się zadość, i tego 
roku nie mogło być inaczej. Spotkaliśmy się 
22 grudnia w świetlicy szkolnej, aby podzi-
wiać występ uczniów klasy II a, przygotowa-
ny pod czujnym okiem p. Doroty Szwangru-
ber i p. Zenony Kęsickiej. Młodzi artyści z du-
żym przejęciem i zaangażowaniem wiernie 
odtwarzali swoje role, prezentowali umie-
jętności recytatorskie i wokalne. Bez wąt-
pienia wprowadzili nas w świąteczny na-
strój, za co otrzymali zasłużone brawa.

Po występie pan Dyrektor złożył wszyst-
kim życzenia zdrowych i wesołych świąt. Na-
stępnie uczniowie udali się na klasowe spo-
tkania wigilijne, aby cieszyć się świąteczną 
atmosferą w gronie kolegów i koleżanek, 
a niektórych odwiedził nawet św. Mikołaj.

Ten dzień od rana zapowiadał się nie-
zwykle. Korytarzami naszej szkoły prze-

mykali Batman i Spiderman, widziano też kot-
ka, pieska oraz najprawdziwszą księżniczkę! 
We wtorek 9 lutego dla klas I-III i IV–VI zor-
ganizowano doroczny bal karnawałowy. 

W tym dniu świetlica zamieniła się w za-
czarowaną krainę pełną wróżek, czarodzie-
jów, duchów, motylków i innych barwnych 
postaci z kreskówek i bajek. Prowadzenie 
balu powierzono pani Beacie z BeFit Studio, 
która nikomu nie pozwoliła się nudzić. Przy 
dźwiękach skocznej muzyki i utworach zna-
nych wykonawców dzieci mogły pobawić się 
ze szkolnymi kompanami i nauczycielami. 
Były korowody, kółeczka, pociąg, węże i tań-
ce w parach. Dzieci bawiły się świetnie 
z Myszką Mini, chętnie brały udział w konkur-
sach prowadzonych przez animatorkę zaba-
wy (była walka – przeciąganie liny dziewczy-
ny kontra chłopaki, taniec z balonem, kon-
kurs na najciekawszy strój, sztafeta i wiele 
innych konkurencji). Pląsy na parkiecie wy-
czerpały tancerzy, którzy w trakcie balu po-
silali się w kawiarence ze słodkościami, przy-
gotowanej przez Radę Rodziców.

W dniu 27.01.2016r. o godz. 9.30 odbył 
się w naszej szkole, jak co roku, Dzień 

Babci i Dziadka. Spotkanie rozpoczął pan dy-
rektor Marek Szuwarowski, który powitał 
licznie zebranych gości i złożył im życzenia. 
Przy pięknie udekorowanym stole zaprosze-
ni goście mogli obejrzeć program artystycz-
ny: przedstawienie teatralne pt. „Zwariowa-
na królewna”, montaż słowno-muzyczny 
oraz popisy taneczne swoich wnucząt, któ-
re dostarczyły wielu miłych wrażeń. Goście 
dopisali, a sala wypełniona była do ostat-
niego miejsca. Wszyscy byli zachwyceni, 
a dzieci cieszyły się ogromnie, że mogły go-
ścić swoich ukochanych dziadków.

„Jest jeden czas miłości, jest jeden czas 
wiary. Dla tych, którzy odeszli, dla tych, 

co zostają. Wszystko staje się jednym: żywe 
i umarłe. Wszystko splata się w jedną naro-
dową pamięć. Ona przeszłości i przyszłości 
sięga przez serce żywe, co w sercach nam 
bije, bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo 
i wolność to jest tyle, ilu nas żyje!”.

Dnia 1 marca 2016 r. po raz  szósty ob-
chodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-
nierzy Wyklętych”. Aby oddać hołd żoł- 
nierzom antykomunistycznego i niepodle-
głościowego podziemia klasa III a przygo-
towała akademię, na której uczciliśmy pa-
mięć bojowników o wolność Polski. Jednym 
z nich był patron naszej szkoły, gen. Au-
gust Emil Fieldorf. Uroczystość rozpoczę-
ta została wprowadzeniem sztandaru 
i hymnem państwowym. Następnie ucznio-
wie przybliżyli nam „bohaterską i tragicz-
ną zarazem historię całych oddziałów i po-
jedynczych żołnierzy powojennego podzie-
mia”. Podniosłego charakteru uroczysto-
ści dodała prezentacja ukazująca bohater-
ską walkę o wolność ojczyzny. Usłyszeli-
śmy utwory Tadka Firmy pt.: „Generał Nil” 
i „Żołnierze wyklęci”. Pieczę nad przygoto-
waniem uczniów do występu sprawowała 
p. Izabela Jęczmyk.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet –  
8 marca – Samorząd Uczniowski przy-

gotował dla wszystkich pań, tych małych 
i nieco starszych, słodką niespodziankę. 
Tego dnia panowała naprawdę miła atmos-
fera i każda pani słodko się uśmiechała.

01.02.2016 r. odbyło się I spotkanie Mło-
dzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. Młodzi 

radni przyjęli mandaty z rąk pani wójt Ewy 
Nowogrodzkiej i przewodniczącego Rady 
Gminy pana Henryka Ordona. Młodzi radni 
wybrali swoje władze, tym samym podejmu-
jąc pierwsze ważne decyzje. Przewodniczą-
cą została Elżbieta Ciszek, wiceprzewodni-
czącą uczennica naszej szkoły, Angelika Żak, 
drugą wiceprzewodniczącą Dominika Szpe-
flik –absolwentka naszej szkoły.
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OŚWIATA
Szkoły

Gimnazjum w Liczu
Balladyna

3 marca klasa III a uczestniczyła w wy-
cieczce do teatru im. Sewruka w Elblą-

gu. Oglądaliśmy spektakl pt. „Balladyna ”. 
Przedstawienie było bardzo interesujące, 
dzięki temu dramatowi utrwaliliśmy oraz 
przypomnieliśmy sobie treść lektury obo-
wiązującej do egzaminu gimnazjalnego.

Powiatowy Konkurs Poezji 
w Językach Obcych

„Na własne konto” – 
projekt Fundacji Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej, realizowany 
w Gimnazjum w Liczu

Kreatywność, umiejęt-
ność autoprezentacji 

i współpracy w zespole to tyl-
ko niektóre z kompetencji, 
które 15-osobowa grupa mło-
dzieży z Gimnazjum w Liczu 

ma możliwość kształtować podczas realizacji 
projektu „Na własne konto”. Głównym celem 
projektu jest uzupełnienie podstawowej wie-
dzy uczniów gimnazjum w zakresie zagadnień 
ekonomicznych, w tym w szczególności finan-
sów. Organizatorem i pomysłodawcą projektu 
jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej, która do projektu przyjęła również 
uczniów z Gminy Kwidzyn.

Uczniowie z Gimnazjum w Liczu podczas 
pierwszego tygodnia ferii zimowych wzięli 
udział w zajęciach obejmujących następujące 
moduły: „Podstawa przedsiębiorcza”, „Aktyw-
ność gospodarcza”, „Pieniądze i bankowość”, 
„Oszczędzanie i  inwestowanie”. Spotkania 
z młodzieżą prowadzili we współpracy: Dorota 
Szul – nauczycielka Gimnazjum w Liczu oraz 
Kacper Boś – student ekonomii Uniwersytetu 
Gdańskiego, którzy wcześniej odbyli komplek-
sowe szkolenie w tym zakresie, przygotowane 
przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej. Pomysłodawcy projektu zadbali rów-
nież o materiały edukacyjne dla prowadzących 
(scenariusze zajęć i płyty z  filmami) oraz 
uczniów, tj. „Przewodnik po ekonomii”, „Planer 
finansowy”, pendrive oraz gry naukowe.

Feryjne spotkania to pierwszy etap projek-
tu. Prowadzony był w atrakcyjnej formie, 
w przeważającej części poprzez pracę w gru-
pach, metaplan oraz gry i zabawy edukacyjne. 
Dla uczestników zorganizowano również warsz-
taty z lokalnymi przedsiębiorcami. Młodzież od-
wiedziła dwie firmy: Edu-Consulting i Centrum 
Twórczej zabawy „Gama”. 

W ramach zajęć z edukacji ekonomicznej 
uczestnicy projektu „Na własne konto” mieli 
również okazję przyjrzeć się, jak funkcjonuje 
bank. W tym celu odwiedzili Bank Pekao S.A. 
w Grudziądzu.

„DOLNE POWIŚLE, 
NASz DOm, NASzA mAłA 
OJCzyzNA” 
To innowacja realizowana 
w Gimnazjum w Liczu w terminie  
od 5.10.2015 r. do 24.06.2016 r.

INNOWACJA

W okresie od 30 września 2015 r. do 30 
czerwca 2017 r. realizowana jest 

w Gimnazjum w Liczu innowacja pedago-
giczna – Edukacja matematyczna i przy-
rodnicza z wykorzystaniem innowacyjnych 
metod i technologii – EDuSCIENCE w kla-
sie I b. Głównym celem innowacji jest zwięk-
szenie zainteresowania uczniów naukami 
ścisłymi poprzez wdrożenie oraz upo-
wszechnienie innowacyjnych programów 
nauczania z wykorzystaniem interaktyw-
nej platformy e-learningowej. Jest to no-
woczesna platforma, na której umieszczo-
no zasoby edukacyjne z zakresu przedmio-
tów matematyczno-przyrodniczych i tech-
nicznych dla wszystkich etapów edukacyj-
nych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, 
filmy, animacje, prezentacje multimedialne 
i in.) zostały przygotowane przez pracow-
ników naukowych Polskiej Akademii Nauk, 
zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi i Pla-
net GEOPLANET, tj. Instytutu Geofizyki, In-
stytutu Nauk Geologicznych, Instytutu 
Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicz-
nych. Naukowcom towarzyszyli również na-
uczyciele praktycy, pracujący pod okiem 
specjalistów metodyków. Wszystkie za-
mieszczone na platformie zasoby są spój-
ne z podstawą programową. Dzięki pracow-
nikom Polskiej Akademii Nauk uczniowie 
będą korzystali bezpośrednio z wiedzy na-
ukowców zajmujących się na co dzień na-
ukami przyrodniczymi, badaczy osiągają-
cych sukcesy na skalę międzynarodową. 
W trakcie realizacji innowacji klasa IB wy-
jedzie na wycieczkę naukową do Zielonej 
Szkoły oraz do Zakładu Utylizacji Odpadów.

Pierwsze posiedzenie mRG

Pierwszego lutego w Urzędzie Gminy 
w Kwidzynie odbyło się pierwsze posie-

dzenie Młodzieżowej Rady Gminy. Do zarzą-
du MRG zostały wybrane dwie uczennice 
Gimnazjum w Liczu: Elżbieta Ciszek (klasa II) 
– przewodnicząca oraz Dominika Szpeflik 
(klasa I) – członek.

Zdjęcia i tekst: Gim. Licze

Innowacja przeznaczona jest do reali-
zacji w ramach zajęć pozalekcyjnych 

Szkolnego Koła Miłośników Ziemi Kwidzyń-
skiej im. Alfonsa Lemańskiego. Program in-
nowacji uwzględnia poznawanie wszelkich 
dóbr i przekazów kultury regionu Dolnego 
Powiśla, ze szczególnym uwzględnieniem 
dorobku kulturalnego i historycznego naj-
bliższej okolicy – Licza, Rakowca i Tychnów. 

12 lutego w Gimnazjum Społecznym 
w Kwidzynie odbył się Powiatowy Kon-

kurs Poezji w Językach Obcych. Uczennica 
Gimnazjum w Liczu, Marcelina Gruszka, 
otrzymała wyróżnienie za recytację w języ-
ku niemieckim.
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Szkoły
OŚWIATA

Gimnazjum w Nowym Dworze

Rada Gminy
W dniu 14 stycznia 2016 po raz pierwszy odbyły się 
w naszej szkole wybory do Młodzieżowej Rady Gminy. 

Reprezentować nas będą: Nikola Bużek, Piotr Gąsiorowski, Szy-
mon Pyrka. Pierwsze, uroczyste posiedzenie MRG odbyło się 

w Urzędzie Gminy w dniu 1 lutego 2016 r. 

Żołnierze wyklęci
Dnia 1 marca 2016 r.Szkoła Demokracji

Spotkanie rodziców i uczniów 9 marca 2016 r.

Reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w gminnych uroczy-
stościach z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych i złożyła wiązankę 

pod pomnikiem w Marezie. 

9 marca odbyło się spotkanie rodziców, uczniów oraz Sa-
morządu Uczniowskiego w ramach projektu Szkoła Demokracji 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Warsztaty po-
prowadzili Kacper Kordalski oraz Tomasz Talarski z klasy II a oraz 
opiekun Samorządu Uczniowskiego p. Lucyna Bednarska. Spo-
tkanie dotyczyło dwóch obszarów tematycznych, komunikacji 
i mediów oraz uczenia się i nauczania. Rodzice oraz uczniowie 
wypracowali sposoby komunikowania się uczniów z nauczycie-
lami, dyrekcją oraz nauczycieli z rodzicami. Poza tym zostały 
szczegółowo omówione mocne oraz słabe strony szkoły. Rodzi-
ce i uczniowie wspólnie debatowali nad tym, jak zamienić sła-
be strony w mocne, tak aby szkoła była jeszcze bardziej przy-
jazna uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Spotkanie prze-
biegło w przemiłej i pracowitej atmosferze. Kolejne takie spo-
tkanie zostało zaplanowane na 25 kwietnia.

Tekst i zdjęcia Gim. Nowy Dwór
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Zapowiedzi

www.gminakwidzyn.pl


