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Drodzy mieszkańcy
Okres wakacyjny to dla nas czas wzmożonych inwestycji, w tym roku 
większość z nich to przedsięwzięcia drogowe. 

1 lipca została podpisana umowa z wykonawcą na przebudowę drogi Ma-
reza-Korzeniewo. Zadanie to uzyskało dofi nansowanie z programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-
2019 oraz Starostwa Powiatowego, które jest partnerem 

w tym projekcie. 
Do końca lipca powinny zakończyć się prace przy 

budowie drogi osiedlowej w Gurczu.
Również 1 lipca ogłoszony został przetarg na bu-

dowę odcinka drogi w Tychnowach (w kierunku Pod-
zamcza) – to zadanie było planowane na rok 2017, 

jednakże uzyskane oszczędności po przetargowe po-
zwoliły na dokonanie zmian w budżecie i wprowadzenie 

tegoż zadania w roku bieżącym.
Kolejne zadanie to utwardzenie ul. Jesionowej w Marezie (odcinek przy 

przedszkolu) wraz z urządzeniem miejsc postojowych dla rodziców dowożą-
cych swoje pociechy do tegoż przedszkola. 

Ogłoszony został również przetarg na dokończenie termomodernizacji 
Gimnazjum w Liczu, prace stanowią drugi etap zadania i polegać będą na do-
ciepleniu budynku wykonaniu elewacji. Zadanie to możliwe jest dzięki oszczęd-
nościom po przetargowym na innych zadaniach, ponieważ nie uzyskaliśmy 
dofi nansowania i konieczne było dokonanie zmiany w budżecie w zakresie 
zwiększenia środków własnych.

Trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Rakowcu na osiedlu 
przy ul. Leśnej. Ogłoszony został również przetarg na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Dankowie dotyczy to ulic: Storczykowej, Jaśminowej, Różanej, La-
wendowej oraz części ulicy Szafi rowej.

W budowie są także dwa odcinki oświetlenia ulicznego w Grabówku. W wy-
niku realizacji robót oświetlenie powstanie przy drodze gminnej pomiędzy 
posesjami nr 14d i nr 10, natomiast przy odcinku drogi od kościoła do wału 
zostaną zawieszone lampy na istniejących słupach. W bieżącym miesiącu 
rozstrzygnięty zostanie przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej dla celów rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn w 21 miej-
scowościach, które realizowane będą w ramach Funduszu Sołeckiego oraz 
środków na inwestycje gminne. Poza wspomnianymi wyżej inwestycjami 
trwa również realizacja przyjętych wielu zadań zgłoszonych podczas Zebrań 
Wiejskich. 

Ten okres intensywnych prac często irytuje mieszkańców, pomimo iż są 
to przedsięwzięcia często długo wyczekiwane. Liczę jednak na zrozumienie 
z Państwa strony tych czasowych utrudnień. Potem będzie tylko lepiej.

Poza inwestycjami nie mogę zapomnieć o zakończeniu roku szkolnego 
i rozpoczętych wakacjach. Po długich i ciężkich miesiącach nauki nadszedł 
czas odpoczynku dla uczniów i nauczycieli. To przede wszystkim czas na ro-
dzinny wypoczynek. 

Mieszkańców Naszej Gminy oraz gości aktywnie spędzających czas wol-
ny zapraszam do skorzystania z możliwości wypożyczenia kajaków i odpo-
czynku na łonie natury. 

Ponadto warto skorzystać z letniej oferty przygotowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Kwidzyn.

Życzę Państwu miłego i bezpiecznego wypoczynku, gościom wspania-
łych wrażeń z pobytu  „u nas” 

Wójt Gminy Kwidzyn 
Ewa Nowogrodzka
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Na estradzie pojawił się prowadzący 
Dariusz Bereski – aktor, reżyser, po-

eta, który powitał wszystkich w szcze-
gólny sposób.

Po wręczeniu wyróżnionym aktów 
nadania Tytułów HIT oraz statuetek na 
scenie pojawiła artystka najwyższego 
formatu Ania Wyszkoni, która wprowa-
dziła gości w znakomity nastrój, panu-
jący do końca gali.

Gmina Kwidzyn po raz drugi została 
zauważona i doceniona przez Jury Kon-
kursowe – otrzymała tytuł Hit 2016 
ii stopnia za działania Gminy Kwidzyn 
na rzecz ochrony i poprawy stanu śro-
dowiska.

Projekty zrealizowane w gminie, któ-
re poddano ocenie, to m.in. inwestycje 
związane z budową kanalizacji sanitar-
nej na terenie Gminy w miejscowościach 
Podzamcze-Gurcz, Janowo, Szałwinek, 
Rozpędziny oraz Rakowiec przy ul. Sło-
necznej i Spacerowej. Łącznie na terenie 
gminy wybudowano 48,6 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, w tym 20 km wyłącz-
nie z własnych środków.

Projekty, które również zostały pod-
dane ocenie i docenione przez jury, to 
projekty związane z działaniami na rzecz 

poprawy jakości powietrza. Oceniono 
projekt dotyczący budowy oświetlenia 
drogowego z zastosowaniem lamp hy-
brydowych. Ze względu na brak sieci 
elektrycznej nie można było postawić 
tradycyjnego oświetlenia. W ramach za-
dania zamontowano 6 lamp o  łącznej 
mocy 0,24 kW. Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku udzielił dotacji w wysokości 
39 892,80 zł. Dofi nansowanie udzielone 

GMINA KWIDZYN wśród 
laureatów Hit 2016
22 czerwca na dziedzińcu zamkowym w Gniewie 
odbyła się Jubileuszowa Gala Konkursu 
Gospodarczo-Samorządowy HIT Pomorza 
i Kujaw A.D. 2016. 

zostało w ramach programu „Słoneczne 
Pomorze. 

Technologia zasilania hybrydowego 
pozwala na uzyskanie tzw. oświetlenia 
autonomicznego, niezależnego od sieci 
elektroenergetycznej. Dzięki zastoso-
waniu nowych technologii, wykorzystu-
jących energię z odnawialnych źródeł, 
Gmina przyczynia się do ochrony środo-
wiska naturalnego, m.in. poprzez zmniej-
szenie niskiej emisji.

Kolejną ocenianą inwestycją była „Bu-
dowa oświetlenia drogowego w gminie 
Kwidzyn z zastosowaniem technologii 
LED”. Inwestycja zrealizowana została 
również przy współpracy z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku. W miejscowo-
ści Lipianki w ramach zadania wybudo-
wano ok. 2 km sieci oświetlenia drogo-
wego poprzez zainstalowanie 38 szt. 
opraw oświetlenia ulicznego LED o mocy 
56W. Zmniejszenie poboru energii elek-
trycznej z sieci poprzez zastosowanie 
technologii LED przyczynia się do zmniej-
szenia zużycia węgla, a co za tym idzie 
do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Gratulujemy
Anna Cyranek

(Zdjęcia: Jacek Klap)
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PLEBISCYT „MISTRZOWIE AGRO 2016” ROZSTRZYGNIĘTY
5 czerwca podczas XXV Targów Rolno-Przemysłowych i Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy  
Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu odbyło się uroczyste podsumowanie plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego”  
pn. „Mistrzowie Agro 2016”, pod honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka. 

W uroczystości brały udział członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Rakowca, które zajęły I miejsce w powiecie kwi-
dzyńskim w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego „Najpopularniejsze KGW”.

W kategorii Rolnik Roku I miejsce w powiecie kwidzyńskim zajął Józef Majrowski z Pastwy, a w kategorii Gospo-
dyni Roku I miejsce w powiecie zajęła Barbara Matej z Rakowca. 

Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy finaliści plebiscytu, czyli zdobywcy pierwszych miejsc w obu katego-
riach ze wszystkich powiatów. Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

PLEBISCYT „SOŁTYS 
POMORZA 2016” 
I „SOŁECTWO POMORZA 
2016” ROZSTRZYGNIĘTY
28 kwietnia w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie 
Marszałkowskim w Gdańsku odbyła się uroczysta  
Gala plebiscytu „Dziennika Bałtyckiego” pod honorowym 
patronatem marszałka województwa pomorskiego 
Mieczysława Struka. 

W uroczystości brali udział sołtys wsi Bronno Artur Rusz-
nica, który zajął II miejsce w powiecie kwidzyńskim 

w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” Sołtys Pomorza 2016 
oraz sołtys wsi Lipianki Bogdan Pich który odebrał nagrodę 
w imieniu sołectwa Lipianki, które zajęło III miejsce w powie-
cie kwidzyńskim w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego” Sołec-
two Roku 2016.

Na galę zostali zaproszeni wszyscy finaliści plebiscytu, 
czyli zdobywcy pierwszych trzech miejsc w obu kategoriach 
ze wszystkich powiatów. Otrzymali oni dyplomy z rąk mar-
szałka Mieczysława Struka.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

INFORMACJE-WYDARZENIA

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)

Urząd Gminy
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21 kwietnia odbył się Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kwidzynie 
Związek prowadzi działalność z młodzieżą szkolną w celu szerokiego zapoznania jej z działalnością ochotniczej 
straży pożarnej, propagowania wiedzy o zagrożeniach dla ludzi i mienia, jakie noszą pożary, wypadki drogowe  
i inne groźne zdarzenia. 

Zarząd Oddziału Gminnego, jak i  zarządy Ochotniczych 
Straży Pożarnych, działają także na rzecz integracji spo-

łeczności wiejskiej, angażując się w uroczystości patriotyczno-
religijne. W celu przybliżenia i propagowania ochotniczych 
straży pożarnych organizuje się wspólnie z GOK obchody „Dnia 
Strażaka” w formie festynu. Na przełomie 5 letniej kadencji 
Zarządu, dzięki sukcesywnemu doposażaniu w niezbędny 
sprzęt ze środków gminnych, jak i z udzielanych dotacji, dnia 
26 listopada 2013 roku Decyzją Nr XI/86 KSRG włączono 

INFORMACJE-WYDARZENIA

Ochotniczą Straż Pożarną w Pastwie do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego. Decyzją Nr XI/ 102 KSRG z dniem  
13 października włączono jednostkę Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Rakowcu do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

Najważniejszym ogniwem Związku są jego członkowie. 
Obecnie liczy 149 członków zwyczajnych, wspierających 14, 
honorowych 2. Liczba członków zwyczajnych, mogących brać 
udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, liczy 46 straża-
ków ochotników. 

Ważniejsze zakupy doposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,  
pozyskanych ze środków budżetu gminy Kwidzyn.

Rok Jednostka OSP zadanie Wartość poniesionego 
wydatku

2011

Tychnowy

Umundurowanie 1.875,52 zł
Węże pożarnicze 1.665.00 zł
Regał metalowy 1.079,46 zł
Lampa pulsująca 216,00 zł
Części do montażu aparatów powietrznych 321,30 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 5968,44 zł

Pastwa

Umundurowanie 934,20 zł
Naprawa samochodu strażackiego 1.045,31 zł
Buty specjalne strażackie 702,00 zł
Radiotelefony Motorola GP 360 3.240,00 zł
Buty specjalne 253,80 zł
Urządzenie uniwersalne Chuligan 1.080,00 zł
Myjka ciśnieniowa 2.447,65 zł
Doposażenie osobiste strażaka 1.040,41 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 5.560,99 zł

Rakowiec

Radiotelefony Motorola GP 360 3.240,00 zł
Drabina pożarnicza 4.914,00 zł
Klucze, Widły, lina 778,20 zł
Umundurowanie 7.902,36 zł
Buty strażackie 669,60 zł
Latarki 194,40 zł
Akumulatory do samochodu strażackiego 1.353,00 zł
Doposażenie osobiste strażaka 919,13 zł
Pokrowce do butli kompozytowych 314,88 zł
Prądownica uniwersalna 273,20 zł
Wykupiono budynek po hydroforni z przeznaczeniem na remizę OSP Rakowiec 82.057,00 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 5.870,04 zł

Podzamcze Doposażenie osobiste strażaka 647,15 zł
Radiotelefony Motorola GP 360 3.240,00 zł
Piła do drewna STIHL 2.862,00 zł

(Zdjęcia: do uzupełnienia)

Urząd Gminy
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2012

Tychnowy

Naprawa wozu strażackiego 244,00 zł

Płyta do montażu sprzętu hydraulicznego 526,96 zł

Tarcze do piły 183,42 zł

Umundurowanie 1.064,56 zł

Naprawa układu wydechowego w samochodzie pożarniczym 470,00 zł

Przeprogramowanie radiotelefonów 369,00 zł

Przegląd i  legalizacja zestawu Ratowniczego Holmatro 971,70 zł

Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 10.932,94 zł

Pastwa

Buty strażackie 615,60 zł

Węże pożarnicze 1.062,72 zł

Rękawice bojowe 745,20 zł

Ubranie bojowe 4.584,60 zł

Regeneracja rozrusznika w samochodzie pożarniczym 692,49 zł

Naprawa instalacji alarmowej 387,61 zł

Akumulatory do samochodu pożarniczego 1.700,00 zł

Tłumice teleskopowe 373,69 zł

Umundurowanie 323,44 zł

Naprawa bramy garażowej 292,74 zł

Naprawa rolety bocznej w samochodzie 172,20 zł

Widły 253,39 zł

Przeinstalowanie i naprawa stacji alarmowej 553,50 zł

Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 9.543,13 zł

Rakowiec

Materiały do mocowania drabiny 264,35 zł

Buty strażackie 615,60 zł

Węże pożarnicze 660,96 zł

Mikrogłośniki 321,84 zł

Narzędzie wielofunkcyjne Chuligan 970,92 zł

Umundurowanie 830,34 zł

Rękawice bojowe 372,60 zł

Szpadle 178,19 zł

Naprawa stacji obiektowej powiadamiania alarmowego 369,00 zł

Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 6707,66 zł

2013

Tychnowy

Udzielono dotacji celowej na zakup sprzętu ratownictwa drogowego rozpieracz kolumnowy w 
wysokości 

4.208,00 zł

Umundurowanie 246,16 zł

Wymieniono bojler przy piecu oraz naprawiono piec 3.188,20 zł

Naprawa instalacji alarmowej 313,99 zł

Przeinstalowanie czujki alarmowej 246,00 zł

Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro 1.033,20 zł

Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 7.357,76 zł

Pastwa

Deska ortopedyczna dla ratownictwa medycznego 1.458,00 zł

Pachołki drogowe, kominiarki 457,92 zł

Umundurowanie 1.255,70 zł

Remont chłodnicy motopompy PO5 587,33 zł

Doposażenie zestawu ratownictwa medycznego torby PSP R1 180,10 zł

Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 3.072,01 zł

Rakowiec

Naprawa instalacji alarmowej 873,40 zł

Buty specjalne 410,40 zł

Umundurowanie 1.859,60 zł

Wymiana zaworu gazowego 344,40 zł

Naprawa instalacji alarmowej 873,40 zł

Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 5.774,67 zł

Urząd Gminy
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Ponadto zakupuje się corocznie prenumeratę „STRAŻAK” dla jednostek OSP z terenu gminy. 
W ramach bieżących działań dokonuje się zakupu usługi polegającej na przeglądzie aparatów powietrznych oraz masek 

panoramicznych, materiałów eksploatacyjnych, jak i przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych. 
W ramach systemu powiadamiania alarmowego (sms) dokonuje się zakupu tej usługi u operatora telefonii komórkowej.

Jacek Findling

2014 

Tychnowy

Zakupiono dokumentację projektową nadbudowy części budynku remizy OSP Tychnowy 8.200,00 zł

Naprawa kotła gazowego 1.722,00 zł
Szpadle 275,59 zł
Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro 1.033,20 zł
Latarki 292,08 zł
Udzielono dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego Mercedes Benz Atego 1530 AF 256.383,00 zł
Buty strażackie 691,20 zł
Akumulatory do samochodu strażackiego 1246,19 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 13340,70 zł

Pastwa

Zestaw uniwersalnych narzędzi ratowniczych Holmatro 25.555,00 zł
Oznakowanie wozu strażackiego 492,00 zł
Naprawa instalacji alarmowej 525,31 zł
Buty gumowe Strażak 351,00 zł
Rękawice ochronne 169,99 zł
Naprawa samochodu strażackiego 1.387.07 zł
Hełm strażacki 300,00 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 8.933,69 zł

Rakowiec

Rękawice, kominiarka, węże pożarnicze 2.286,36 zł
Hełmy strażackie, buty typu Strażak 2.698,00 zł
Buty strażackie 1.036,80 zł
Wymieniono bramę garażową  7.109,40 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 7113,59 zł

2015

Tychnowy

Rozbudowa i nadbudowa części budynku remizy OSP 62.833,08 zł
Środek pianotwórczy  1.760,00 zł
Doposażenie – tłumice , nożyce, topór, rękawice, latarki 1.203,60 zł
Umundurowanie 959,72 zł
Przeinstalowanie anteny i systemu powiadamiania 458,27 zł
Grafika na samochodzie pożarniczym 307,50 zł
Przegląd i legalizacja zestawu ratownictwa drogowego Holmatro 1.033,20 zł
Konserwacja kotła gazowego 430,50 zł
Przeinstalowanie systemu alarmowego 1.149,99 zł
Brama segmentowa do remizy 5.953,63 zł
Myjka ciśnieniowa 1086,31 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 7341,81 zł

Pastwa

Pomalowanie elewacji budynku remizy  4.480,36 zł
Wykonanie dokumentacji przebudowy remizy 369,00 zł
Zaadaptowano  oraz wyremontowano dodatkowe pomieszczenie w remizie z przeznaczeniem  
na szatnię

19.793,61 zł

Naprawa wozu strażackiego 1.786,02 zł
Węże, mostki przejazdowe, kominiarki 4.480,36 zł
Umundurowanie, obuwie pożarnicze 3.232,92 zł
Buty  specjalne 1.145,01 zł
Aparat powietrzny MSA Auer 6.378,88 zł
Kompleksowe czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego 14.169,60 zł
Naprawa radiotelefonu 649,44 zł
Naprawa autopompy 600,00 zł
Rozbudowa systemu alarmowego budynku 1.230,00 zł
Przegląd i legalizacja zestawu Holmatro 550,00 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 5.196,62 zł

Rakowiec

Zestaw narzędzi ratownictwa drogowego Holmatro 33.600,00 zł
Aparaty powietrzne MSA Auer 12.757,76 zł

Umundurowanie 287,90 zł
Węże pożarnicze 1.339,20 zł
Latarki do hełmów 1.062,00 zł
Naprawa i lakierowanie samochodu strażackiego, części do samochodu 4.100,00 zł
Latarki z uchwytem 1.062,00 zł
Oznakowanie wozu strażackiego 984,00 zł
Sprężarka do sygnału dźwiękowego  700,00 zł
Myjka ciśnieniowa 1.086,31 zł
Buty specjalne 1.620,00 zł
Piła spalinowa 1.824,05 zł
Wypłacony ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych i w szkoleniach. 6.578,53 zł

Urząd Gminy
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INFORMACJE-WYDARZENIA

DROGI GŁóWNYM TEMATEM 
OBRAD XXVI SESJI
Dnia 28 kwietnia 2016 r. na zaproszenie Przewodniczącego Rady 
Pana Henryka Ordona podczas obrad sesji wystąpili zarządcy dróg wojewódzkich, krajowych 
i powiatowych w celu poruszenia tematu utrzymania i stanu dróg na terenie gminy Kwidzyn. 

Podziękowania dla pana Marka 
Strociaka nominowanego na 
Pomorskiego Wicekuratora 
Oświaty
Podczas sesji Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 r. Pani Wójt Ewa 
Nowogrodzka oraz Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon złożyli 
podziękowania Panu Markowi Strociakowi za wieloletnią pracę na 
stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie oraz gratulowali 
objęcia nowej funkcji – wicekuratora oświaty województwa pomorskiego. 

Pan Marek Strociak od 1 stycznia 
2009 r. związany był ze Szkołą 

Podstawową w Janowie, w której 
pełnił funkcję dyrektora szkoły. Uda-
ło mu się stworzyć właściwy wize-
runek szkoły w środowisku lokal-
nym. Pan Strociak cieszy się dużym 
zaufaniem i autorytetem wśród 
uczniów, rodziców, pracowników 
i lokalnej społeczności.

Pan Marek Strociak podkreślił, 
że minęło 7 lat, które będzie wspo-
minał z przyjemnością: „Sukcesy 
szkoły to sukcesy całej gminy. Waż-

ne, aby za nadrzędny cel stawiać zawsze dobro dziecka. Zostawiam szko-
łę w dobrym stanie i na pewno będę wspierał Gminę Kwidzyn”. Przekazał 
ponadto podziękowania dla Pani Wójt, Pani Elizy Ponikowskiej – pełno-
mocnika oświaty i całej Rady Gminy.

Samorząd gminy życzy powodzenia w pełnieniu nowej funkcji, dużo 
sukcesów i satysfakcji zawodowej. 

Katarzyna Kisiel

Głos zabrali: Pan Rajmund Kirsztenstein z Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku, Pan Maciej 

Ruciński ze sztumskiego oddziału Rejonu Dróg Wojewódzkich 
w Gdańsku, Pan Jan Homa ze Starostwa Powiatowego w Kwi-
dzynie oraz Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego Pan 
Arwid Żebrowski. Zaproszeni goście przekazali informacje 
o bieżących remontach na drogach oraz o zrealizowanych i pla-
nowanych inwestycjach.W sesji uczestniczyli ponadto miesz-
kańcy wsi Licze, Ośno, Szadowo, Dubiel i Brachlewo, apelując 
o natychmiastowy remont drogi wojewódzkiej nr 524. Miesz-
kańcy podnosili, że w obecnym stanie w/w droga nie nadaje 
się do eksploatacji, a jej tragiczny stan techniczny oraz sze-
rokość w niektórych miejscach nieprzekraczająca 3,0 metrów 
całkowicie eliminują ją z użytkowania. Nadmieniali także, że 

przy drodze z Licza do Brachlewa mieszka wiele rodzin z ma-
łymi dziećmi, które udają się codziennie z wózkami, rowerami 
czy pieszo do sklepów, na przystanki autobusowe, do szkoły 
oraz w innych sprawach. Przejście tego niebezpiecznego od-
cinka, którym przejeżdżają tiry, autobusy i inni użytkownicy 
drogi wiąże się z każdorazowym zagrożeniem życia i zdrowia!

Radny Jerzy Tumiłowicz, który od kilkunastu lat walczy 
o remont drogi nr 524, przekazał, że mieszkańcy domagają się 
również spotkania w czerwcu z przedstawicielami Urzędu Mar-
szałkowskiego w Gimnazjum w Liczu celem poinformowania 
mieszkańców o planach i założeniach modernizacji oraz na-
prawy tej drogi. Zastrzegł, że jeśli do takiego spotkania nie 
dojdzie, mieszkańcy zapowiedzieli w ramach protestu bloko-
wanie drogi nr 521 w Liczu. Katarzyna Kisiel

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

Rada Gminy

Rada Gminy Kwidzyn 
udzieliła bonifi kat 
na lokale mieszkalne

Na podstawie art. 68 ust. l pkt. 7 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami Wójt za zgodą 

Rady Gminy może udzielić bonifi katy od ceny usta-
lonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodar-
ce nieruchomościami, jeżeli nieruchomość jest 
sprzedawana jako lokal mieszkalny. Zgodnie z tym 
przepisem bonifi kata obejmuje cenę lokalu, w tym 
cenę udziału w prawie własności gruntu. Na uza-
sadnione wnioski najemców w sprawie udziele-
nia bonifi kat od cen lokali mieszkalnych, będą-
cych przedmiotem sprzedaży, radni jednogłośnie 
wyrazili pozytywną opinię i podjęli uchwały do-
tyczące: 
• wyrażenia zgody na udzielenie bonifi katy 

od ceny lokalu mieszkalnego nr B w budynku przy 
ulicy Korzeniewskiej 3 w Marezie, 

• wyrażenia zgody na udzielenie bonifi katy od 
ceny lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku nr 35 
w Tychnowach, 

• wyrażenia zgody na udzielenie bonifi katy od 
ceny lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 82 
w Tychnowach.

Udzielone bonifi katy w wysokości od 8 do 30% 
wartości lokalu z pewnością pozwolą nabywcom 
na przeprowadzenie niezbędnych prac remonto-
wych w nabytym budynku.

Katarzyna Kisiel

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Rada Gminy

Absolutorium dla Wójta 
Dnia 24 maja br. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Kwidzyn, na której radni pod jęli uchwałę w sprawie udzielenia 
Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2015 rok. Na 13 obec nych 
rad nych wszyscy jed nogłośnie zagłosowali za udzieleniem absolutorium.

Po stwier dzeniu prawomoc no ści 
obrad oraz przyjęciu protoko-

łu obrad z XXVI sesji Radni wysłu-
chali sprawozdania Wójta z dzia-
łalności między sesjami, informa-
cji z realizacji zadań wynikających 
z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym 
oraz informacji o wieloletnich za-
łożeniach, wynikających ze Strategii Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020 oraz Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej. Na zaproszenie Przewodniczące-
go Rady w sesji uczestniczyli także pani Renata Majda, Kie-
rownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pan Je-
rzy Bartnicki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, którzy 
omówili działalność instytucji w roku ubiegłym.

W dal szym prze biegu sesji pani Wójt przedłożyła sprawoz-
danie fi nansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 
Kwidzyn za 2015 rok. Odczytana została także pozytywna opi-
nia Regional nej Izby Obrachun kowej o przed łożonym przez 
Wójta sprawoz daniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz 
z infor macją o stanie mienia jed nostki samorządu terytorial-
nego. Prze wod nicząca Komisji Rewizyj nej pani Katarzyna Ru-
blewska przed stawiła stanowisko Komisji w sprawie udziele-
nia absolutorium Wójtowi za 2015 rok. Podczas dyskusji prze-
wodniczący poszczególnych komisji, a także Przewodniczący 
Rady pan Henryk Ordon pozytywnie ocenili wykonanie budże-
tu za 2015 rok i jed nogłośnie udzieli Wójtowi Gminy Kwidzyn 
absolutorium.

Po podjęciu uchwały pani Ewa Nowogrodzka podziękowa-
ła pracownikom Urzędu Gminy Kwidzyn, radnym, sołtysom 
i kierownikom jednostek organizacyjnych, którzy przyczynili 
się do właściwej realizacji budżetu.

Katarzyna Kisiel

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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Rada Gminy
INFORMACJE-WYDARZENIA

W czerwcu – lipcu br. Urząd Gminy Kwidzyn 
przeprowadza badanie satysfakcji swoich klientów

Szanowni Państwo,
misją Urzędu Gminy Kwidzyn jest zaspakajanie zbioro-

wych potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Kwidzyn po-
przez profesjonalną, przyjazną i zgodną z przepisami obsłu-
gę klientów.

Naszym celem jest doskonalenie standardów obsługi na-
szych klientów i pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych. 
Aby jednak to osiągnąć, musimy na bieżąco monitorować 
Państwa oczekiwania i potrzeby. Nie jest to możliwe bez Pań-
stwa uwag i sugestii i w końcu opinii.

Poprzez wypełnienie „anonimowej ankiety” umożliwia-
my Państwu przekazanie informacji, które pomogą nam 

usprawnić pracę urzędu i dostosować poziom usług do Pań-
stwa oczekiwań.

Ankiety są do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, na 
wszystkich stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy oraz na 
stronie BIP – w zakładce „Ankieta”. 

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy wrzu-
cić do skrzynki w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 w urzę-
dzie (parter); ankietę można także wypełnić w wersji elek-
tronicznej. 

Prosimy o przekazywanie ankiet w terminie do 31 lipca 
2016 r.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Szanowni Państwo, klienci Urzędu Gminy Kwidzyn,
aby ułatwić Państwu załatwianie spraw urzędowych, wprowadziliśmy karty usług.

Karty usług w zwięzły sposób opisują realizację usług świadczonych przez Urząd Gminy Kwidzyn dla swoich klientów. 
Załącznikami do nich są wzory formularzy, wniosków i druków, jakie należy wypełniać i składać w Urzędzie w celu zała-
twienia określonych spraw. Karty mają Państwu ułatwić dostęp do świadczonych usług oraz poprawić sprawność i przej-
rzystość działania Gminy na rzecz mieszkańców.

Karty usług wraz z wzorami i  formularzami są dostępne w formie papierowej przy poszczególnych stanowiskach  
pracy oraz w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1 na parterze) w Urzędzie Gminy Kwidzyn z siedzibą w Kwidzynie przy ul. Gru-
dziądzkiej 30.

Karty usług wraz z wnioskami i formularzami w wersji elektronicznej można pobrać ze strony www.gminakwidzyn.pl 
oraz z Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka „Załatwianie spraw w Urzędzie”.

POZOSTAŁY ŚRODKI  
NA INWESTYCJE GMINNE
Podczas ostatniej przedwakacyjnej sesji, która odbyła się  
30 czerwca 2016 roku radni pozytywnie zaopiniowali 
proponowane przez Panią Wójt Ewę Nowogrodzką zmiany 
w budżecie Gminy Kwidzyn na 2016 rok oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2016 -2021. 

Polegały one na przeniesieniu 
środków finansowych pozo-

stałych po zakończonych postę-
powaniach przetargowych na 
gminne inwestycje. Dzięki do-
datkowym środkom szybciej zo-
staną zrealizowane takie inwe-
stycje jak: „Budowa odcinka dro-

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

gi w Tychnowach” zaplanowane 
w budżecie na kwotę 422 020 zł 
oraz „Termomodernizacja budyn-
ków użyteczności publicznej na 
terenie gminy Kwidzyn – Gim-
nazjum w Liczu” zaplanowane 
na kwotę 481 000 zł. 

Katarzyna Kisiel
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Młodzieżowa Rada Gminy
INFORMACJE-WYDARZENIA

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn
W dniu 27 kwietnia 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyły się kolejne obrady Młodzieżowej Rady Gminy 
Kwidzyn. Podczas sesji radni zdecydowali o powołaniu dwóch komisji stałych: 

Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn 
rozstrzygnięty !!
19 maja 2016r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn. 

• Komisji do spraw Kultury i Oświaty,
• Komisji do spraw Sportu i Rekreacji.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Ciszek 
odczytała zakres działalności i kompe-
tencji tych komisji, a następnie w głoso-
waniu jawnym wybrano członków po-
szczególnych komisji. Na sesji został tak-
że bez zastrzeżeń uchwalony Regulamin 
Pracy Młodzieżowej Rady Gminy Kwi-
dzyn, który stanowi o podstawowych 
zasadach funkcjonowania Młodzieżowej 
Rady, takich jak sposób zwoływania se-
sji, tryb podejmowania uchwał oraz za-
kres działalności komisji.

Komisja do spraw Kultury i Oświaty
Skład: Aleksandra Szalkowska, Maria 

Małkiewicz, Karolina Jasińska, Agata
Piowczyk, Julia Ciszkowska, Angeli-

ka Żak, Elżbieta Ciszek.
Przewodnicząca komisji: Aleksandra 

Szalkowska,  Zastępca Przewodniczącej 
komisji: Maria Małkiewicz.

Podczas sesji młodzi radni podjęli 
uchwałę w sprawie ustanowienia re-

gulaminu konkursu na logo Młodzieżo-
wej Rady Gminy Kwidzyn. To pierwsza 
inicjatywa Młodzieżowej Rady, która ma 
na celu zwiększanie aktywności mło-
dzieży szkolnej oraz kształtowanie i na-
gradzanie ich inwencji twórczej. Uczest-
nikiem konkursu mógł zostać uczeń szko-
ły podstawowej i gimnazjalnej zlokalizo-
wanej na terenie Gminy Kwidzyn, który do-
starczy pracę plastyczną oraz wypełnio-
ny formularz zgłoszeniowy w terminie do 
20 czerwca. W dniu 23 czerwca 2016r. 

w Urzędzie Gminy Kwidzyn zebrało się 
Jury w składzie: Wójt Gminy Kwidzyn – 
Pani Ewa Nowogrodzka, Radny Gminy 
Kwidzyn – Pan Franciszek Sokołowski, 
Prezydium Młodzieżowej Rady: Elżbieta 
Ciszek, Dominika Szpeflik i Angelika Żak. 
Do dnia 20 czerwca 2016r. wpłynęło łącz-
nie 31 prac konkursowych.  Po dokona-
niu oceny formalnej i merytorycznej oraz 
długich naradach Jury wyłoniło zwycięz-
cę konkursu, którym została uczennica 
Szkoły Podstawowej w Korzeniewie - 
Agata Witczak, a osobami wyróżniony-
mi zostały: Maja Królak (Gimnazjum w Li-

czu) oraz Wiktoria Szempek (Gimnazjum 
w Liczu). Oficjalne ogłoszenie wyników 
oraz wręczenie nagród i dyplomów od-
będzie się podczas Sesji Młodzieżowej 
Rady Gminy Kwidzyn, zorganizowanej po 
przerwie wakacyjnej. Ponadto wszyst-
kie prace zostaną zaprezentowane na 
wystawie, której termin i miejsce poda 
Jury konkursu.

Skład Jury dziękuje wszystkim uczest-
nikom za udział w konkursie i gratuluje 
zwycięzcom.  

Katarzyna Kisiel

Komisja do spraw Sportu i Rekreacji
Skład: Dominika Szpeflik, Klaudia Tłu-

chowska, Weronika Dobosz, Piotr Gąsio-
rowski, Szymon Pyrka, Mateusz Gretkow-
ski, Patryk Galiński.

Przewodniczący komisji: Patryk Ga-
liński, Zastępca Przewodniczącego komi-
sji: Mateusz Gretkowski.

Katarzyna Kisiel

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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NAJLEPSI  Z  NAJLEPSZYCH
Dnia 24 czerwca 2016 r. uroczyście zakończono rok szkolny 2015/2016 w szkołach podstawowych  
i gimnazjalnych na terenie Gminy Kwidzyn. 

Lp. Nazwa szkoły

Część humanistyczna
%

Część matematyczno 
–przyrodnicza %

Język 
angielski

%

Język niemiecki 
%

j. polski historia  
i WOS

matemat. przedm. 
przyrod.

poziom 
podstaw.

poziom 
rozszerz.

poziom podstaw.

1. Gimnazjum w Liczu 73,5 79,5 51,5 57,0 80,0 68,0 70,0

2. Gimnazjum w Nowym Dworze 67,6 53,4 44,4 40,7 52,7 31,0 37,4

Średni wynik powiatu kwidzyńskiego 70 54 52 53 62 42 59

Średni wynik województwa pomorskiego 67 55 48 50 63 45 53

Dzień ten to również wspaniała oka-
zja, aby pogratulować najwybitniej-

szym.
Wójt Gminy Kwidzyn przyznaje od 

2003 roku nagrody pieniężne najlep-

Oto nagrodzeni: 

Lp. Nazwa szkoły Nazwisko i imię ucznia

1. Szkoła Podstawowa w Janowie Kozioł Zuzanna 

2. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Wiśniewski Wiktor

3. Szkoła Podstawowa w Korzeniewie Ciszkowska Julia

4. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Żak Angelika

5. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Szych Klaudia

6. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Miler Sebastian

7. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Walczak Jan

8. Szkoła Podstawowa w Rakowcu Gabriel Julia 

9. Gimnazjum w Liczu Wolnik Julia

10. Gimnazjum w Nowym Dworze Nowicka Patrycja

szym absolwentom szkół podstawo-
wych i  gimnazjów za wybitne wyniki 
w nauce, osiągnięcia sportowe i arty-
styczne, a także za osiągnięcia w dzie-
dzinie społecznej (Regulamin przyzna-

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

wania nagród określony został w zarzą-
dzeniu nr 28/03 Wójta Gminy Kwidzyn 
z dnia 28 maja 2003 r. oraz w zarządze-
niu zmieniającym nr 85/04 z  dnia  
29 grudnia 2004 r.).

Poniżej przedstawiamy wyniki szkół gimnazjalnych:
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Lp. Nazwa szkoły

Część humanistyczna
%

Część matematyczno 
–przyrodnicza %

Język 
angielski

%

Język niemiecki 
%

j. polski historia  
i WOS

matemat. przedm. 
przyrod.

poziom 
podstaw.

poziom 
rozszerz.

poziom podstaw.

1. Gimnazjum w Liczu 73,5 79,5 51,5 57,0 80,0 68,0 70,0

2. Gimnazjum w Nowym Dworze 67,6 53,4 44,4 40,7 52,7 31,0 37,4

Średni wynik powiatu kwidzyńskiego 70 54 52 53 62 42 59

Średni wynik województwa pomorskiego 67 55 48 50 63 45 53

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

Pani Wójt Ewa Nowogrodzka pogra-
tulowała wszystkim wyróżnionym za 
znakomite wyniki, zarówno w nauce, jak 
i w sporcie. Podkreśliła, iż wyznaczanie 
sobie ambitnych celów i konsekwentne 
ich realizowanie to najlepsza droga do 
sukcesu. Na koniec Pani Wójt życzyła 
wszystkim wspaniałego wypoczynku, 
aby wakacje były okresem bezpiecznym  
i  radosnym, by po powrocie jeszcze  
z większym zapałem spełniać kolejne 
marzenia i  realizować plany w nowym 
środowisku, w nowych szkołach.                                                                                                                                      

Po podziękowaniach i wręczeniu sym-
boliczych czeków uczniowie zostali za-
proszeni do wspólnej fotografii oraz na 
tradycyjnie pyszną pizzę.

Laureatom serdecznie gratulujemy, 
życzymy dalszych sukcesów oraz uda-
nych wakacji.

   
JAK WYPADŁY NASZE SZKOŁY?

Dnia 5 kwietnia 2016 r. szóstoklasi-
ści przystąpili kolejny raz do sprawdzia-
nu zewnętrznego. Przystąpienie do nie-
go jest warunkiem ukończenia szkoły 
podstawowej, ale nie określa się mini-
malnego wyniku, jaki uczeń powinien 
uzyskać, dlatego też sprawdzianu nie 
można nie zdać. Najwyższy wynik do 
uzyskania to 100%.

Sprawdzian jest testem sprawdzają-
cym kompetencje uczniów w odniesie-
niu do trzech kluczowych przedmiotów 
nauczanych na dwóch pierwszych eta-
pach edukacyjnych, tj. języka polskiego, 

matematyki i  języka obcego nowożyt-
nego. Co istotne, zadania zamieszczone 
w arkuszach egzaminacyjnych spraw-
dzały również wiadomości oraz umiejęt-
ności z zakresu historii i przyrody.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny od-
był się w dniach 18, 19 i 20 kwietnia  
2016 r.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum 
obejmuje wiadomości i umiejętności okre-
ślone w podstawie programowej kształ-
cenia ogólnego. Składa się z trzech czę-
ści: humanistycznej z zakresu historii 
i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakre-
su języka polskiego; matematyczno-przy-
rodniczej z zakresu przedmiotów przy-

rodniczych (biologia, chemia, fizyka, geo-
grafia) i z zakresu matematyki; z języka 
obcego nowożytnego na poziomie pod-
stawowym i na poziomie rozszerzonym.

Przystąpienie do egzaminu jest wa-
runkiem ukończenia gimnazjum (tak jak 
w szkołach podstawowych), ale nie okre-
śla się minimalnego wyniku, jaki zdają-
cy powinien uzyskać, a maksymalny wy-
nik do uzyskania to 100%. 

Serdecznie gratulujemy uzyskanych 
wyników i  składamy wyrazy uznania 
uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz 
dyrektorom wszystkich szkół.

Eliza Ponikowska

Lp. Nazwa szkoły j. polski
%

matematyka
%

j. angielski
%

1. Szkoła Podstawowa  
w Janowie 75 35 62

2. Szkoła Podstawowa  
w Korzeniewie 80 50 84

3. Szkoła Podstawowa  
w Rakowcu 66 46 63

4. Szkoła Podstawowa  
w Tychnowach 51 28 42

Średni wynik powiatu 
kwidzyńskiego 72 55 70

Średni wynik województwa 
pomorskiego 69 52 70

Poniżej przedstawiamy wyniki szkół podstawowych:Poniżej przedstawiamy wyniki szkół gimnazjalnych:
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INFORMACJE-WYDARZENIA

I KONGRES MŁODZIEŻOWYCH RAD POMORZA
Dnia 26 kwietnia br. w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku odbył się pierwszy Kongres 
Młodzieżowych Rad Pomorza, zorganizowany przez Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Województwa 
Pomorskiego oraz Stowarzyszenie Morena. 

Wydarzenie skierowane było zarów-
no do przedstawicieli młodzieżo-

wych rad, jak i samorządowców – prezy-
dentów, wójtów, burmistrzów, urzędni-
ków pomorskich gmin, miast i powiatów. 

Udział w Kongresie wzięły radne 
z Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn: 
Elżbieta Ciszek – przewodnicząca oraz 
wiceprzewodniczące: Dominika Szpeflik 
i Angelika Żak, a także Wójt Gminy Kwidzyn 
Pani Ewa Nowogrodzka, opiekun Mło-
dzieżowej Rady Pani Katarzyna Kisiel 

oraz szkolny koordynator Pan Andrzej 
Gebel.

W czasie spotkania uczestnicy wzię-
li udział w panelach dyskusyjnych, pod-
czas których można było dowiedzieć się, 
o czym należy pamiętać, tworząc mło-
dzieżową radę. Mówiono o sposobach 
powoływania rady, a także o tym, jaka 
jest rola statutu i standardy funkcjono-
wania rady. Nadrzędnym celem tego 
wydarzenia było stworzenie platformy 
współpracy, czyli wymiany dobrych 

praktyk, których efektem końcowym 
będzie powstanie młodzieżowych rad 
w kolejnych miastach, gminach i powia-
tach województwa Pomorskiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął przewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Pomorskiego Pan Jan Kleinszmidt 
oraz Związek Gmin Pomorskich w imie-
niu którego głos zabrała Pani Ewa No-
wogrodzka – wójt Gminy Kwidzyn.

Katarzyna Kisiel

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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INFORMACJE-WYDARZENIA

WARSZTATY Z KAMERą MŁODYCH RADNYCH
W dniach 5 i 19 maja członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn wzięli udział 
w warsztatach,  które przeprowadzili profesjonalni dziennikarze. 

Podczas pierwszego spotkania młodzi radni wysłuchali in-
formacji o historii dziennikarstwa oraz sposobie redago-

wania tekstów dziennikarskich. Jednak nawet najciekawsza 
teoria prawie zawsze przegrywa z praktyką, dlatego celem 
kolejnego spotkania było oswojenie uczestników z kamerą, 
zapoznanie się z tajnikami fi lmowania oraz udoskonalenia 
swoich umiejętności fotografi cznych. Wykonane ćwiczenia 
i nagrania video z pewnością pomogą młodym radnym w na-
braniu pewności siebie. Oprócz wykonywania zajęć praktycz-

nych uczestnicy warsztatów 
mieli okazję posłuchać 
o sztuczkach wykorzystywa-
nych podczas pracy z kame-
rą oraz zobaczyć jak przebiega montaż dźwię-
ku i obrazu. Takie nieśmiałe próby dają możliwość sprawdze-
nia, czy praca w mediach mogłaby być dla kogoś spełnieniem 
zawodowych marzeń czy może tylko zabawą, z której nic po-
ważniejszego nie musi w przyszłości wyniknąć.

Katarzyna Kisiel

Warsztaty

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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PROFILAKTYKA

Celami głównymi kampanii 
„Zachowaj trzeźwy umysł” było:

•  wspieranie rozwoju dziecka poprzez eliminowanie cech 
charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku 
opieki,

•  wpływanie na przyczynę negatywnych zachowań poprzez 
uświadamianie rodzinom zagrożeń wynikających z nado-
piekuńczości i braku opieki,

•  wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek 
oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdro-
wotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) 
poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, 
konkursów.

Cele dodatkowe kampanii:
•  kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających 

ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: 
uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, 
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 
ciekawość, kultura osobista, podejmowanie inicjatyw do 
pracy zespołowej,

•  przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie 
informacyjnym,

•  kształtowanie postaw prozdrowotnych. 

Hasło przewodnie kampanii „Odpowiedzialny 
kierowca” brzmi: „Bezpieczni na drodze: Powiedz 
STOP pijanym kierowcom!”. 

Głównie cele kampanii:

• Edukacja kierowców w zakresie trzeźwego prowadze-
nia samochodu.

• Edukacja w zakresie trzeźwej i bezpiecznej jazdy ro-
werem.

• Edukacja kierowców w zakresie negatywnego wpły-
wu narkotyków i dopalaczy na prowadzenie samocho-
du.

• Edukacja młodzieży w zakresie odpowiedzialności kar-
nej nieletnich. 

• Edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania 
się w ruchu drogowym pieszo i rowerem. 

Cele kampanii: 
„Narkotyki? To mnie nie kręci!” 

to rzetelna edukacja odbiorców i przeciwdziałanie narkomanii, 
zwłaszcza przeciwdziałanie zjawisku zażywania dopalaczy 
przez dzieci i młodzież. 

Kampania informacyjno-edukacyjna ma na celu dostar-
czenie rzetelnych informacji o zjawisku używania dopalaczy 
(substancji psychoaktywnych), marihuany, a pośrednio także 
przeciwdziałanie próbom użycia tych środków psychoaktyw-
nych. Kampania ma również za zadanie przekazanie wiedzy 
rodzicom o odpowiedzialności za czyny popełnione przez ich 
dzieci oraz o obowiązkach dorosłych względem swoich pod-
opiecznych (Kodeks karny, Kodeks wykroczeń). Kampania swo-
im zasięgiem obejmuje także nauczycieli, zawiera profesjo-
nalne materiały edukacyjne o dopalaczach i innych narkoty-
kach. 

Organizatorem powyższych kampanii jest Stowarzysze-
nie Producentów i Dziennikarzy Radowych z Poznania. Mate-
riały edukacyjno-profilaktyczne w ramach kampanii zostały 
przekazane do placówek oświatowych i innych instytucji ce-
lem dalszego wykorzystania w realizacji kampanii. 

Celem kampanii „Postaw na rodzinę”

jest wzmocnienie więzi w rodzinie, promowanie wartości ro-
dzinnych i rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. 

Kampania pomaga w podkreśleniu ważności rodziny 
w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień. Ciekawe 
materiały promują wspólne spędzanie wolnego czasu i dawa-
nie dobrego przykładu. Przypominają, że siła człowieka tkwi 
w  rodzinie, a bliższe relacje z  rodzicami, rodzeństwem czy 
dziadkami dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych. 

Organizatorem tej kampanii jest Krakowska Akademia Pro-
filaktyki z Krakowa. Materiały edukacyjno-profilaktyczne w ra-
mach kampanii przekazano do placówek oświatowych i innych 
instytucji, celem wykorzystania przy realizacji kampanii. 

Ponadto ulotki, broszurki dotyczące wyżej wymienionych 
kampanii były rozpropagowywane wśród dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców Gminy Kwidzyn przez członków 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
podczas festynów z okazji „Dnia Dziecka” odbywających się 
w różnych miejscowościach na terenie Gminy Kwidzyn. 

Dorota Madej

CZTERY OGóLNOPOLSKIE KAMPANIE
Gmina Kwidzyn w ramach działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przystąpił  
do czterech Ogólnopolskich Kampanii o następujących nazwach: „Zachowaj trzeźwy umysł”, 
„Odpowiedzialny kierowca”, „Narkotyki? To mnie nie kręci – dopalacze” oraz „Postaw na rodzinę”. 
Wymienione wyżej kampanie dotyczyły problematyki alkoholowej, narkotykowej i przemocy. 
Każda kampania zawierała inne cele i była skierowana do innych adresatów. 

Kampanie
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Warsztaty profilaktyczne pn. „Stop przemocy 
i uzależnieniom – kiedy i gdzie znajdziesz pomoc” 
12 maja 2016 roku odbyły się w Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn, Filia Korzeniewo, warsztaty profilaktyczne 
w ramach realizowanego programu profilaktycznego pn. „Stop przemocy i uzależnieniom – kiedy i gdzie znajdziesz 
pomoc”. 

KPP KWIDZYN – KRADZIEŻE PORTFELI – 
POLICJANCI APELUJą „NIE DAJ SIĘ OKRAŚć!”
Na przełomie ostatnich tygodni policjanci z kwidzyńskiej komendy przyjęli kilka zgłoszeń od mieszkanek o kradzieży 
portfeli. Ostatnie dwa zdarzenia miały miejsce w minionym tygodniu na targowisku miejskim przy ulicy Kopernika. 
Funkcjonariusze prowadzą w tych sprawach drobiazgowe dochodzenia, a przy okazji chcą udzielić kilku ważnych 
wskazówek, aby nie stworzyć w przyszłości złodziejowi okazji do kradzieży naszego mienia.

Kradzieże kieszonkowe w sklepach i targowiskach zdarza-
ją się coraz częściej, a wynikają przeważnie z nieuwagi 

i roztargnienia. Wiele spraw jest wykrywanych przez policjan-
tów już na wstępie, dzięki reakcji pracowników ochrony, per-
sonelu sklepowego czy też klientów, którzy nie tolerują  
złodziejskich zachowań. Niektóre natomiast wymagają żmud-
nych typowań i analiz.

Sytuacje, którym warto przyjrzeć się z bliska, miały miej-
sce na przełomie ostatnich tygodni i dotyczyły drobnych  
kradzieży. – Dwie mieszkanki powiatu tczewskiego i kwidzyń-
skiego 3 czerwca br. padły ofiarą złodzieja, który grasował na 
targowisku miejskim. Kobiety, wybierając się na zakupy, za-
pomniały o pewnej elementarnej zasadzie – portfel czy też 
torebkę należy mieć zawsze przy sobie. Prawdopodobnie za-
jęte zakupami, nie zauważyły, że portfel, z którego wyciąga-
ły pieniądze, a następnie wkładały do torebki, przyciągnął 
wzrok złodzieja. W ten właśnie sposób złodziej ukradł wysta-

Warsztaty były skierowane do młodzieży oraz do dorosłych 
mieszkańców ze wsi Korzeniewo. Prowadzone były z du-

żym profesjonalizmem przez wykwalifikowanego psychologa. 
Tematem zajęć było m.in. dostarczenie wiedzy na temat pla-
cówek świadczących profesjonalną pomoc i wsparcie osobom 
czy rodzinom doświadczającym trudności w zaspakajaniu 
swoich potrzeb lub pełnieniu podstawowych funkcji. Ponadto 
podczas warsztatów były poruszane kwestie dotyczące nad-
używania alkoholu przez członków rodziny i problemy zwią-
zane z występowaniem przemocy w rodzinie. 

Warsztaty profilaktyczne spotkały się z dużym zaintere-
sowaniem i wzbudziły mnóstwo emocji wśród uczestników. 
Ponadto po przeprowadzeniu warsztatu, psycholog udzielał 
odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników. Warsz-
taty zostały sfinansowane przez Urząd Gminy Kwidzyn. 

Dorota Madej 

wione na widok przedmioty. Tymczasem pokrzywdzonym ko-
bietom po zakończonych zakupach pozostała tylko złość i po-
czucie straty kilkuset złotych oraz ważnych dokumentów.

Policjanci przypominają o tym, że osobistych i wartościo-
wych rzeczy należy pilnować i często sprawdzać, czy są na 
swoim miejscu, a karygodnym błędem jest odkładanie ich tam, 
gdzie łatwo jest o nich zapomnieć. Tego typu sytuacje mogą 
zdarzyć się wszędzie, w banku, przychodni, urzędzie, w auto-
busie czy na rynku.

DLAteGO DRODzy MieSzKAńCy:

Pamiętajcie o tym, żeby być przewidującym i przezornym, 
a o wszystkich podejrzeniach nie wahajcie się mówić policjan-
tom, którzy są po to, by wam pomóc. Na poczucie bezpieczeń-
stwa pracują bowiem wszyscy, nie tylko policjanci, ale też sami 
obywatele. mł. asp. Bożena Schab

PROFILAKTYKA
Warsztaty

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

7/2016Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 17



7/2016 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn18

KOMUNIKAT POLICJI
Ostrzeżenie

BEZPIECZNE WAKACJE
Już niebawem dzieci i młodzież szkolna rozpoczną kacje. 

Letni okres to szczególny czas dla całej rodziny, sprzyja wy-
jazdom poza miejsce zamieszkania. Korzystamy wtedy 

z różnych form wypoczynku. Wielu z nas wyjeżdża na urlop, 
a dzieci i młodzież spędzają wakacje nad wodą, w górach czy 
na koloniach. Żeby letni wypoczynek był dla wszystkich spo-
kojny i bezpieczny, zastosujmy się do kilku porad, aby uniknąć 
przykrych niespodzianek i nie stać się ofiarą przestępstwa. 
Jeśli wybieramy wypoczynek zorganizowany – obóz, kolonie 
czy wczasy rodzinne – korzystajmy ze sprawdzonych i pole-
canych biur podróży. Gdy mamy cień wątpliwości co do wia-
rygodności oferty, sprawdźmy, czy biuro podróży jest zareje-
strowane w Polskiej Izbie Turystyki oraz czy posiada zezwo-
lenie wojewody na organizowanie imprez turystycznych i gwa-
rancje ubezpieczeniowe. W przypadku jakichkolwiek wątpli-
wości możemy żądać okazania takich dokumentów. 

Przed wyjazdem na dłuższy czas pozostaw mieszkanie pod 
opieką rodziny lub osoby zaufanej, która będzie doglądała 
twojego dobytku. Nie opowiadajmy wszystkim wokoło o pla-
nowanym wyjeździe. Przed wyjazdem zamknijmy zawór wod-
ny i zakręćmy gaz, aby uniknąć ewentualnej awarii. Gdy wy-
jeżdżamy własnym samochodem, zadbajmy, aby był sprawny 
technicznie. Nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po wypiciu al-
koholu. Będąc pasażerami, nie pozwalajmy pijanym kierow-
com wsiadać za kierownicę. Nie narażajmy na ryzyko własne-
go życia i zdrowia. 

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, w której dzie-
ci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania i pozostają przez 
kilka lub kilkanaście godzin bez opieki pracujących rodziców.

Przede wszystkim zadbaj o swoją pociechę:
  zapewnij dziecku maksimum opieki i zainteresowania,
  staraj się uczestniczyć w wypełnianiu mu czasu wolnego,
  wykształć w nim zdrowy styl życia – wolny od nałogów,
 zwracaj uwagę dziecku, aby unikało miejsc niebezpiecznych, 

takich jak bunkry, wykopy, żwirownie czy też glinianki – 
zabawa w takich miejscach może zakończyć się utratą 
zdrowia i życia,

  sprawdź, czy miejsce jego zabawy jest bezpieczne,
  naucz dziecko, aby nie brało żadnych przedmiotów i sło-

dyczy od obcych,
  zabroń mu otwierania drzwi pod nieobecność domowników,
  zabroń oddalania się z nieznajomym i wsiadania do samo-

chodu obcych,
  zawsze staraj się wiedzieć, gdzie twoja pociecha idzie, z kim 

i kiedy wróci,
  naucz dziecko poruszania się po drodze pieszo lub rowerem,
  naucz ostrożności przy zabawie w pobliżu wody, na placu 

budowy, przy ruchliwych ulicach itp.
  sprawdź, czy organizatorzy wyjazdów kolonijnych są od-

powiednio przygotowani (warunki pobytu, kwalifikacje 
opiekunów),

  przestrzegaj swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi 
zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokoj-
ne, mogą być niebezpieczne i dotkliwie pogryźć lub zara-
zić wścieklizną.

Zagrożenia czyhają również na młodzież i dorosłych. Chcąc 
zapewnić sobie bezpieczny wypoczynek, dbajmy również o siebie.

Wychodząc z domu:
  dokładnie zamykaj drzwi i okna,
 informuj pozostałych domowników, gdzie wychodzisz, 

z kim i kiedy wracasz,
 jako trasę przemarszu wybieraj miejsca dobrze oświetlone, 

ruchliwe, unikaj opustoszałych skrótów,
  ostrożnie podchodź do nowych znajomości – nie każdy 

może mieć dobre intencje,
 unikaj jeżdżenia autostopem,
  nie podchodź za blisko, jeżeli ktoś z auta pyta cię o drogę,
  rozważ, czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do 

napadu.

Podczas pobytu nad wodą:
  pamiętaj, że najbezpieczniejsza kąpiel to ta w miejscach 

odpowiednio zorganizowanych i oznakowanych, będących 
pod nadzorem ratowników czy funkcjonariuszy Policji  
Wodnej,

  zawsze stosuj się do regulaminu kąpieliska i poleceń 
ratowników, opiekuna obiektu lub policjantów,

  bawiąc się w wodzie, nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli 
innych, przede wszystkim nie krzycz, nie popychaj innych,

  nie wrzucaj przedmiotów do wody,
  nigdy nie skacz do wody w miejscach nierozpoznanych,
  po obfitym posiłku, do wody wchodź nie wcześniej jak po 

30 minutach,
 nie wchodź do wody bezpośrednio po „kąpieli słonecznej”, 

aby uniknąć niebezpiecznego dla organizmu wstrząsu ter-
micznego.

  miej ciągły nadzór nad dzieckiem pozostawionym pod 
twoją opieką, bo nawet zwykłe zachłyśnięcie wodś może 
skończyć się utonięciem,

  nie pozostawiaj na brzegu swoich rzeczy bez opieki, gdyż 
stanowią łatwą zdobycz dla złodzieja,

  korzystając ze sprzętu pływającego, zawsze sprawdzaj 
jego sprawność, nie zapominaj o założeniu kamizelki  
ratunkowej,

 nie pływaj łódkami, kajakami, rowerami czy motorówkami 
zbyt blisko kąpiących się,

 korzystając z materaca, nie odpływaj zbyt daleko od brze-
gu,

  pamiętaj, aby nie wchodzić do wody, gdy wcześniej spoży-
wałeś alkohol.

Większość utonięć jest rezultatem braku wyobraźni. 
Będąc w wodzie, zachowajmy rozwagę i rozsądek.

Będąc w górach:

  podczas wycieczek dostosuj obuwie i ubiór do panujących 
warunków atmosferycznych, zakładając, że pogoda w każ-
dej chwili może się zmienić, słuchaj prognoz pogodowych 
w radio lub telewizji,
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Ostrzeżenie
KOMUNIKAT POLICJI

BEZPIECZNE ZAKUPY 
W INTERNECIE
Wszyscy coraz chętniej wykorzystują możliwości, 
jakie daje Internet. Bardzo często służy on do 
robienia zakupów. 

Dzięki sklepom internetowym i aukcjom mamy moż-
liwość kupowania wielu rzeczy bez wychodzenia z domu. 
To bardzo wygodne rozwiązanie, które dodatkowo po-
zwala zaoszczędzić czas. Niestety zdarza się, że klienci 
wirtualnych aukcji czy sklepów padają ofiarami oszustów, 
o czym przekonało się również w ostatnim czasie kilku-
nastu mieszkańców naszego miasta, którzy zgłosili 
policji tego typu przestępstwa.

Dlatego policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Kwidzynie radzą, jak się chronić przed oszustami in-
ternetowymi i co robić, aby zakupy były możliwie bez-
pieczne:  

Stosuj zasadę ograniczonego zaufania w stosunku 
do sprzedającego.

Korzystaj tylko ze znanych i sprawdzonych portali 
internetowych. 

 Przed kupnem na aukcji internetowej przeczytaj 
komentarze o sprzedającym. Szczególną czujność po-
winna wzbudzić niewielka liczba komentarzy pozytyw-
nych lub ich brak. 

Przed zakupami w sklepie internetowym zasięgnij 
opinii o nim i sprawdź go. Zapytaj znajomych, sprawdź 
podany na stronie numer telefonu. W razie wątpliwości 
lepiej zrezygnuj z zakupów.  

Kupując telefon komórkowy, zapytaj o  ładowarkę 
i dowód zakupu. Pozwoli to uniknąć kupowania telefonów 
kradzionych, sprzedawanych bez dokumentów.  

Przy zamówieniu sprzętu elektronicznego zapytaj 
o oprogramowanie i instrukcję obsługi.  

Zachowaj swoją korespondencję ze sprzedawcą. 
W razie oszustwa łatwiej będzie go odnaleźć, a korespon-
dencja będzie stanowić dowód przestępstwa.  

Przy płaceniu kartą kredytową zwracajmy uwagę, 
czy połączenie internetowe jest bezpieczne i czy prze-
syłane przez nas dane nie zostaną wykorzystane przez 
osoby nieuprawnione. Na dole strony powinien pojawić 
się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu literki 
„https”. Zazwyczaj można też zamówić towar z opcją 
płatności przy odbiorze – skorzystajmy z tej opcji.

Otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy z linków. 
Wejdźmy na stronę sklepu, wpisując adres w oknie prze-
glądarki. Unikniemy w ten sposób stron podszywających 
się pod legalnie działające sklepy. 

Jeśli mimo zachowania zasad ostrożności zostaniesz 
oszukany, np. dostaniesz puste pudełko lub, mimo wpła-
cenia pieniędzy, nie dostaniesz zamówionego towaru, 
zgłoś to policji.

mł. asp. Bożena Schab

 wychodząc ze schroniska na szlak, poinformuj o tym jego 
pracowników, podaj planowaną trasę przemarszu i przy-
bliżoną godzinę powrotu, zgłoś swój powrót,

 przed wycieczką zapoznaj się z mapą terenu, dobierając 
długość i trudność szlaku turystycznego do możliwości 
najsłabszych uczestników wycieczki,

  jeśli masz ze sobą telefon komórkowy, zapisz w nim 
numery najbliższych placówek GOPR,

  zawsze zabieraj ze sobą podstawowy sprzęt pierwszej 
pomocy, zwłaszcza do opatrywania ran i usztywniania 
złamanych kończyn, a także latarkę i gwizdek do sygna-
lizowania miejsca pobytu, 

  nie wspinaj się po skałach bez asekuracji i odpowiednie-
go przygotowania, a także sprzętu.

W górach karetka do nikogo nie dojedzie, znalezienie 
kogoś jest bardzo trudne.

Podróżując pociągiem – pamiętaj:
  unikaj pustych przedziałów lub tych, w których są oso-

by nietrzeźwe, 
  nigdy nie zostawiaj bagażu bez nadzoru, 
  w trakcie wsiadania i wysiadania z pociągu zwróć szcze-

gólną uwagę na otaczające cię osoby – najczęściej w ta-
kich sytuacjach dochodzi do kradzieży kieszonkowych, 

  jeżeli twoje dziecko musi samotnie podróżować, bez-
względnie pozostaw je pod opieką konduktora (poproś 
konduktora o jego nr tel. komórkowego),

  unikaj przyjmowania od nieznajomych jakichkolwiek 
poczęstunków (napoje, alkohol).

zagrożenia wynikające z propozycji używania 
środków odurzających lub narkotyków:

  nie przyjmuj poczęstunków od nieznajomych, zwłaszcza 
w środkach komunikacji, 

  pamiętaj, że posiadanie nawet najmniejszej ilości nar-
kotyku jest prawnie zakazane, 

  o pojawieniu się narkotyków powiadamiaj opiekuna lub 
osobę dorosłą, w razie potrzeby policję. 

zagrożenia wynikające ze spożywania alkoholu:
  zdecydowanie odmawiaj każdorazowej propozycji spo-

życia napoju alkoholowego, 
  miej świadomość, że każdy rodzaj alkoholu działa na 

organizm tak samo – opóźnia reakcje, 
 będąc pod wpływem alkoholu, narażasz się na ryzyko 

stania się ofiarą przestępstwa lub jego sprawcą.

Ryzyko zagrożeń przypadkowymi kontaktami 
seksualnymi:
  unikaj miejsc ustronnych, nieoświetlonych i odludnych, 
  zapewniaj sobie towarzystwo osób znanych i życzliwych, 
  nie obdarzaj zaufaniem nieznajomych, 
  jeżeli napad stanie się faktem, głośno krzycz, np. „pali 

się”, „pożar”.
mł. asp. Bożena Schab
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INWESTYCJE
Urząd Gminy
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PSZOK w latach 2017-2020
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej – Rakowiec, ul. Leśna
Już w tym roku wybudowany zostanie kolejny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na terenie naszej gminy. 

Oświetlenie drogowe w Grabówku
Postępowanie przetargowe – rozstrzygnięte

Postępowanie przetargowe, które pozwoliło na wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za wykona-
nie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia drogowego z zastosowaniem technolo-

gii LED w Grabówku, zostało rozstrzygnięte. W celu wykonania I części inwestycji, która obejmuje swym 
zakresem budowę 17 nowych słupów oświetleniowych, dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe eLPAt Sławomir Orzechowski z siedzibą w Prabutach. Natomiast II część inwestycji 
zostanie powierzona Firmie Handlowo-Usługowej Józef tocha z siedzibą w Kwidzynie, która będzie mia-
ła za zadanie montaż 10 kpl opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze od kościoła w stro-
nę wału. J. Piłat, M. Pszczółkowska

Rodzaje i ilości odpadów, jakie mieszkańcy mogą nieodpłatnie przywieźć do PSZOK 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD i RTV) – w każdej wytworzonej ilości rocznie,
• odpady popiołu – w każdej wytworzonej ilości rocznie,
• przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, pozostałości po środkach ochrony roślin) 

– w każdej wytworzonej ilości rocznie,
• zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje, zużyte opony małogabarytowe (np. od samocho-

dów osobowych) – w każdej wytworzonej ilości rocznie,
• zużyte opony wielkogabarytowe od ciągników rolniczych, przyczep, naczep itp.
• – 2 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości zamieszkałej,
• odpady wielkogabarytowe (np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, kanapy, folie wielkogabarytowe, big bagi itp.) 

– w każdej wytworzonej ilości rocznie,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, kafelki itp.) – 2 m3 rocznie od właści-

ciela nieruchomości zamieszkałej,
• odpady i opakowania: z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metali i opakowania wielomateriałowe – 

w każdej wytworzonej ilości rocznie,
• odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone – w każdej wytworzonej ilości rocznie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.gminakwidzyn.pl w zakładce Mieszkańcy/ Gospodarowanie odpadami.
J. Piłat, Z. Chojnacki

PSzOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, dla mieszkańców gminy Kwidzyn znajduje się obec-
nie na terenie Przedsiębiorstwa Usług Sanitarnych „PUS” Sp. 
z o.o. przy ul. Wiślanej 2 w Kwidzynie. I tak będzie przez kolej-
ne 4 lata. Już w pierwszym kwartale 2016 r. postanowiliśmy 
przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia pu-
blicznego w zakresie świadczenia usługi utworzenia, utrzy-
mania i prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych dla mieszkańców gminy Kwidzyn wraz z za-
gospodarowaniem zebranych w Punkcie odpadów komunal-
nych na lata 2017-2020. Najkorzystniejszą ofertę złożył do-
tychczasowy wykonawca usługi.

Ze względu na zmianę wysokości wynagrodzenia płatne-
go za prowadzenie PSZOK oraz przy uwzględnieniu nowej 

umowy na świadczenie usługi w zakresie odbierania i zago-
spodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, na których zamieszkują mieszkańcy z  terenu gminy 
Kwidzyn (zawartej w październiku 2015 r. na okres od 2016 r. 
do 2019 r.), referat podatków i opłat lokalnych w naszym 
Urzędzie przeprowadzi analizę finansową, z której dowiemy 
się, czy obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami ulegną zmianie. 

PSzOK dla mieszkańców gminy Kwidzyn 

piątek – godz. 08:00-16:00
sobota – godz. 08:00-14:00

Tym razem w miejscowości Rakowiec przy ul. Leśnej. Inwe-
stycja obejmuje swym zakresem budowę ok. 6,3 km kana-

lizacji sanitarnej i ok. 2,0 km kanalizacji tłocznej oraz budowę 
7 szt. przepompowni ścieków wraz z zasilaniem, zagospoda-
rowaniem terenu i oświetleniem. W ramach zadania przebu-
dowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej pod 
działkami kolejowymi.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Wdrożeniowe 
„iNŻBUD” z. zehner M. Środa Sp. j. z siedzibą w Grudziądzu, 
z którą w dniu 03.06.2016 r. podpisana została umowa. Inwe-
stycja będzie trwała do grudnia 2016 r.

Przypominamy, iż jednym z celów strategicznych gminy 
jest budowa infrastruktury technicznej, w  tym kanalizacji 
sanitarnej. W dalszym ciągu poszukujemy finansowania dla 

budowy ponad 15 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Baldram Mały, Kamionka, Brokowo. Gmina może pochwalić się 
wysokim wskaźnikiem skanalizowania gminy, który obecnie 
wynosi 79,7 %. J. Piłat

czynny:
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Urząd Gminy

Oświetlenie drogowe w Grabówku
Postępowanie przetargowe – rozstrzygnięte

Postępowanie przetargowe, które pozwoliło na wyłonienie wykonawcy odpowiedzialnego za wykona-
nie robót budowlanych, polegających na budowie oświetlenia drogowego z zastosowaniem technolo-

gii LED w Grabówku, zostało rozstrzygnięte. W celu wykonania I części inwestycji, która obejmuje swym 
zakresem budowę 17 nowych słupów oświetleniowych, dokonano wyboru oferty firmy Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe eLPAt Sławomir Orzechowski z siedzibą w Prabutach. Natomiast II część inwestycji 
zostanie powierzona Firmie Handlowo-Usługowej Józef tocha z siedzibą w Kwidzynie, która będzie mia-
ła za zadanie montaż 10 kpl opraw oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze od kościoła w stro-
nę wału. J. Piłat, M. Pszczółkowska

Droga gminna Mareza-Korzeniewo
1 lipca br. zawarta została umowa  na realizacje zadania polegającego na przebudowie drogi gminnej 
Mareza Korzeniewo. Wykonawcą zadania jest firma SKANSKA S.A., z siedzibą w Warszawie.  
Wartość zadania to kwota 1 249636,58.

Realizujemy wnioski Sołectw – FUNDUSZ SOŁECKI
Kontynuujemy realizację zamierzeń przedstawionych przez sołectwa naszej Gminy w ramach funduszu sołeckiego.

Gmina Kwidzyn podpisała umowę z firmą OTLKA Andrzej Pu-
stelnik z siedzibą w Trzebiatkowie na opracowanie dokumen-

tacji projektowej oraz realizację zadania na potrzeby budowy 
oświetlenia z zastosowaniem lampy hybrydowej w miejscowo-
ści Korzeniewo przy ul.  Ceglanej. Wartość wykonania dokumen-
tacji i jej realizacji wynosi 12 000,00 zł. Zgodnie z umową inwe-
stycja powinna zostać wykonana do 30 września 2016 r. 

W dniu 15 lutego 2016 r. Gmina Kwidzyn zawarła umowę na 
wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Budowa budynku uży-
teczności publicznej na działce geodezyjnej nr 113/14 w Baldra-
mie”. Wykonawcą dokumentacji będzie Biuro Obsługi Inwestycji 
Budowlanych ADSUM Michał Chodorowski z siedzibą w Kwidzy-
nie. Wartość wykonania dokumentacji wynosi 9 500,00 zł. Zgod-
nie z umową dokumentacja powinna zostać wykonana do 16 grud-
nia 2016 r.

Ponadto dnia 23 marca 2016 r. podpisano umowę o realiza-
cję dokumentacji projektowej zadania pn.: „Wykonanie utwar-

dzenia terenu na działce geodezyjnej nr 384/1 w tychnowach” 
z firmą Biuro Usług Projektowych Janusz Winnicki. 

1 lipca wszczęto procedurę przetargową w celu realizacji 
projektów dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej 
dla celów rekreacyjno-sportowych 21 Sołectw, które to zgłosiły 
takie inwestycje do wykonania w ramach finansowania z funduszu 
sołeckiego, tj.: Sołectwo Baldram, Sołectwo Brachlewo, Sołectwo 
Brokowo, Sołectwo Bronno, Sołectwo Dubiel, Sołectwo Gniewskie 
Pole, Sołectwo Górki, Sołectwo Grabówko i Nowy Dwór, Sołectwo 
Janowo, Sołectwo Kamionka, Sołectwo Korzeniewo, Sołectwo 
Licze, Sołectwo Lipianki, Sołectwo Mareza, Sołectwo Mareza Osiedle, 
Sołectwo Ośno, Sołectwo Pastwa, Sołectwo Pawlice, Sołectwo 
Podzamcze, Sołectwo Rozpędziny, Sołectwo Szałwinek.

Po raz drugi w tym roku odbył się wyjazd dzieci z Sołectwa Du-
biel do kina w Kwidzynie. 13 maja młodzi mieszkańcy naszej gminy 
obejrzeli na dużym ekranie wybrany przez siebie film animowany.

Marcelina Alicja Pszczółkowska 

Projekt budowlany budowy zatoki autobusowej w Nowym Dworze
Dnia 24 marca 2016 r. rozpoczęte zostały prace projektowe, dotyczące budowy zatoki autobusowej w Nowym Dworze 
przez Biuro Obsługi Inwestycji Daniel Łukiańczyk.

Wartość  wykonania  ww.  prac  wyniesie  5 535,00  zł.  Zakończenie prac projektowych planowane jest na koniec czerwca 2016 r.
Marcelina Alicja Pszczółkowska

Gmina Kwidzyn już w zeszłym roku rozpoczęła działania zmierzające ku po-
zyskaniu dodatkowych środków finansowych na realizację przedmiotowej 

inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie niniejszego zadania w ra-
mach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powia-
towej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-2019. Partnerem Gminy Kwidzyn 
zostało Starostwo Kwidzyńskie. W ramach programu dofinansowanych zosta-
ło 11 inwestycji, natomiast wniosek Gminy Kwidzyn uplasował się na pozycji 
15. Jednakże w wyniku oszczędności po przetargowych z tzw. „oszczędności” 

środki z programu zostały przyznane również Gminie Kwidzyn, która otrzymała dofinansowanie z Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-2019 w wysokości 50% kosztów zadania.

J. Piłat

INWESTYCJE

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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W dniach 23-24 kwietnia na terenie Gminy Kwidzyn oraz miasta Kwidzyna odbył się długo wyczekiwany przez kibiców 
i fanów sportów motorowych I Rajd Kwidzyński, otwierający jednocześnie cykl rajdów zaliczanych do Rajdu Pomorza. 

I  RAJD KWIDZYNSKI

Start rajdu, tzw. prolog, zlokalizo-
wany był przy restauracji Miła, 
a  jego trasa przebiegała wzdłuż 

ulic przyległych do placu Jana Pawła II. 
W  rajdzie wystartowało 25 załóg, 
a w trzech, w roli pilotów w jeździe po-
kazowej, zasiedli wójt gminy Ewa Nowo-
grodzka, burmistrz Andrzej Krzysztofi ak 
oraz Marian Zupa, Prezes Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku Motorowe-
go. Skromną frekwencję wśród zawod-

ników skutecznie nadrobili kibice, któ-
rzy licznie zebrali się, by podziwiać umie-
jętności jednych z najlepszych kierow-
ców na Pomorzu. Kręta i miejscami bar-
dzo wąska trasa wymagała maksimum 
skupienia od obu członków załogi. Naj-
lepszy czas wśród załóg SKJS uzyskał 
Mariusz Rybiński, pilotowany przez Annę 
Elek, natomiast w RO górowali: Marcin 
Stencel oraz Piotr Mitręga. Następnego 
dnia, czyli w niedzielę, odbył się rajd wła-
ściwy, w którym kierowcy pokonywali 
odcinki specjalne zlokalizowane na tra-

sach Lipianki-Gniewskie Pole-Pastwa 
oraz Tychnowy-Dubiel-Szopowo. Nie-
dzielne odcinki specjalne idealnie kon-
trastowały z prologiem, bardzo szybkim 
i w niektórych miejscach zdradliwie nie-
równym. O wymagającym poziomie raj-
du przekonała się załoga Piotry Rally 
Team – Adamski/Pazdyka, która przy 
prędkości 170km/h uległa bardzo groź-
nie wyglądającemu wypadkowi. Na szczę-
ście profesjonalnie przygotowany samo-
chód, wyposażony w klatkę, pozwolił im 
wyjść z opresji bez szwanku. Impreza 
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okazała się wielkim wydarzeniem w re-
gionie z uwagi na zebraną kilkutysięcz-
ną widownię na całej trasie. Park serwi-
sowy i główne centrum koordynacji raj-
du zlokalizowane było na terenie Kwi-
dzyńskiego Parku Przemysłowo-Techno-
logicznego w Górkach. Na parkingu na 
terenie parku można było obejrzeć sa-
mochody rajdowe, porozmawiać z za-
wodnikami, zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia – jednym słowem gratka dla 
wszystkich fanów motoryzacji. Dla za-
wodników i osób związanych z obsługą 
rajdu przygotowano ciepły poczęstunek, 
o który zadbało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rakowca. 

Na koniec Wójt Gminy Ewa Nowo-
grodzka wręczyła zwycięzcom puchary, 

ufundowane przez głównego sponsora 
RSMPo – firmę Inter-rally – Wszystko do 
motorsportu. Pierwsze miejsce w gene-
ralce w SuperKJS przypadło Waldema-
rowi Dziedzicowi pilotowanemu przez 
Agnieszkę Chwiendę. W rajdzie okręgo-
wym również można było zauważyć nie-
samowitą walkę o czołowe lokaty. Final-
nie pierwsze miejsce zajęli zwycięzcy 
prologu – Stencel/Mitręga. Najlepszy 
czas ze wszystkich zawodników uzyska-
ła rodzinna załoga Szupryczyński/ 
Szupryczyński, startując w klasie ROR.  
Impreza cieszyła się tak dużym zainte-
resowaniem ze strony mieszkańców gmi-
ny, że z pewnością odbędzie się w przy-
szłym roku ponownie. 

Sporządził: Marcin Rzepny

(Zdjęcia:  Maciej Kurczalski)
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Organizatorami imprezy byli: VitaSport Brachlewo, Stajnia 
Brachlewo oraz Gmina Kwidzyn. W zawodach wystartowa-

III Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach  
przez Przeszkody
21.05.2016 r. w Brachlewie odbyły się po raz kolejny Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach  
przez Przeszkody pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn – Ewy Nowogrodzkiej.

ło 43 uczestników na 47 koniach, reprezentujących 12 klubów 
i sekcji. Zawody przeprowadzono w 5 konkursach: 

Konkurs nr 1 klasy „mini LL” – z trafieniem w normę czasu, 
Konkurs nr 2 klasy „LL” – z trafieniem w normę czasu, Konkurs 
nr 3 klasy „L” – dwufazowy, Konkurs nr 4 klasy „P” – dwufazo-
wy, Konkurs nr 5 klasy „N” – zwykły.

Sędziami zawodów byli: Helena Zagor, sędzia WZJ Małgo-
rzata Rutkowska. Komisarzem zawodów był Bogdan Wróblew-
ski, a autorem parkurów i gospodarzem toru był Piotr Masłow-
ski. W imprezie gościnnie wzięli również udział przedstawicie-
le Szwadronu Reprezentacyjnego 18 Pułku Ułanów Pomor-
skich, którzy wraz z sędziami zawodów wręczali pamiątkowe 
puchary i nagrody ufundowane przez Gminę Kwidzyn i Klub 
Sportowy VitaSport Brachlewo. O słodki poczęstunek dla sę-
dziów zawodów zadbali mieszkańcy Brachlewa. 

Marcin Rzepny

Jest to kolejny etap prac prowadzonych na stadionie w Ra-
kowcu, który służy podniesieniu standardu obiektu i przy-

gotowaniu go do rozgrywek organizowanych przez PZPN. 
W 2015 r. dokonano remontu trybun na kwotę około 100 tys. 
zł, w roku bieżącym zostanie poprawiona murawa poprzez sze-
reg zabiegów wykonywanych na obiekcie. Renowację boiska 
przeprowadzi firma Eurogreen Polska, która od wielu lat spe-
cjalizuje się w dziedzinie profesjonalnych nawierzchni trawia-
stych. Koszt modernizacji wyniesie około 30 tys. zł. Rekon-
strukcja murawy jest procesem dość długotrwałym, dlatego 
pierwsze efekty będzie można zaobserwować dopiero wiosną 
2017 r.

Marcin Rzepny

Stadion w Rakowcu będzie mieć nową murawę
06.06.2016 r. Wójt Gminy Kwidzyn podpisała umowę na wykonanie zadania pn. „Renowacja płyty  
boiska sportowego w Rakowcu”. 

Zawody

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)
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Organizatorami turnieju byli: Aleksander Cichocki, sołtys 
Wiesław Namiak oraz Gmina Kwidzyn. Na szczególną uwa-

gę zasługuje fakt, że część stołów, na których grali zawodni-
cy, a na których na co dzień trenują dzieci z sekcji tenisa w Tych-
nowach, została zakupiona przez rodziców tych dzieci, radę 
sołecką oraz księdza Piotra Świtajskiego. Turniej został roze-
grany w systemie „każdy z każdym” w trzech kategoriach: 
szkoły podstawowe dziewczęta i chłopcy oraz OPEN. Sędzią 
głównym zawodów był Pan Aleksander Cichocki. 

W kategorii szkoły podstawowe – dziewczęta triumfowa-
ła Nicola Skalmowska przed Julią Redmer i Pauliną Wojke. W ka-
tegorii szkoły podstawowe – chłopcy najlepszy był Jakub Obu-
chowski, wyprzedzając Stanisława Redmera i Oliviera Kopy-

Turniej tenisa stołowego
1 czerwca 2016 roku na sali gimnastycznej 
w Tychnowach został rozegrany turniej tenisa 
stołowego. 

Zawody spławikowe 
o Puchar Wójta Gminy 
Kwidzyn Brachlewo, 
15.05.2016 r.
15 maja 2016 roku na jeziorze Jerzewo w miejscowości 
Brachlewo odbyły się zawody spławikowe 
o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn, zorganizowane przez 
Polski Związek Wędkarski Okręg Elbląg Koło Kwidzyn 
oraz Gminę Kwidzyn. 

W zmaganiach wędkarskich wzięło udział 22 wędkarzy. Ło-
wiono przede wszystkim liny i okonie, sporadycznie pło-

cie. Pierwsza piątka otrzymała nagrody i puchary ufundowa-
ne przez Gminę Kwidzyn. Puchary wręczyli zwycięzcom Wójt 
Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka oraz Prezes Koła nr 4 PZW 
w Kwidzynie Marek Nawrocki.

czyńskiego. W kategorii OPEN zwycięzcą został Jan Jasnoch, 
drugie miejsce zajął Krzysztof Zbyszyński, a trzecie Stanisław 
Redmer. 

Marcin Rzepny 

Wyniki indywidualne: 
1. Andrzej TUBAJA – 2014 pkt., 
2. Adam ZACHARCZEWSKI – 1630 pkt.
3. Halina CHMIEL – 1490 pkt.
4. Edward DOBIES – 1420 pkt.
5. Tomasz JUREK – 1300 pkt.
6. Kazimierz DĄBROWSKI – 1195 pkt.
7. Marcin BELZYT – 1135 pkt 

Marcin Rzepny

Turniej

(Zdjęcia: UG Kwidzyn)

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)
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Dotacje na realizację zadań publicznych zostały przekaza-
ne na podstawie umów zawartych między Gminą Kwidzyn, 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Kwidzyn, a daną organi-
zacją pozarządową. 21 zadań zostało wybranych do realizacji 
po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, natomiast 
oferty Stowarzyszenia Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dan-
kowo „Zakątek Dankowo” oraz Lokalnej Fundacji Filantropij-
nej „Projekt” zostały złożone poza konkursem, zgodnie z pro-
cedurą przewidzianą w art. 19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. Ponadto jedna organizacja pozarządowa, tj. LKS „Sokół” 
Mareza, której oferta została wybrana w otwartym konkur-
sie ofert, zrezygnowała z realizacji zadania i odmówiła pod-
pisania umowy. 

Przekazane dotacje i zadania realizowane w 2016 r.
Ludowy Klub Sportowy „Wisła” Korzeniewo – realizacja 

zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących 
oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym”– 
18.000 złotych. Prowadzenie drużyn piłkarskich poprzez przy-
gotowanie zawodników: treningi w grupach młodzieżowych 
i drużynie seniorów, udział w rozgrywkach organizowanych 
przez Pomorski ZPN oraz współorganizacja okazjonalnych im-
prez dla mieszkańców gminy. 

Uczniowski Klub Sportowy „Młodzik” przy Gimnazjum 
w Nowym Dworze – realizacja zadania: „Prowadzenie zajęć 
w zespołach stale ćwiczących oraz organizowanie rozgrywek 
o charakterze masowym”– 15.000 złotych. Prowadzenie za-
jęć sekcji unihokeja dziewcząt oraz szereg imprez sportowych 
na obiektach sportowych gminy, udział z w/w drużyną w cy-
klu turniejów organizowanych na terenie powiatu kwidzyń-
skiego i województwa pomorskiego. 

Fundacja „Rodzina ediego” w Kwidzynie – realizacja zada-
nia: „Rekreacyjna jazda konna dla dzieci niepełnosprawnych”– 
4.500 złotych. Zadanie ma na celu upowszechnianie w środo-
wisku rodzin dzieci niepełnosprawnych jazdy konnej jako spor-
tu przyjaznego dzieciom, organizowanie aktywnego wypo-
czynku „w siodle” dla dzieci niepełnosprawnych, poprawę sa-
mopoczucia niepełnosprawnych dzieci poprzez ich udział w za-
jęciach sportowo-jeździeckich, wzrost różnorodnych bodźców 
stymulujących niepełnosprawne dzieci do zwiększenia wysił-
ku fi zycznego podczas zajęć jeździeckich.

Klub Sportowy „Powiśle Pawlice-Rakowiec” – realizacja 
zadania: „Prowadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących 
oraz organizowanie rozgrywek o charakterze masowym” – 
30.000 złotych. Prowadzenie drużyn piłkarskich poprzez przy-
gotowanie zawodników: treningi w grupach młodzieżowych 
i drużynie seniorów, udział w rozgrywkach organizowanych 

23 zadania publiczne, 
realizowane przez 
organizacje pozarządowe 
w 2016 r.
Wójt Gminy Kwidzyn podpisała 23 umowy na realizację 
zadań publicznych, realizowanych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego w 2016 r. 

przez Pomorski ZPN oraz współorganizacja okazjonalnych im-
prez dla mieszkańców gminy. 

traktor team Gmina Kwidzyn – realizacja zadania: „Zdro-
wo i Biegowo” – 4.630 złotych. Prowadzenie treningów dla 
mieszkańców gminy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych pod 
okiem członków stowarzyszenia, organizacja i współorgani-
zacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci. 

Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – realizacja za-
dania: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych 
o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży z terenu Gmi-
ny Kwidzyn” – 1.500 złotych. Przygotowanie do udziału i uczest-
nictwo dzieci oraz młodzieży w cyklicznym współzawodnic-
twie sportowym na szczeblu powiatowym. Organizacja fi na-
łów powiatów w ramach współzawodnictwa sportowego mło-
dzieży szkolnej w igrzyskach i gimnazjadach. 

(Zdjęcie: Traktor Team Gmina Kwidzyn)

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)
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MtS Kwidzyn – realizacja zadania: „Organizacja i prowa-
dzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych tenisa stołowego” – 5.700 
złotych. Prowadzenie zajęć w sekcji sportowej, prowadzenie 
zajęć dydaktycznych, imprez sportowo-rekreacyjnych, uczest-
nictwo w zawodach organizowanych wewnętrznie przez klub, 
a także w zawodach ujętych w systemie wojewódzkim i ogól-
nokrajowym. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Wędrowiec – reali-
zacja zadania: „W zdrowym ciele zdrowy duch” – 2.000 zło-
tych. Promocja aktywnego wypoczynku wśród dzieci i mło-
dzieży, budowanie tężyzny fi zycznej, propagowanie turysty-
ki pieszej, organizacja biegu na orientację w dwóch katego-
riach, rajd terenowy, spływ kajakowy. 

Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor-
tu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie – realizacja zadania: 

„Organizowanie nowych form spędzania czasu wolnego i za-
jęć o charakterze sportowo-rekreacyjnym” – 4.500 złotych. 
Spotkanie najlepszych zawodników sportowych Gminy Kwi-
dzyn w czasie wycieczki jako formy nagrody. Zaplanowana wy-
cieczka do Torunia w dniu 16 czerwca 2016 r. Wyjazd został 
zorganizowany dla 54 dzieci. 

Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej i Spor-
tu Szkolnego z siedzibą w Kwidzynie –realizacja zadania: „Pro-
wadzenie zajęć w zespołach stale ćwiczących oraz organizowa-
nie rozgrywek o charakterze masowym” – 12.000 złotych. Cykl 
turniejów w ramach mistrzostw gminy dla uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych oraz organizowanie imprez sporto-
wo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Kwidzynie – realizacja 
zadania: „Profi laktyka i rozwiązywanie problemów alkoholo-
wych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 4.000 złotych. Udzie-
lanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym problemem uza-
leżnienia, udzielanie pomocy i wsparcia osobom współ-
uzależnionym i  ich rodzinom, integracja środowiska absty-
nenckiego poprzez organizowanie imprez i  festynów trzeź-
woś-ciowych oraz wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania 
Trzeźwościowe. 

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – realizacja 
zadania: „Fred goes net”– 3.000 złotych. Program składa się 
z rozmowy motywującej, zajęć warsztatowych oraz rozmowy 
podsumowującej. Zajęcia skierowane są do osób młodych, 
w wieku 13-17 lat, pierwszy raz przyłapanych na spożywaniu 
alkoholu, posiadaniu narkotyków lub dopalaczy. Zakłada się 
współpracę z policją, strażą miejską, pedagogami szkolnymi, 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PCPR, kuratorami sądowymi, 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu identyfi kacji 
problemu i natychmiastowej reakcji. 

Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja” – realizacja 
zadania: „Szkolna interwencja profi laktyczna”– 3.000 złotych. 
Jest to program przygotowania szkół i nauczycieli do podej-
mowania działań interwencyjnych wobec uczniów sięgających 
po substancje psychoaktywne. Interwencja podejmowania 
przez szkołę powinna koncentrować się na pomocy psycholo-
gicznej, ponieważ skuteczne pomaganie uczniom sięgającym 
po substancje psychoaktywne wymaga utrzymania więzi 
z dzieckiem, nawiązania przez szkołę współpracy z uczniem 
i rodzicami, udzielenia wsparcia rodzicom ucznia w rozwiązy-
waniu problemu.

związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufi ec 
Kwidzyn – realizacja zadania: „Wypoczynek z elementami 
socjoterapii dla dzieci z Gminy Kwidzyn, pochodzących z rodzin 
dysfunkcyjnych, zagrożonych demoralizacją, wykluczeniem 
społecznym i przemocą w rodzinie” – 5.000 złotych. Organi-
zacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy z rodzin 
dysfunkcyjnych. Nabór uczestników został przeprowadzony 
przy ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół i pedagogami szkol-
nymi. W odróżnieniu od zwykłych kolonii, kolonia z programem 
profi laktycznym zakłada realizację pogłębionego i wydłużo-
nego programu zajęć terapeutycznych.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” – realizacja 
zadania: „Socjoterapeutyczny Obóz Żeglarski” – 5.000 złotych. 
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy 

(Zdjęcie: UG Kwidzyn)

(Zdjęcie: Stowarzyszenie „Seniorzy 50+”)
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Zajęcia „Sport po 16”
W związku z przerwą wakacyjną ulega zmianie harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu 
„Sport po 16”. Zajęcia, które były prowadzone w salach gimnastycznych w Korzeniewie, Rakowcu, Liczu, Janowie, 
Tychnowach i w Nowym Dworze zostaną wznowione dopiero od października. Tymczasem zachęcamy mieszkańców 
gminy do uczestnictwa w pozostałych zajęciach. 

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sport po 16”

Miejsce Dzień tygodnia Godziny Osoba prowadząca Rodzaj zajęć

Gospodarstwo
Agroturystyczne

Stajnia Pasja Brachlewo

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

wtorek 15:00-18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

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

czwartek 16:00-18:00 Joanna Jagoda Jazda konna

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

Boisko sportowe 
w Brachlewie

czwartek 16:30-18:30 Aleksander Cichocki Ogólne

Dankowo, Ośno, 
Brachlewo

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

Marcin Rzepny

z rodzin dysfunkcyjnych. Nabór uczestników został przepro-
wadzony przy ścisłej współpracy z dyrekcjami szkół i pedago-
gami szkolnymi. W odróżnieniu od zwykłych kolonii, kolonia 
z programem profilaktycznym zakłada realizację pogłębione-
go i wydłużonego programu zajęć terapeutycznych. 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta w Kwidzynie – realiza-
cja zadania: „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów w za-
kresie narkomanii” – 3.000 złotych. Udzielanie pomocy i wspar-
cia osobom dotkniętym problemem uzależnienia, udzielanie 
pomocy i wsparcia osobom współuzależnionym i ich rodzinom, 
integracja środowiska abstynenckiego poprzez organizowa-
nie imprez i festynów trzeźwościowych oraz wyjazdy na Ogól-
nopolskie Spotkania Trzeźwościowe. 

Powiślańska Regionalna Agencja zarządzania energią – re-
alizacja zadania: „Eko-świadomi – stawiamy na ekologię! II” 
– 10.000 złotych. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród 
mieszkańców Gminy Kwidzyn (zajęcia na temat oszczędności 
energii i wykorzystania OZE w szkołach z terenu gminy Kwi-
dzyn), zapoznanie mieszkańców Gminy Kwidzyn z dobrymi 
przykładami w zakresie efektywności energetycznej i wyko-
rzystania OZE na terenie sąsiednich jednostek samorządo-
wych. 

Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe w Kwidzynie – re-
alizacja zadania: „Podnoszenie świadomości ekologicznej dzie-
ci i młodzieży w Zielonej Szkole w Brachlewie” – 80.000 zło-
tych. Prowadzenie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 
głównie w terenie, z wykorzystaniem bazy dydaktycznej w po-
bliżu szkoły oraz sprzętu dydaktycznego Zielonej Szkoły w Bra-
chlewie. 

Powiślańska Regionalna Agencja zarządzania energią – re-
alizacja zadania: „Chrońmy środowisko – segregujmy odpady 
IV” – 10.000 złotych. Propagowanie wiedzy ekologicznej wśród 
mieszkańców gminy (zajęcia na temat gospodarki i powtór-
nego wykorzystania odpadów w szkołach z terenu Gminy Kwi-

dzyn), promowanie zachowań przyjaznych środowisku, rozpo-
wszechnianie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych 
związanych z ochroną środowiska, segregacją odpadów. 

Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rako-
wiec – realizacja zadania: „Wsparcie działań kulturalnych, 
oświatowych i społecznych” – 4.500 złotych. Organizacja spo-
tkań o różnej tematyce z mieszkańcami wsi – pieczenie róż 
karnawałowych, współorganizowanie zabawy karnawałowej 
dla dzieci, spotkanie z dietetykiem, warsztaty wykonywania 
palm dla dzieci i dorosłych, organizacja „Święta kwitnącej ma-
gnolii”, współorganizacja „Dnia dziecka w Rakowcu” itp. 

Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – realizacja zadania: „Ak-
tywność społeczna seniorów, angażująca różne pokolenia 
w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez uczestnictwo 
w warsztatach” – 2.500 złotych. Włączenie seniorów w życie 
kulturalne poprzez szereg działań z zakresu sztuki, kultury, 
edukacji oraz integracji międzypokoleniowej i animacji spo-
łecznej. 

Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz rozwoju wsi Dan-
kowo „zakątek Dankowo – realizacja zadnia: „NORDIC WAL-
KING – Marsz po zdrowie i ekologię” – 2.400 złotych. Marsz 
mieszkańców Gminy Kwidzyn pod okiem instruktorów (trasa 
około 6 km) wraz z działaniami animacyjnymi partnerów pro-
jektu, skierowanymi na ekologię i zdrowie. 

Lokalna Fundacja Filantropijna „PROJeKt” – realizacja 
zadnia: „Działaj lokalnie – inspirowanie i wspieranie organizacji 
pozarządowych w sferze edukacji, spraw społecznych, kultury 
i rozwoju regionalnego” – 1.500 złotych. Aktywizacja działań 
kulturalnych na terenie Gminy Kwidzyn, integracja mieszkańców, 
kształtowanie aktywnej, uczestniczącej postawy dzieci i mło-
dzieży wobec zjawisk kulturalnych, rozwijanie warsztatu 
uczestników w poszczególnych dziedzinach sztuki. 

Marcin Rzepny

WYSTAWA ZDJĘĆ AlekSAnDrY kuchArcZYk
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Biblioteka
KULTURA

Biblioteka w Janowie

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Janowie zaprasza do obejrzenia wystawy zdjęć Aleksandry Kucharczyk, której pasją jest 
fotografowanie krajobrazów oraz sesje zdjęciowe w miłym towarzystwie. Jak mówi sama autorka zdjęć, mogłaby podróżować „Z apa-
ratem na koniec świata”. Ekspozycję można oglądać w naszej bibliotece do końca czerwca.

(Tekst i zdjęcia BPGK F. Janowo)

Tydzień Bibliotek
Tydzień Bibliotek to doskonała okazja dla naszej placówki, by zapraszać w jej podwoje   
licznych gości, oferować im ciekawe zajęcia, inspirować do zabawy, rozwijać kreatywność 
i wyobraźnię. 

Podczas jednych z zajęć nasi mali czytelnicy wzięli bardzo twórczy udział w odbiorze bajki 
„O królu, królewnie, rycerzach i kogucie”. Po bardzo energetyzującym i interaktywnym wysłu-

chaniu tejże opowiastki przystąpili do tworzenia plakatów promujących naszą bibliotekę. 
W Tygodniu Bibliotek odwiedzają naszą placówkę kolejni uczniowie Szkoły Podstawowej w Ja-

nowie: klasa I wraz z Panią Teresą Mielnik oraz klasa V z Panią Wiesławą Szkutnik. Tegoroczne  
hasło „Biblioteka Inspiruje” pobudziło do działania naszych młodszych i starszych czytelników.

Pasowanie pierwszoklasistów na czytelników biblioteki
Jak co roku w maju biblioteki obchodzą swoje święto, czyli Tydzień Bibliotek.

WYSTAWA ZDJĘĆ AlekSAnDrY kuchArcZYk
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Tegoroczne obchody rozpoczynają się 8 maja i potrwają do 
15 maja. Ich hasło w tym roku brzmi: „Biblioteka inspiruje”. 

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn – Filia w Janowie jak co 
roku zorganizowała uroczystość pasowania pierwszoklasi-
stów ze SP w Janowie. Pasowanie weszło na stałe do kalen-
darza wydarzeń Tygodnia Bibliotek i jest to oficjalne włącze-
nie najmłodszych do grona czytelników naszej placówki. Dzie-
ci, w formie zabawy, zapoznały się z regulaminem i księgo-

zbiorem biblioteki oraz zasadami wypożyczania książek. Wy-
słuchały także „próśb” książek, których spełnienie zagwaran-
tuje, że będą one służyć dzieciom przez wiele lat. Największym 
przeżyciem dla uczniów było ślubowanie oraz akt pasowania 
na czytelnika, podpisany „własną krwią”, czyli stemplem z od-
cisku paluszka. Na zakończenie spotkania zostały wręczone 
dzieciom nagrody książkowe, dyplomy i słodkie upominki.

Beata Dubińska
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Biblioteka
KULTURA

Biblioteka w Korzeniewie
KONCERT CHóRU 
CANTORES 
NOVIENSES 
Z NOWEGO NAD 
WISŁą
Chór Cantores Novienses opiera się 
na pracy artystycznej 9-osobowej 
grupy żeńskiej. 

II OGóLNOPOLSKA 
NOC BIBLIOTEK 
Noc Bibliotek

WARSZTATY 
PROFILAKTYCZNE
W czwartek 12 maja 2016 r. odbyło 
się w naszej bibliotece spotkanie 
z psychologiem Andrzejem 
Boczkowskim. 

„Jak sobie radzić z przemocą i agresją 
w naszym otoczeniu”
Warsztaty „Jak sobie radzić z przemocą i agresją w naszym otoczeniu” 
prowadziły Agnieszka Koguciuk i Marta Sudoł z Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej Fundacji i Edukacji FLOW. 

To Zespół Muzyki Dawnej, mający w swo-
im repertuarze muzykę średniowiecza, 

renesansu i baroku, jak również współcze-
sne światowe szlagiery. Koncert, który od-
był się 14 kwietnia 2016 r. w naszej biblio-
tece, był wydarzeniem muzycznym i kul-
turalnym. Bardzo rzadko mamy okazję spo-
tkać się z muzyką dawną i muzyką chóral-
ną. Cantores Novienses pozwolił nam usły-
szeć brzmienie muzyki sprzed wieków, po-
czuć klimat minionych stuleci, zastanowić 
się, czym była muzyka średniowieczna dla 
tych, którzy słuchali jej kiedyś i czym może 
być dla nas. 

Koncert możliwy był dzięki współpra-
cy z Centrum Kultury „Zamek” w Nowem 
nad Wisłą. W jego organizację włączyło się 
Koło Korzeniewskich Kobiet oraz sołtys 
naszej wsi Renata Krupa, która była też 
sponsorem imprezy.

 Alicja Bryksy

Spotkanie to było częścią projektu „Stop 
przemocy i uzależnieniom – kiedy i gdzie 

znajdziesz pomoc”, który nasza filia reali-
zuje wraz ze Szkołą Podstawową i Przed-
szkolem w Korzeniewie, Sołtysem i Radą 
Sołecką wsi Korzeniewo, Kołem Korzeniew-
skich Kobiet i Czwartkowymi Mamami. Pro-
jekt kierowany jest do Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Gminie Kwidzyn. Te-
matem spotkania były: „Ośrodki Interwen-
cji Kryzysowej. Ich cele zadania i sposoby 
działania.” Warsztaty przeznaczone były 
dla młodzieży i dorosłych mieszkańców 
sołectwa. Andrzej Boczkowski, dysponu-
jący wieloletnią praktyką i doświadcze-
niem, w przystępny sposób przedstawił 
uczestnikom spotkania instytucje służą-
ce pomocą wszystkim, którzy znajdują się 
w życiowej sytuacji kryzysowej.

Poczęstunek dla uczestników spotka-
nia przygotowała sołtys Renata Krupa.

Alicja Bryksy

To była pierwsza taka noc w naszej bi-
bliotece – Noc Bibliotek, ogólnopolska 

akcja promująca czytelnictwo i biblioteki, 
będąca okazją do niekonwencjonalnego 
zaprezentowania zbiorów i oferty eduka-
cyjno-kulturalnej. Nasze wieczorno-noc-
ne spotkanie rozpoczęliśmy od czytania 
książki Jakuba Czarnego pod tytułem „Pan 
Samochodzik i… Wyklęci mistrzowie”. Wy-
braliśmy tę właśnie książkę, ponieważ jej 
akcja dotyczy sensacyjnych odkryć arche-
ologicznych w naszej kwidzyńskiej kate-
drze i przypomina wspaniałą postać Pana 
Samochodzika, stworzoną przez Zbignie-
wa Nienackiego. Następnie uczestnicy wie-
czoru podzielili się na trzy grupy. Zada-
niem każdej z grup było wymyślenie ja-
kiejś opowieści. W ten sposób powstały 
książki zatytułowane „Straszny bal”, „ Kro-
kodyle łzy” oraz „To była moja historia…”. 
Oczywiście potem odbyło się wieczorne 
czytanie świeżo „opublikowanych„ ksią-
żek. Aby wzmocnić efekty swoich opowie-
ści, dzieci malowały sobie twarze, upodob-
niając się do bohaterów swoich opowieści. 
Gościem wieczoru był też Mag, prawie jak 
z  „Harrego Pottera”. Nocne czytanie ma 
w sobie nutę tajemniczości i wyjątkowo-
ści, nocą książki zaczynają „żyć” inaczej, 
poczuliśmy tę atmosferę.

Organizacja spotkania była możliwa 
dzięki pomocy wolontariuszy. Dziękujemy:

Agnieszce Woźniak,
Asi Kumek,
Wojtkowi Kruszewskiemu,
Emilii Stankiewicz,
Zenobii Skoczek,
Joannie Grabowskiej,
Sławomirowi Stąsiekowi.

Alicja Bryksy

Zostały one przeprowadzone w  rymach 
współpracy Ośrodka z realizatorami pro-

jektu „Stop przemocy i uzależnieniom – kie-
dy i gdzie znajdziesz pomoc” skierowanego 
do Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Agre-
sja i przemoc jest jednym z najpoważniej-
szych zagrożeń ostatnich lat. To zjawisko 
nasilające się wśród dzieci i młodzieży. Pro-
blem ten coraz szerzej przenika też do szkół, 
obniża się wiek młodych agresorów, coraz 
bardziej wyszukane stają się metody i for-

my ich działania. Warsztaty pozwoliły uczest-
nikom zrozumieć, czym jest agresja, poznać 
jej różnorodne przejawy i konsekwencje. Mło-
dzież zastanawiała się również nad tym, co 
jest źródłem przemocy i  jak radzić sobie 
z agresją rodzącą się w nas samych. 

Sołtys Renata Krupa przygotowała dla 
uczestników spotkania słodki poczęstunek, 
po „spotkaniu z agresją” miło było nam 
spotkać się z przejawem życzliwości i bez-
interesowności. Dziękujemy.

Realizatorzy projektu: Szkoła Podstawo-
wa w Korzeniewie, Biblioteka Publiczna 
Gminy Kwidzyn Filia w Korzeniewie, Przed-
szkole w Korzeniewie, GOK Kwidzyn, Sołtys 
i Rada Sołecka wsi Korzeniewo, Czwartkowe 
Mamy, Koło Korzeniewskich Kobiet, Alicja 
Bryksy

(Zdjęcia: BPGK)
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KULTURA
Biblioteka

Biblioteka w Marezie
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIąŻKI  
DLA DZIECI
2 kwietnia, w dniu urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana 
Andersena, obchodzone jest święto książki dziecięcej. 

MARMURKOWANIE – WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE 
„Seniorzy 50+”

III EDYCJA KURSU KOMPUTEROWEGO DLA SENIORóW 
ZAKOŃCZONA
15 kwietnia br. odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie kursu komputerowego dla seniorów, 
zorganizowanego przez Bibliotekę w Marezie. 

Międzynarodowy Dzień Książki dla 
Dzieci ma na celu skierowanie uwa-

gi na potrzebę istnienia książek w życiu 

z którego dowiedziały się, jak kiedyś były 
tworzone książki oraz jak wygląda to 
dziś. Kolejną, szczególnie lubianą przez 
dzieci, atrakcją spotkania w bibliotece 
były zagadki. Dotyczyły, oczywiście, bo-
haterów bajek i wierszy dla dzieci. Na 
koniec maluchy wykonały zakładki do 
książek wg własnego projektu.

Katarzyna Majda

18 marca 2016 r. w Marezie odbyło się 
pierwsze w tym roku działanie pro-

jektowe Stowarzyszenia „Seniorzy 50+” 
w ramach „Rocznego programu współ-
pracy Gminy Kwidzyn z organizacjami po-
zarządowymi i  innymi podmiotami  
prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na rok 2016”. Na spotkanie przy-
była liczna grupa seniorów oraz dzieci 
i młodzieży uczestniczących w cyklicz-
nych zajęciach w bibliotece. Podczas każ-
dego, realizowanego wspólnie ze stowa-

czych i dekoracyjnych. Tym razem zmie-
rzyliśmy się z innowacyjną techniką mar-
murkowania. Uczestnicy, wykorzystując 
tę technikę, ozdabiali białe ceramiczne 
kubki. Marmurkowanie okazało się nie-
skomplikowaną czynnością, a przy tym 
świetną zabawą, polegającą po prostu na 
wykorzystaniu lakierów do paznokci. Nie-
wielki nakład pracy i środków, a efekty 
oszałamiające. Każdy kubek był inny, ba-
jecznie kolorowy i niepowtarzalny. 

 Katarzyna Majda

Zajęcia były prowadzone równolegle 
w trzech grupach – pierwsze spotka-

nie odbyło się 12 stycznia br. i od tego 
momentu chętni w wieku 50+ przycho-
dzili na kolejne spotkania raz w tygodniu. 
Podczas zajęć uczestnicy poznali pod-
stawy obsługi komputera, posługiwania 

się edytorem tekstu, sposoby kopiowa-
nia i zapisywania dokumentów. Zdobyli 
umiejętność korzystania z  poczty elek-
tronicznej, internetowych przeglądarek, 
komunikatorów oraz portali społeczno-
ściowych. Zajęcia uświadomiły uczest-
nikom, że „komputer jest nowym oknem 
na świat”. Kursanci wyrażali bardzo po-
zytywne opinie na temat przeprowadzo-
nych zajęć. Doceniano miłą i spokojną  
atmosferę. Nasi seniorzy byli chętni po-
dążać za nowymi technologiami, chcieli 
odkrywać wirtualny świat. Byli niezwy-
kle otwarci na zdobywanie wiedzy – z du-
żym zaangażowaniem uczestni czyli w za-

jęciach. Podkreślali, jak wielkie jest za-
potrzebowanie na tego typu kursy i byli 
niezwykle zadowoleni, że udało się je po 
raz kolejny zorganizować w naszej biblio-
tece. Kurs ukończyło 9 osób, które pod-
czas uroczystości zakończenia otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy zaświadczające 
o nawiązaniu nowej „znajomości” z kom-
puterem. Każdy z dotychczasowych kur-
santów bardzo polubił zajęcia komputero-
we i spotkania w bibliotece, dlatego ser-
decznie zapraszamy zainteresowane oso-
by do udziału w kolejnej edycji kursu po-
głębiającego wiedzę z zakresu komputera 
i Internetu. Katarzyna Majda

dzieci oraz wspieranie czytelnictwa wśród 
najmłodszych. Z  tej okazji odwiedziły 
nas dzieci z przedszkola „Słoneczko” 
w Marezie. Każde dziecko otrzymało ksią-
żeczkę, aby zapoznać się z jej zawarto-
ścią i budową, następnie miało za zada-
nie, wspólnie z grupą, podać skojarzenia 
związane ze słowem „książka”. Dzieci 
obejrzały filmik: „Jak powstała książka”, 

rzyszeniem warsztatu próbujemy nowych, 
nieznanych nam dotąd metod zdobni-

(Zdjęcia: BPGK )
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Biblioteka w Rakowcu
DZIEŃ MAMY I TATY 
26 maja świętujemy Dzień Matki, miesiąc później  
23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. 

My połączyliśmy te święta tak, abyśmy mogli uczcić je 
i świętować razem. 24 maja odbył się w naszej biblio-

tece Dzień Mamy i Taty, wspólne Święto Naszych Rodziców. 
Chcieliśmy podziękować im za to, że są obecni w naszym ży-
ciu, pomagają nam zrozumieć świat. Dzieci przygotowały 
na tę okoliczność wierszyki i drobne podarunki. Po części 
artystycznej odbyły się zabawy, w których uczestniczyły 
oba pokolenia. Robiliśmy też fotografie rodzinne w ramie. 

Beata Pawluczuk

„MąDRE SóWKI” ODWIEDZIŁY 
BIBLIOTEKĘ
12 kwietnia naszą bibliotekę odwiedziły maluszki 
z Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu. 

Dzieci z grupy „Mądre Sówki” dowiedziały się, że oprócz wy-
pożyczania książek, biblioteka umożliwia korzystanie na 

miejscu z gier, układanek, puzzli oraz komputerów. Zostały 
poinformowane o tym, jakie warunki należy spełnić, aby stać 
się czytelnikiem biblioteki. Podczas wizyty pani wychowaw-
czyni przekazała prace, które dzieci wykonały w przedszkolu 
po przeczytaniu opowiadania „Maks i pajączek.” Ilustracje te 
zdobią naszą biblioteczną wystawkę. 

Beata Pawluczuk

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
4 maja 2016 r. w naszej bibliotece odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów trzech klas pierwszych ze Szkoły 
Podstawowej w Rakowcu. 

Pasowanie to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do 
grona czytelników biblioteki. Głównym celem tej uroczy-

stości jest promowanie biblioteki i zachęcenie najmłodszych 
czytelników do korzystania z jej zbiorów, a także wyrabianie 
prawidłowych nawyków czytelniczych i  rozbudzenie szacun-
ku do książek. Dzieci wysłuchały opowiadania p.t. „Franklin 
i książka z biblioteki”, rozwiązywały zagadki literackie zwią-
zane z tytułami książek, zapoznały się z zasadami korzysta-
nia ze zbiorów bibliotecznych, wysłuchały próśb książki  
i złożyły uroczyste ślubowanie. Każde dziecko otrzymało ksią-
żeczkę, pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę. 

Beata Pawluczuk

(Zdjęcie: Biblioteka w Rakowcu)

(Zdjęcie: Biblioteka w Rakowcu)

(Zdjęcie: Biblioteka w Rakowcu)
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ŚWIATOWY DZIEŃ KSIąŻKI 
I PRAW AUTORSKICH
W ramach Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich 
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach 
zorganizowała spotkanie ze swymi najmłodszymi 
czytelnikami. 

WIOSENNE SPOTKANIE 
MIĘDZYPOKOLENIOWE
Wiosenne spotkanie przy herbatce  
i domowym cieście. 

12 kwietnia 2016 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Fi-
lia w Tychnowach wspólnie ze Szkołą Podstawową w Tych-

XV ŚWIĘTO KSIąŻKI
13 maja 2016 r. w Tychnowach obchodziliśmy XV rocznicę „Święta Książki”. 

Zajęcia rozpoczęły się rozmową na temat właściwego ko-
rzystania z książek, następnie dzieci rozwiązywały zagad-

ki słowne, rozpoznawały rekwizyty i odgadywały, z jakiej baj-
ki pochodzą. Udzielając odpowiedzi na pytania związane z te-
matem spotkania, wykorzystywały plansze ze słowami: TAK 
lub NIE. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzo-
ny jest 23 kwietnia i ma na celu promowanie czytelnictwa, 
edytorstwa oraz wiedzy o prawie autorskim, chroniącym wła-
sność intelektualną. 

Danuta Stawicka

nowach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie zapro-
siła wszystkie pokolenia mieszkańców wsi na tradycyjne już 
wiosenne spotkanie przy herbatce i domowym cieście. 

Zaproszenie organizatorów przyjęli także: pani Ewa Nowo-
grodzka – Wójt Gminy Kwidzyn oraz pan Wiesław Namiak – 
radny Rady Gminy Kwidzyn i sołtys Tychnów. Na wstępie 
spotkania uczestnicy wysłuchali koncertu zespołu wokalnego 
GOK-u „Pas de Nom”. Jako że wspólne biesiadowanie i śpiewa-
nie bardzo sprzyja integracji, zaproszonych gości zachęcono 
do zabawy w karaoke. Odśpiewali znane i lubiane piosenki, m.in. 
„My Cyganie”, „Hej sokoły”, „Kolorowe jarmarki” oraz najpopu-
larniejsze pieśni biesiadne. Czas spotkania upłynął w miłej 
i serdecznej atmosferze. Danuta Stawicka

Nasza uroczystość jest podsumowa-
niem cyklicznych spotkań z dziećmi 

z klas I-III, a stałym jej elementem jest 
pasowanie pierwszoklasistów na czytel-
ników. Podczas spotkań czytelniczych 
dzieci poznawały książkę Marcina Pała-

sza pt. „Sposób na Elfa” i to ona była te-
matem przewodnim tegorocznych kon-
kursów towarzyszących imprezie. W tym 
roku gościem specjalnym święta była 
Pani Magda Rzemek-Urbanowicz. Prze-
czytała nam fragment książki Dariusza 
Szmidta pt. „Koziołek Kopytko”, a także 
opowiedziała, co wydarzyło się w jej ży-
ciu osobistym i zawodowym od nasze-
go ostatniego spotkania. W trakcie uro-
czystości przeprowadzony został kon-
kurs czytelniczy, w którym uczestnicy 
odpowiadali na pytania dotyczące wie-
dzy zdobytej w trakcie przygotowaw-
czych spotkań czytelniczych. W celu 
uatrakcyjnienia przebiegu zmagań kon-
kursowych uczniowie przygotowali ha-
sła i piosenki, które były wykorzystane 

jako przerywniki. Emocji podczas rozgry-
wek było, jak zawsze, dużo. Uczniowie 
bardzo poważnie podchodzą do tych 
zmagań i silnie przeżywają radość zwy-
cięstwa, jak i gorycz porażki. Najwięk-
szą wiedzą wykazali się uczniowie kla-
sy pierwszej, drugie miejsce zajęła kla-
sa trzecia, a trzecie – druga. Dla każdej 
klasy ufundowano nagrody. Wszystkie 
dzieci otrzymały słodycze, a najlepsi 
drobne upominki. Na zakończenie impre-
zy pani Magda, wraz ze swoimi podopiecz-
nymi ze szkółki wokalnej, zaprosiła ze-
branych do wysłuchania koncertu i wspól-
nej zabawy. Dziękujemy bardzo Pani Mag-
dzie za dobrą energię oraz uświetnienie 
naszej uroczystości.

Danuta Stawicka
(Zdjęcia: BPGK)
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„KOBIETY I KSIąŻKI”
Akcja Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn, zatytułowana „Kobiety i Książki”, połączyła piękno kobiet z pięknem 
przyrody i architektury. 

W fotograficznej sesji plenerowej, która odbyła się na terenie gminy Kwidzyn, udział wzięły nasze najaktywniejsze czytel-
niczki. Celem akcji jest nie tylko promocja czytelnictwa oraz podkreślenie roli książki w życiu człowieka, ale także zwró-

cenie uwagi na walory krajobrazowe naszej gminy. 
Pokazujemy wizerunki zwykłych, a jednak niezwykłych kobiet – odważnych, o otwartych umysłach, ciekawych świata.  

Różnią się wiekiem, temperamentem, gustem, ale jedno je łączy: uwielbiają czytać. O sobie, o ulubionych książkach, o swoich 
czytelniczych rytuałach i upodobaniach opowiedzą wkrótce  w materiałach zamieszczonych na stronie BPGK http://biblioteka-
mareza.pl/. Już teraz zapraszamy do czytania i, przede wszystkim, oglądania.

Małgorzata Lasota

(Zdjęcia: BPGK)
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„Piknik rodzinny” 
w Brachlewie
Zgodnie z dawną tradycją Brachlewa w Zielone Świątki 
odbywał się na boisku festyn rekreacyjno-sportowy dla 
mieszkańców. 

Także w tym roku 15 maja Rada Sołecka Brachlewa wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie, Zieloną Szko-

łą oraz Stajnią Brachlewo przygotowała dla uczestników wie-
le atrakcji, zabaw, konkursów oraz liczne niespodzianki. Spo-
tkanie łączyło ze sobą obchody Dnia Dziecka, Dnia Mamy oraz 
Dnia Taty. Pomimo niedzielnej „pogody w kratkę”, instrukto-
rzy GOK poprowadzili mnóstwo ciekawych zabaw i konkursów, 
nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz pieczenia kiełbasek 
przy ognisku. Stajnia Brachlewo zaprosiła do nauki jazdy kon-
nej, natomiast rodzice i dzieci zmierzyli się w meczu piłki noż-
nej o puchar trenera. Zwyciężyły oczywiście dzieci, które na 
co dzień biorą udział w zajęciach sportowych w Brachlewie. 
Podczas trwania pikniku można było również zasięgnąć po-
rad dotyczących wychowania dzieci – „Postaw na rodzinę”, 
profi laktyki uzależnień, bezpieczeństwa na drodze. Tym sa-

mym promowano wśród dzieci, młodzieży, ich rodziców i dziad-
ków zdrowy tryb życia oraz aktywne formy spędzania czasu 
wolnego na łonie natury. Organizatorom  i uczestnikom dzię-
kujemy za wytrwałość pomimo zmiennej pogody! A wszyst-
kim miejscowym fi rmom, osobom prywatnym serdecznie dzię-
kujemy za okazane wsparcie i życzliwość .

Lidia Banaś

Spotkanie łączyło ze sobą obchody Dnia Dziecka, 
Dnia Mamy oraz Dnia Taty. 

(Zdjęcia:GOK)
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INICJATYWY 
LOKALNE 
W GMINIE 
KWIDZYN 2016

Przypominamy: W 2015 r., Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie 
otrzymał grant z Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu 
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 
2015 r. 

Wspólnie z nieformalnymi grupami 
zrealizowaliśmy 6 inicjatyw – bli-

sko 40 wydarzeń od sierpnia do listopa-
da 2015 r. Nie poprzestaliśmy i w tym 
roku postanowiliśmy kontynuować ideę 
programu, ogłaszając kolejny konkurs 

inicjatyw. Jak widać warto !!! Bo za nami 
już rozstrzygnięty konkurs Inicjatyw Lo-
kalnych w Gminie Kwidzyn 2016. Wpły-
nęło 6 wniosków projektowych a komi-
sja konkursowa postanowiła nagrodzić 
wszystkie inicjatywy. Przed nami kolej-
ne wyzwanie wsparcie dla 6 grup niefor-
malnych i wspólna realizacja 6 inicjatyw 
na terenie Gminy Kwidzyn. Jakie inicja-
tywy niedługo opanują naszą Gminę? 
Zobaczcie sami! zapowiadamy że, będzie 
bardzo smacznie, turystycznie wyjątko-
wo artystycznie, fi lmowo i sentymental-
nie z przeszłością! 

GRUPA NieFORMALNA – S.O.S. tyCH-
NOWy, zrealizuje projekt, który nazwali 
„OCALiĆ OD zAPOMNieNiA – POGOtO-
Wie RAtUNKOWe – tyCHNOWy ”. Głów-
nym celem projektu jest aktywizacja i in-
tegracja międzypokoleniowa mieszkań-

ców Tychnów, skupiona wokół historii 
i teraźniejszości. Projekt to cykl wywia-
dów, rozmów i spotkań z mieszkańcami 
wsi Tychnowy, podczas których będą 
wspominać, rozmawiać, odkrywać histo-
rię Tychnów na nowo. Efekty spotkań
 i warsztatów zostaną „przelane” na kart-
ki publikacji – „Ocalić od zapomnienia” 
namacalnej pamiątki dla wszystkich 
mieszkańców sołectwa. Ponadto Grupa 
inicjatywna zamierza zebrać – wypoży-
czyć od mieszkańców przedmioty oraz 
pamiątki związane z rodzinnymi histo-
riami i miejscem w który mieszkają – Tych-
nowami, które posłużą do stworzenia 
„Żywego Muzeum” – tymczasowej wy-
stawy wspomnień. Udostępnią „Pogoto-
wie Ratunkowe” – w bibliotece, do któ-
rego każdy mieszkaniec wsi Tychnowy, 
będzie mógł przynieść pamiątkę (zdję-
cie, gazetę, przedmiot – wspomnienie).

GRUPA NieFORMALNA – CzWARtKO-
We MAMy, zainicjują inicjatywę pod na-
zwą: „OWOCOWO-WARzyWNA SPiŻAR-
NiA NASzeJ BABCi z DOLNeGO POWi-
ŚLA”. Grupa inicjatywna z sentymentem 
wraca do czasów kiedy region naszego 
Powiśla tętnił warzywami i owocami. 
Głównym celem projektu jest aktywiza-
cja społeczności lokalnej na rzecz zakła-
dania przydomowych ogródków owoco-
wo-warzywnych oraz utrwalenie i pro-
pagowanie tradycyjnych przepisów 
na potrawy i przetwory, wykorzystują-
ce dostępne w przydomowym ogrodzie 
owoce, warzywa i zioła. Grupa zakłada 
międzypokoleniową integrację i aktywi-
zację mieszkańców na rzecz zakładania 
przydomowych ogródków oraz poszuki-
wania kulinarnych tradycji. W ramach ini-
cjatywy odbędą się m.in. – otwarte warsz-
taty: z  zakresu edukacji agrotechnicz-
nej, tradycji kulinarnej regionu Powiśla, 
przetwórstwa soków owocowych, ale to 
nie wszystko! Grupa przewiduje między-
pokoleniowy konkurs, którego efektem 
będzie ulotka „Owocowo-warzywna spi-
żarnia naszej babci z Dolnego Powiśla” 
z przepisami oraz piknik integracyjny na 
zakończenie projektu – na którym bę-
dzie można m.in. wymienić się – sadzon-
kami, nasionami roślin owocowych, wa-
rzywnych i ziół. 

GRUPA NieFORMALNA – OŚNiACzKi 
z DzKieJ PACzKi, zrealizuje projekt:
„etNO-OŚNO”. Projekt adresowany jest 
do dzieci i młodzieży oraz dorosłych z so-
łectwa Ośno i ma na celu zrekompenso-
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wanie brak dostępu do edukacji arty-
stycznej. Projekt ma na celu zintegro-
wać i  zaktywizować międzypokolenio-
wo a tym samym rozwinąć zdolności i za-
interesowania mieszkańców. To także 
wzbogacenie oferty spędzania czasu 
wolnego, poprzez wspólną i aktywną 
zabawę wokół kultury Afryki, Ameryki 
i Azji i Dolnego Powiśla. Z uwagi na fakt 
że w sołectwie Ośno nie ma świetlicy, 
szkoły ani żadnego innego miejsca/bu-
dynku, w którym można byłoby przepro-
wadzić zajęcia, grupa założyła przepro-
wadzenie zajęć artystycznych „pod 
chmurką”. Zamierzają zorganizować cykl 
warsztatów artystycznych, podczas 
których obok nabycia konkretnych umie-
jętności, takich jak: nauka wykonania 
etnicznej biżuterii i instrumentów zdo-
będą wiedzę z zakresu teatru kamisibai, 
nauczą się grać na bębnach djembe, 
czego efektem będzie koncert na pikni-
ku kończącym projekt. Inicjatywa ma 
walory edukacji międzykulturowej oraz 
wzmacnia postawy tolerancji i szacunku 
do odmienności a do tego są doskonałym 
sposobem aktywnego spędzania czasu.

 GRUPA NieFORMALNA - PROMOtOR-
Ki tRADyCJi i AKtyWNOŚCi, zrealizuje 
inicjatywę „AKtyWNie, KULiNARNie, 
HiStORyCzNie i NA SPORtOWO POzNA-
JeMy POWiŚLe”, która zaprasza do udzia-
łu ludzi w niemalże każdym wieku. Gru-
pa poprzez realizacje inicjatywy 
zaaktywizuje i zintegruje międzypoko-
leniowo mieszkańców Korzeniewa i Li-
pianek. Będą poznawać aktywnie naj-
bliższe środowisko, dostrzegą specyfi kę 
kulturową, historyczną, kulinarną i przy-
rodniczą naszego regionu – Dolnego 

Powiśla. W  ramach wycieczek przede 
wszystkim rowerowych i spacerów „Nor-
dic Walking” połączonych z warsztatami 
artystycznymi chcą zapoznać uczestni-
ków inicjatywy  z ciekawymi i historycz-
nymi miejscami, zabytkami, przekazać 
wiedzę, którą posiadają młodszym uczest-
nikom projektu. Ponadto w ramach ini-
cjatywy odbędzie się „Piknik Integra-
cyjny” – podczas którego zostaną zapre-
zentowane prace uczestników warszta-
tów artystycznych, zostaną zorganizo-
wane konkursy rodzinne m.in. „Wiedzy 
o Dolnym Powiślu”. Grupie inicjatywnej 
przyświeca idea , że pomimo różnic wie-
kowych można pożytecznie ciekawie 
spędzać czas oraz wspólnie bawiąc się 
uczyć, poznawać wzajemnie swoje po-
trzeby i niwelować bariery wiekowe.

GRUPA NieFORMALNA – KLUB FiL-
MOWy W MARezie, zrealizuje projekt pod 
nazwą „FiLMOteKA W MARezie CzeKA 
NA CieBie”. Głównym działaniem Klubu 
Filmowego będą projekcje fi lmów o wa-
lorach artystycznych i poznawczych, 
uzupełnione prelekcjami i dyskusjami. 
Działalność klubu będzie miała charakter 
dydaktyczny. W okresie trwania projek-
tu odbędzie się 7 otwartych projekcji 
fi lmowych w sali biblioteki, w tym plener 
fi lmowy promujący inicjatywę połączo-
ny z akcją Narodowego Czytania zaini-
cjonowaną przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, mającą popularyzować 
fundamentalne w polskiej kulturze dzie-
ła, wzmacniać poczucie wspólnej tożsa-
mości, a także promować kulturę żywe-
go słowa w  jej najdoskonalszych 
przejawach. Grupa zaprasza na wykład 
Alicji Górskiej debiutującej pisarki, stu-

dentki kulturoznawstwa: Historia fi lmu 
oraz Polska Szkoła Filmowa., a także na 
spotkanie z fi lmoznawcą,  autorką bloga 
kulinarnego „Życie zamknięte w smaku”. 
Inicjatywę zakończy spotkanie podczas 
którego zostanie przeprowadzony konkurs 
wiedzy i podsumowanie inicjatywy .

GRUPA NieFORMALNA – KGW LiCze, 
zrealizuje projekt pod nazwą: „tRzy 
KROKi DO POWiŚLA”. Głównym celem 
projektu jest integracja międzypokole-
niowa, która skupiona na poznawaniu 
regionu Dolnego Powiśla, jak również 
zachęcenie do aktywnego spędzania 
czasu wolnego zarówno młodzież jak 
i dorosłych poprzez organizację spotkań, 
wyjazdów mających na celu poznawanie 
urokliwych miejsc Powiśla. W  ramach 
inicjatywy grupa, zaplanowała przepro-
wadzić trzy działania, do których uczest-
nictwa zostaną zaproszeni mieszkańcy 
wsi Licze w każdym wieku. Każde z niżej 
podanych trzech działań będzie polega-
ło na poznawaniu miejsc naszego regio-
nu Dolnego Powiśla w sposób aktywny, 
zorganizowany w formie wycieczki, spły-
wu kajakowego oraz marszu „Nordic Wal-
king” połączonego ze spotkaniem inte-
gracyjnym. Trzy kroki do Powiśla to 
„STEPEM PO GMINIE KWIDZYN”, „SZLA-
KIEM LIWY” i „Z KIJKAMI PRZEZ LAS”. Gru-
pie inicjatywnej zależy na dostrzeżeniu 
potencjału kulturowego, historycznego 
i przyrodniczego „małej Ojczyzny”, roz-
wijaniu postaw związku emocjonalnego 
z miejscem zamieszkania, oraz budzenie 
tożsamości regionalnej oraz uczuć pa-
triotycznych związanych z regionem Dol-
nego Powiśla.

Katarzyna Bednarek

MieJSCe NAzWA GRUPy
 iNiCJAtyWNeJ

NAzWA  iNiCJAtyWy SUMA

1. GRUPA NIEFORMALNA S.O.S 
TYCHNOWY

„OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - POGOTOWIE RATUNKOWE- TYCHNOWY” 112

2. OŚNIACZKI Z DZIKIEJ PACZKI „ETNO-OSNO” 105

3. KLUB FILMOWY W MAREZIE „FILMOTEKA W MAREZIE CZEKA NA CIEBIE!” 104

4. PROMOTORKI TRADYCJI 
I AKTYWNOŚCI

„AKTYWNIE, KULINARNIE, HISTORYCZNIE I NA SPORTOWO POZNAJEMY POWIŚLE” 89

5. KGW LICZE „TRZY KROKI DO POWIŚLA” 78

6. CZWARTKOWE MAMY „OWOCOWO-WARZYWNA SPIŻARNIA NASZEJ BABCI Z DOLNEGO POWIŚLA” 71

OCeNA MeRytORyCzNA WNiOSKÓW W RAMACH KONKURSU GMiNNeGO OŚRODKA KULtURy 
W KWiDzyNie „iNiCJAtyWy LOKALNe W GMiNie KWiDzyN 2016”
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XV KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „POWIŚLE I KWIDZYN 
W 20-LECIU MIĘDZYWOJENNYM”
W sobotę 14 maja sala gimnastyczna Gimnazjum w Liczu wypełniła się po brzegi młodymi historykami, którzy stanęli 
w szranki sprawdzając swoją wiedzę z tematu „Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu międzywojennym”. 

W konkursie wzięło udział 35 osób z gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu kwidzyńskiego, iławskiego oraz sztum-
skiego. Przedstawiamy listę zwycięzców:

SZKOŁA PODSTAWOWA

1.  PATRYCJA GRENC - SP Straszewo – 
 I MIEJSCE 
2.  DAMIAN WIŚNIEWSKI - SP Straszewo – 
 II MIEJSCE
3.  OLIWIA KĘPSKA - SP Morawy – 
 III MIEJSCE
4.  DAMIAN WEISS - SP Ryjewo – 
 IV MIEJSCE 
5.  JULIA CISZKOWSKA - SP Korzeniewo – 
 V MIEJSCE
6.  KAROLINA FALKOWSKA - SP Korzeniewo – 
 VI MIEJSCE

GIMNAZJUM
1.  JULIA STRZELEC - Gimnazjum w Ryjewie – I MIEJSCE
2.  ALEKSANDRA LUBNAŁ – 
 Gimnazjum w Nowym Dworze – I MIEJSCE 
3.  AGATA GUZMAN 
 – Gimnazjum w Nowym Dworze – II MIEJSCE
4. MARCIN ANDRZEJCZAK 
 – Gimnazjum w Ryjewie – III MIEJSCE
5.  KINGA ŚWIDERSKA 
 – Społeczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów – 
 IV MIEJSCE
6.  MILENA BAGIŃSKA – 
 Gimnazjum w Ryjewie – IV MIEJSCE
7.  MAGDALENA MICHALSKA – Gimnazjum nr 1 
 im. Jana Pawła II w Sztumie – IV MIEJSCE

Organizatorami konkursu byli:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie
2. Szkolne Koło Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej im. Alfonsa Lemańskiego w Gimnazjum w Liczu
3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej w Kwidzynie

Konkurs

Katarzyna Bednarek

(Zdjęcia: GOK)



7/2016Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 39

GMINNE OBCHODY DNIA 
STRAŻAKA - RAKOWIEC 
2016 r. 
Jeszcze do niedawna straż pożarna realizowała 
przede wszystkim zadania związane z pożarami, 
w szczególności takie jak ewakuacja, gaszenie 
i likwidacja skutków. 

GRUPY TANECZNE GOK 
DAŁY CZADU !!!
Dzieci i młodzież z trzech zespołów 
tanecznych działających przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Kwidzynie poruszyły 
publiczność podczas Gminnych Obchodów 
Dnia Strażaka w Rakowcu. 

Zarówno najmłodsza grupa jak i dwie pozosta-
łe zaskarbiły serca publiczności otrzymując 

gromkie oklaski za swój występ. Trzy zespoły ta-
neczne działające przy GOK w Kwidzynie prowa-
dzi Magda Maya Majewska, która również wystą-
piła z najstarszą grupą na scenie.

Katarzyna Bednarek

Obecnie podejmuje ponadto akcje ra-
townicze o charakterze chemicz-

no-ekologicznym i technicznym. Rozsze-
rzony zakres działań wymaga przede 
wszystkim budowy nowego modelu stra-
żaka ochotnika – profesjonalnego ra-
townika. Wyrazem wielkiego zaufania 
do strażaków ochotników oraz znaczą-
cej roli pożarnictwa ochotniczego jest 
budowanie na bazie jednostek OSP fun-
damentu dla funkcjonowania Krajowe-

go Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jed-
nostki OSP Gminy Kwidzyn należą do 
KSRG. Spełniają one określone kryteria, 
zarówno w zakresie wyposażenia tech-
nicznego, jak również zasobów ludzkich 
– to im przypada najważniejsza rola w ra-
towaniu życia, zdrowia i środowiska. Co-
rocznie strażacy z terenu naszej Gminy 
spotykają się by uczcić Święto Strażaka 
i swojego patrona Świętego Floriana. Go-
spodarzem tegorocznych obchodów była 

OSP Rakowiec. Podczas obchodów zo-
stały wręczone odznaczenia dla zasłu-
żonych strażaków z terenu Gminy Kwi-
dzyn, odbył się również pokaz ratownic-
twa drogowego. Nie zabrakło również 
animacji dla najmłodszych, występów 
m.in. zespołu „Pas de nom”, grup tanecz-
nych działających przy naszym GOK oraz 
Wesołej Gromadki. Święto zakończyła 
zabawa taneczna pod chmurką. 

Katarzyna Bednarek

(Zdjęcia: GOK)



7/2016 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn40

KULTURA
Teatralia

GMINNY 
PRZEGLąD 
TEATRALNY 
„TEATRALIA 2016” 
Za nami kolejny już Gminny Przegląd 
Grup Teatralnych „Teatralia 2016”. 

20 maja nasza świetlica w Rakowcu 
wypełniła się aż po brzegi akto-

rami i widzami. Zarówno przedszkolaki 
jak i uczestnicy przeglądu mieli okazję 
obejrzeć spektakl pt. „Rybak” w wyko-
naniu grupy teatralnej Teatr Ka, prezen-
tujący sztukę tradycyjnego teatru cieni 
Karagoz. W przeglądzie zaprezentowa-
ły swoje teatralne umiejętności nastę-
pujące grupy teatralne:

SP Janowo / Zespół z Kółka Teatral-
nego z przedstawianiem „Bajkowy Am-
baras”, opiekun – Ewa Deka SP Korzenie-
wo/ Grupa Teatralna „Cukierkowa Mafi a” 
z przedstawieniem „Mam Talent”, opiekun 
– Halina Rybarczyk SP Rakowiec z przed-
stawieniem „Zwariowana Królewna”, 
opiekun – Jolanta Dagil SP tychnowy 
z przedstawieniem „Smerfy”, opiekun 
– Bożena Grębska.

Organizatorami gminnych potyczek 
teatralnych był: GOK Kwidzyn i SP Ja-
nowo. 

Katarzyna Bednarek

KREATYWNIE, TWóRCZO CZYLI WARSZTATOWO !!! 
WARSZTATY Z GOK KWIDZYN

WALeNtyNKOWe WARSztAty DeCOUPAGe 
W styczniu w Ośrodku Edukacji Ekologicz-

nej Zielona Szkoła w Brachlewie odby-
ły się walentynkowe warsztaty de-

coupage. Były to praktyczne za-
jęcia, polegające na ozdobieniu 
pudełka techniką serwetkową. 
Uczestnicy podczas spotkania, 
poznali podstawowe materiały 

i media używane w technice de-
coupage. 

,,DLA MAM z MAMAMi, i O MAMACH”
W Pracowni Haftu Artystycznego w Pastwie, odbyły się 

kolejne kreatywne i twórcze warsztaty tym razem  pod hasłem 
,,Dla Mam z Mamami, i o Mamach”. Podczas warsztatów, wy-
konaliśmy  kartki z okazji Dnia Matki techniką scrabooking pod 
czujnym i fachowym okiem Pani Beaty Ungrowskiej. Poznali-
śmy również swoje mocne strony, podczas warsztatu rozwo-
ju osobistego przeprowadzonego przez Panią Elizę Borecką- 
-Sobczak. Wspaniała atmosfera, kreatywny kartkowy szał po-
chłonął nas do reszty.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za 
wspólne spędzony czas. Katarzyna Bednarek

WiOSeNNe WARSztAty DLA MłODzieŻy 
W maju w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu 

odbyły się wiosenne warsztaty dla młodzieży. Zadaniem 
uczestników było w twórczy, pomysłowy i oryginalny sposób 
ozdobić koszulkę oraz torbę płócienną. Czy im się udało? Je-
steśmy przekonani, że tak. Zwieńczeniem warsztatów była 
projekcja fi lmu pt. „Mały Książe”.

(Zdjęcia: GOK)
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KULTURA

KOLEJNE WSPARCIE FINANSOWE MKiDN DLA GOK KWIDZYN – 
TEATR NA WYNOS DLA KAŻDEGO-PROSZĘ!
Długo czekaliśmy na tę informacje !!! I jest!!! 

Jest nam niezmiernie przyjemnie Was poinformować, że 
otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA na re-
alizację projektu „teAtR NA WyNOS DLA KAŻDeGO – PRO-
Szę”. Projekt będzie polegał na organizacji cyklu spotkań z te-
atrem, składających się z dwóch części – pokazu spektaklu te-
atralnego i warsztatu teatralnego oraz wyjazdów do teatrów 
dla mieszkańców Gminy Kwidzyn. Ruszamy od września!!! 
Będzie się działo!!! 

Wśród zaproszonych teatrów znajdą się: Teatr Zaczarowa-
ny Świat ze spektaklami „Legenda o Smoku Wawelskim” oraz 
„Suknie”, Mobilna Scena Marionetkowa / Teatr Barnaby ze spek-

taklem „Kot w butach”, Wędrowny Teatr Lalek Małe Mi ze spek-
taklem „Fintikluszki-folkowe okruszki”, UniA Teatr Niemożli-
wy ze spektaklem „Drugi Pokój – impresja według Zbigniewa 
Herberta”, Nowy Teatr im. Witkacego ze spektaklem „Z głębo-
kiej otchłani wołam”.

NA WSZYSTKIE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH WYDARZEŃ 
TEATRALNYCH WSTĘP WOLNY!!! 

Partnerami w projekcie są: Szkoła Podstawowa w Tychno-
wach, Szkoła Podstawowa w Korzeniewie, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej oraz Fundacja Misericordia „Warsztat Te-
rapii Zajęciowej w Górkach”. 

Katarzyna Bednarek

NOWY SKŁAD ZESPOŁU WOKALNEGO GOK KWIDZYN 
„PAS DE NOM” I SUKCES NA SZAŁAMAI
Przedstawiamy Państwu pełen skład zespołu „Pas de nom”, który działa przy naszym GOK w Kwidzynie. 

Zespół tworzą Kamila Namiak, Aneta 
Gogolewska, Kamila Łukasiewicz, Jul-

ka Bogacka, Ola Firlej oraz Rózia Nowak. 
Zespół prowadzi p. Agnieszka Perehuda. 
„ Nasz Zespół reprezentował nasz Ośro-
dek podczas XXXII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenki Harcerskiej, Turystycz-

bliczności!!! Należy dodać, że w tym roku 
Jury nie nagrodziło żadnego z występu-
jących zespołów, z wyjątkiem nagrody 
specjalnej. Jeszcze raz gratulujemy sek-
cji wokalnej i instrumentalnej oraz Pani 
Agnieszce Perehudzie, za gęsią skórkę 
podczas występów.

Katarzyna Bednarek

nej i Poezji Śpiewanej „Szałamaja” 2016 
w kategorii poezji śpiewanej, piosenki 
turystycznej – soliści i  zespół. Kamila 
Namiak, nasza solistka zaśpiewała „Ja 
wysiadam” Anny Marii Jopek oraz „Tylko 
bas” Justyny Kuśmierczyk natomiast ze-
spół wystąpił tym razem w towarzy-
stwie zespołu instrumentalnego w oso-
bach: Rózi Nowak (gitara basowa), Tom-
ka Makowskiego (gitara akustyczna), 
Kacpra Jankowskiego ( gitara akustycz-
na) oraz Michała Rajkowskiego   (koni 
i bongosy). Zaprezentowali się w utwo-
rze Grażyny Łobaszewskiej „Magiczne 
Ognie” oraz Marka Grechuty „Wiosna, ach 
to Ty”.  Nasza Kamila zajęła II miejsce!!! 
W kategorii soliści, natomiast Nasz Ze-
spół otrzymał wdzięczną nagrodę pu-

Dotacja

(Zdjęcia: GOK)
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Konkursy plastyczne...
Dzieci z grupy III (5, 6-latki) brały udział w konkursie plastycznym „Moja ulubiona postać bajkowa”. Or-
ganizatorem konkursu była Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła Podstawowa w Kwidzynie. Rozstrzy-

gnięcie konkursu przyniosło nagrody dla naszej placówki: I miejsce Ania Brzezicka, II miejsce Olaf Korociński 
i III miejsce Maja Ściana. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Nakrycie głowy dla pani Wiosny”. Organizatorem 
konkursu był Punkt Przedszkolny „Gama” w Kwidzynie. Rozstrzygnięcie konkursu przyniosło główną nagro-
dę dla naszej placówki: I miejsce zdobył Wiktor Grzegorzewski. 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci
Dzień Książki dla Dzieci w naszym przedszkolu był szczególnie bogaty w literaturę. W tym dniu dzieci 
odwiedziły Bibliotekę w Marezie. Spotkanie z książkami dziecięcymi rozpoczęliśmy od przeczytania 

przez panią bibliotekarkę jednej z baśni H. Ch. Andersena, zatytułowanej ,,Krzesiwo”. Następnie dzieci świet-
nie się bawiły przy bajkowych kalamburach. Poza tym przedszkolaki odgadywały tytuły bajek na podstawie 
usłyszanego fragmentu. W dalszej kolejności były zadania zespołowe takie jak łączenie w pary postaci z tej 
samej bajki. Na zakończenie mali czytelnicy wykonali zakładki do swoich dziecięcych książeczek.

Dzień ziemi
21.04.2016 r. obchodziliśmy Dzień Ziemi. W tym dniu przedszkolaki brały udział w konkursie wiedzy 
ekologicznej i wykonały prace plastyczne na temat „Ziemia – nasze wspólne dobro”. Zakończeniem 

obchodów tego dnia było wzbogacenie ogrodu przedszkolnego w rośliny, które dzieci przyniosły do przed-
szkola i sadziły wspólnie z rodzicami.

Warsztaty w Pracowni Haftu Artystycznego
Dnia 28 kwietnia dzieci z grupy III (najstarszej) odwiedziły Pracownię Haftu Artystycznego w Pastwie. 
Dzieci miały możliwość obejrzenia strojów regionalnych, w tym stroju Dolnego Powiśla. Następnie wzię-

ły udział w warsztatach, gdzie własnoręcznie wykonały serwetki z papieru, wykorzystując wzór haftu powi-
ślańskiego, poznały też haft krzyżykowy oraz narzędzia do wyrobu nici i wełny. Atrakcji tego dnia było wiele…

teatrzyk w przedszkolu
Dnia 9 maja gościł w naszym przedszkolu Teatr Form Niezależnych z Olsztyna. W wykonaniu aktorów 
tego teatru dzieci obejrzały przedstawienie kukiełkowe pt. „Bajdurka”. Przedstawienie dostarczyło 

dzieciom wielu wrażeń, przede wszystkim śmiechu i dobrej zabawy…

Dzień Matki u seniorów 
24 maja dzieci z grupy II i III uświetniły swoim występem spotkanie z okazji Dnia Matki, którego orga-
nizatorem był Związek Emerytów i Rencistów o/Kwidzyn. Uroczystość odbyła się w restauracji „Miła” 

w Kwidzynie. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz.

Kolejny sukces
Dzieci z grupy III brały udział w konkursie plastycznym „Rok 2016 rokiem zdrowych płuc w powiecie 
kwidzyńskim”, którego organizatorem było Starostwo Powiatu Kwidzyńskiego. Rozstrzygnięcie kon-

kursu przyniosło sukces dla naszej placówki: Nadia Kosmala zdobyła III miejsce, a Olek Sobczyk otrzymał wy-
różnienie. Gratulujemy!

Festyn Rodzinny  
Już po raz kolejny w ogrodzie naszego Przedszkola z okazji Dnia Matki i Ojca został zorganizowany festyn 
rodzinny. Dzieci przygotowały krótkie programy artystyczne. Zaprezentowały się wszystkie grupy 

wiekowe. Rodzice i dzieci mogły również sprawdzić swoje umiejętności – zarówno taneczne, jak i zręczno-
ściowe w przygotowanych dla nich konkursach. To był udany dzień. 

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w Przedszkolu obchodziliśmy jak zwykle hucznie, od rana panowała radosna atmosfera. 
Świętowanie rozpoczęliśmy od wyjścia do ogrodu przedszkolnego. Dzień ten przebiegał pod hasłem 

„Dzień Sportu”. Tego dnia dzieci brały udział w wielu konkurencjach sportowych. Były też wspólne śpiewy, 
tańce oraz poczęstunek – po prostu dzieci tego dnia naprawdę świętowały. Zabawie towarzyszyła wesoła 
muzyka...

Laureaci konkursu…
Dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w konkursie plastycznym, organizowanym przez Fundację 
„Bursztynowym Szlakiem” z Pruszcza Gdańskiego. Tematem prac był „Projekt okładki na płytę CD”  

w IV Pomorskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej. Nasze dzieci zostały laureatami konkursu, tj. Ania Brzezicka, 
Amelka Gawrońska i Staś Zieleń. Gratulujemy!.
 

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
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Przedszkole w Korzeniewie
Wycieczka do Mini zOO na Miłosnej

Najmłodsze dzieci z naszego przedszkola pojechały na wycieczkę do Mini ZOO na Miłosnej, gdzie wspa-
niale spędziły dzień. Przedszkolaki obejrzały zwierzęta mieszkające w Mini ZOO, nakarmiły niektóre 

z nich, a na koniec mogły pobawić się na zakręconym placu zabaw. 

Konkurs recytatorski 
Celem V edycji konkursu recytatorskiego „Świat wierszy” pod hasłem „Piękna nasza Polska cała” było zachę-
cenie rodziców do podejmowania wspólnych zabaw z dziećmi, dostarczenie przedszkolakom doznań este-

tycznych i emocjonalnych, wypływających z utworów literackich, jak również kształtowanie u dzieci postaw 
patriotycznych oraz rozwijanie świadomości narodowej. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnymi zdolnościa-
mi recytatorskimi, za co otrzymali dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Atrakcją imprezy był zespół ludo-
wy „Wesoła Gromadka”, który uświetnił swoim występem przedszkolną imprezę. 

Dzień Patriotyczny
Ogromnie ważne jest kultywowanie tradycji narodowych, dlatego w przedszkolu obchodziliśmy Dzień Patriotycz-
ny, podczas którego przedszkolaki miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Polsce, naszej ojczyźnie, utrwalały 
symbole narodowe, śpiewały hymn, nauczyły się wierszyka o fladze. Dzieci na koniec dnia otrzymały „Medale 
małego patrioty”. A wszystko odbyło się w biało-czerwonych barwach. 

Dzień ziemi
Z okazji obchodów Dnia Ziemi w naszym przedszkolu wszystkie działania upłynęły pod hasłem „ekologia”. 
Prowadzone były zajęcia, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie właści-

wych postaw związanych z ochroną środowiska wśród najmłodszych. Dzieci wzięły udział w różnych zabawach 
związanych z ekologią oraz posadziły kwiaty w ogrodzie przedszkolnym. 

Dzień Dziecka                                                                        
1 czerwca to dzień wyjątkowo lubiany przez wszystkie dzieci. Również nasi podopieczni z radością świętowa-
li swój dzień. W tym dniu zamiast codziennych zajęć dydaktycznych zaproponowaliśmy naszym przedszkola-

kom liczne gry i zabawy: była muzyka, dużo balonów, malowanie twarzy. Największą atrakcją dnia okazała się 
wizyta Straży Pożarnej z OSP w Pastwie. Dzieci zapoznały się z ciekawą, odpowiedzialną i niebezpieczną pracą 
strażaków, a także sprzętem potrzebnym do ich pracy. Każdy miał okazję zostać strażakiem i w hełmie lać wodę 
z węża strażackiego oraz siedzieć w wozie strażackim. To była niezapomniana przygoda, która niewątpliwie uatrak-
cyjniła dzień w przedszkolu. Jak przystało na dzień dziecka, nie mogło zabraknąć też upominków dla milusińskich.

zajęcie adaptacyjne
Zajęcie adaptacyjne dla dzieci zapisanych na przyszły rok szkolny do przedszkola ułatwia przystosowanie 
się dzieci do nowego środowiska. Maluchy wraz z rodzicami uczestniczyły w zabawach, w czasie których 

mogły poznać pracujące tu panie oraz nowe miejsce, jakim jest przedszkolna sala. Był czas na swobodną zabawę, 
zabawy przy muzyce, paluszkowe oraz zajęcia plastyczne. 

Wycieczka do Gdańska
Grupa „Smerfów” wraz ze swoimi rodzicami pojechała na wycieczkę do Gdańska do Manufaktury Cukierków 
na ulicy Długiej. Dzieci obserwowały ręczną produkcję łakoci na bazie starej technologii. Obejrzały od po-

czątku do końca jak tworzy się słodycze. Każdy własnoręcznie wykonał lizak. Wycieczka była również wspaniałą 
okazją do zwiedzania pięknej gdańskiej starówki. 

Dzień Mamy i taty
Dzień mamy i taty był w przedszkolu bardzo hucznie obchodzony. To wyjątkowe święto. Dzieci wręczyły 
mamie i tacie prezenty oraz zaprezentowały okolicznościowe programy artystyczne. Rodzice mieli okazję 

obejrzenia życzeń składanych przez dzieci w formie prezentacji multimedialnych. 

Wycieczka do Dinoparku w Malborku
Dzieci z grupy „Krasnoludki” pojechały na wycieczkę do Dinoparku w Malborku. Maluchy miały okazję 
zobaczyć  wiele ruchomych dinozaurów oraz smoków. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Mini Zoo 

oraz radosna zabawa na placu zabaw. 

Wyjazd do teatru w Grudziądzu
Przedszkolaki z grup Motylki i Smerfy wybrały się na wycieczkę do Teatru w Grudziądzu na na spektakl pt. 
„O Smoku Wawelskim”. Celem wycieczki było rozbudzenie u dzieci zainteresowania sztuką teatralną poprzez 

bezpośredni kontakt z teatrem i aktorami oraz poznanie zasad zachowania w teatrze. Dzieci oglądając spektakl 
doświadczyły wielu przeżyć, uśmiechały się szeroko i z ogromnym zainteresowaniem śledziły losy bohaterów. 
Ciekawa sceneria, stroje, efekty świetlne i muzyka to niewątpliwe atuty spektaklu. 

Tekst i zdjęcia Przedszkole w Korzeniewie
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OŚWIATA

Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
Światowy Dnia Dziecka

2 czerwca z okazji Światowego Dnia Dziec-
ka przedszkolaki wybrały się do Centrum 

Twórczej Zabawy „Gama” w Kwidzynie. Uśmie-
chy dzieci mówiły same za siebie – zabawa była 
fantastyczna!

Święto Mamy i taty

24 maja odbyła się uroczystość z okazji 
Święta Mamy i Taty w grupie „Starszaków”. 

„Mądre Sówki” świętowały razem z Rodzicami 
podczas uroczystości, która odbyła się 25 maja. 
Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejęt-
ności recytatorskie, taneczne oraz wokalne, 
a wszystko po to, aby złożyć życzenia i podzię-
kować najważniejszym osobom w życiu dziec-
ka – Mamie i Tacie. 

Dzień Otwarty

bawach z przyjemnością skosztowały zdrowych 
przekąsek. Mamy nadzieję, że zobaczymy Was 
już wkrótce w roli prawdziwych przedszkolaków. 
Do zobaczenia! 

Konkurs plastyczny

2 czerwca w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Kwidzynie zostały wręczone 

nagrody laureatom konkursu plastycznego pt. 
„Rok 2016 – rokiem zdrowych płuc w powiecie 
kwidzyńskim”, organizowanego w przedszkolach 
i szkołach podstawowych. Nasze „Starszaki” 
zebrały najwięcej nagród i wyróżnień ze wszyst-
kich przedszkoli w powiecie kwidzyńskim. 
Ogromnym sukcesem było zajęcie II miejsca 
przez Nikolę Gretkowską. Wśród wyróżnionych 
przedszkolaków z „Gamy” znaleźli się: Radosław 
Felkner, Katarzyna Borowska, Lena Mateńka, 
Zuzanna Wysocka oraz Łucja Chojnacka. Wszyst-
kie dzieci biorące udział w konkursie otrzyma-
ły fantastyczne nagrody oraz dyplomy. Nagro-
dzone dzieci do konkursu przygotowała pani 
Jolanta Kowalska. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie GRATULUJEMY! 

turniej Wiedzy o Bajkach

8 kwietnia przedstawiciele grupy „Star-
szaki” wzięły udział w Międzyprzedszkol-

nym Turnieju Wiedzy o Bajkach, zorganizowanym 
przez kwidzyńskie Przedszkole „Gama”. Dzię-
kujemy za wspaniałą przygodę! 

Pracownia Haftu 
Artystycznego

7 kwietnia „Starszaki” uczestniczyły w warsz-
tatach zorganizowanych przez Pracownię 
Haftu Artystycznego w Pastwie. Podczas 
warsztatów dzieci poznały zwyczaje życia 
wiejskiego, przyjrzały się regionalnym strojom 
Dolnego Powiśla, zapoznały się z  różnymi 
technikami haftu, a także obejrzały teatrzyk 
obrazkowy Kamishibai. 12 maja „Mądre Sówki” 
uczestniczyły w warsztatach rzeźbiarskich 
w Gminnej Świetlicy w Rakowcu. Zajęcia pro-
wadzili pan Piotr Jakubowski i pani Ewa Łoziń-
ska. Dzieci poznały narzędzia służące do 
rzeźbienia i obejrzały kilka ciekawych rzeźb. 
W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” 
„Mądre Sówki” wysłuchały bajki o „Kocie w bu-
tach”, a potem narysowały koty, używając 
węgla. Po wykonaniu rysunkowego projektu 
nadszedł czas na ulepienie Kota w butach 
z gliny. To była prawdziwa frajda! 

Wycieczka do eduParku

9 kwietnia odbył się Dzień Otwarty w na-
szym przedszkolu. Nasi wspaniali goście 

uczestniczyli w zabawach z chustą animacyjną 
i  zajęciach plastycznych, podczas których 
wykonali piękne korony i kolorowe wiatraczki. 
Dzieci miały możliwość skorzystania z wypo-
sażenia sali zabaw, takiego jak basen kulek czy 
tablica interaktywna. Po wyczerpujących za-

18 kwietnia grupa „Starszaków” wraz 
z opiekunami pojechała na wycieczkę 

autokarową do gdańskiego EduParku na zaję-
cia edukacyjne „EDUMINI WYBUCHY”. Na przed-
szkolaków czekały wystrzały odrzutowych 
rakiet, piankowe węże i wulkany, wielki wybuch 
oraz lokomotywa, z komina której wylatywały 
gęste kłęby tlenu. Kolejną atrakcją była wy-
stawa interaktywna, która poprzez zabawę 
umożliwiała samodzielne badanie otaczające-
go świata i praw nim rządzących. „Starszaki” 
poznały tajemnice zjawisk optycznych oraz 
akustycznych. Ta niezwykła przygoda, obfi tu-
jąca w eksperymenty i doświadczenia, miała 
na celu rozbudzenie w dzieciach zamiłowania 
do świata nauki. Cel został osiągnięty! 

Kamila Joanna Major

Przedszkola

(Zdjęcia: Przedszkole GAMA) 
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OŚWIATA
 Szkoły

SP Tychnowy

Wiosenny Kiermasz 
Wielkanocny

W dniu 16 marca w naszej szkole odbył się 
Wiosenny Kiermasz Wielkanocny. W tym 

dniu również zakończyliśmy projekt edukacyj-
ny Unicef - „Mali uczniowie idą do szkoły”. 
Podczas kiermaszu rodzice naszych uczniów 
oraz zaproszeni goście, między innymi m.in. 
dyrektor Publicznej Biblioteki Gminy Kwidzyn 
pani Małgorzata Lasota, pan dyrektor Miejsko-
Powiatowej Biblioteki w Kwidzynie Piotr Widz, 
radna Gminy Kwidzyn pani Lidia Banaś, prezes 
KGW Tychnowy pani Monika Kulecka oraz prze-
wodnicząca Rady Rodziców pani emilia Redmer, 
mieli okazję poznać sytuację dzieci mieszkających 
w Mali i wesprzeć nasze działania. Podczas kier-
maszu „Książka dla Afryki” można było za sym-
boliczną złotówkę nabyć książki własnoręcznie 
przygotowane przez uczniów oraz te ofi arowane 
przez Bibliotekę w Tychnowach, a także zakupić 
w kawiarence pyszne, domowe ciasto upieczone 
przez mamy, babcie uczniów naszej szkoły. Cały 
dochód z akcji został przekazany na kontu UNICEF 
na pomoc dzieciom w Mali. 

WOŚP „Ratujemy i Uczymy 
Ratować” 

W tym roku przystąpiliśmy kolejny raz do 
programu WOŚP „Ratujemy i Uczymy 

Ratować”. Program realizują uczniowie  klasy 
IV. Pierwszy  semestr warsztatów zakończy-
liśmy konkursem w trzech etapach. Do fi nału 
dotarło troje uczniów: Julia Redmer, Nicola 
Skalmowska, Aleksandra Zwidryn. Zadaniem 

rozstrzygającym   konkurs było bezbłędne 
przeprowadzenie resuscytacji na fantomie. 
Po wyrównanej rywalizacji I miejsce zajęła 
Nicola Skalmowska, II – Aleksandra Zwidryn, 
III – Julia Redmer. Wszyscy biorący udział 
w konkursie otrzymali certyfi katy ukończenia 
programu oraz upominki – niespodzianki.

Święta Majowe

Dnia 4 maja nasza społeczność szkolna 
uroczyście obchodziła Święta Majowe. 

Uczniowie kl. IV, V, VI pod kierunkiem nauczy-
cielki historii p. M. Guba przygotowali uroczysty 
apel,   w którym przypomnieli najważniejsze 
informacje o świętach:   1 maja – Międzynaro-
dowe Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rze-
czypospolitej Polskiej, 3 maja – Święto Konsty-
tucji 3 Maja, 8 maja – zakończenie II wojny 
światowej.

„Studnia dla Południa”

W środę 25 maja zakończyliśmy akcję 
zorganizowaną przez Szkolny Klub Wolon-

tariatu „Studnia dla Południa” we współpracy 
z Polską Akcją Humanitarną. Celem konkursu 
było przede wszystkim uświadomienie uczniom 
skutków braku wody, zdobycie wiedzy o pro-
blemach związanych z brakiem dostępu do niej, 
jak również wspieranie działań PAH w Somalii. 
Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 150 zł, 
które zostaną przekazane na pomoc humani-
tarną. Nad całością akcji czuwała opiekun SKW 
pani Anna Wiechowska. 

Nasza szkoła jako szkoła zaangażowana 
społecznie włączyła się w kolejną, już ostatnią 
w tym roku szkolnym akcję charytatywną or-
ganizowaną przez PAH – „Zamiast kwiatka 
niosę pomoc”. Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach poprosili rodziców i uczniów, 

aby na zakończenie roku szkolnego, zamiast 
kwiatów dla nauczycieli, włączyli się w pomoc 
dla ogarniętej wojną od ponad 5 lat Syrii. 
Wszystkie zebrane w ten sposób środki zosta-
ną przekazane Polskiej Akcji Humanitarnej na 
pomoc dla potrzebujących.

Dzień dziecka

Dzień 1 czerwca w naszej szkole był bardzo 
nietypowy. Od rana po korytarzach bie-

gali przebrani za postacie bogów z mitologii 
uczniowie klas IV-VI. Nauczyciele przygotowa-
li dla nich projekt interdyscyplinarny, poświę-
cony starożytnej Grecji. Nie obyło się bez zadań 
tanecznych, plastycznych i sportowych. Klasy 
edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyły w spek-
taklu przygotowanym przez kl. III, pokazach 
eksperymentu i zawodach sportowych. Maluchy 
z przedszkola spędziły cały dzień w plenerze, 
badając przyrodę i uczestnicząc w zabawach 
przygotowanych przez wychowawców i rodzi-
ców. Wszyscy uczniowie tego dnia otrzymali 
kiełbaski, lody i słodkości ufundowane przez 
Radę Rodziców. Ten dzień na pewno pozostanie 
na długo w pamięci wszystkich uczniów.

Podziękowanie

W dniu 4 czerwca w naszej szkole gościli-
śmy Rodziców uczniów klas I-III, zaś 

9 czerwca Rodziców naszych najmłodszych 
podopiecznych – grup przedszkolnych. Dzieci, 
pod kierunkiem wychowawców, przygotowały 
występ artystyczny jako podziękowanie za 
trud i miłość włożony przez rodziców w  ich 
wychowanie. Jako upominek wręczyły Mamom 
i Tatusiom własnoręcznie przygotowane pre-
zenty w postaci pachnących mydełek.

Tekst i zdjęcia Szkoła Podstawowa 
w Tychnowach
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Szkoły
OŚWIATA

SP Korzeniewo

Mini trening pływacki

23 maja uczniowie klasy II a oraz II b wraz z wychowawczynia-
mi Sabiną Bonkowską i Mirosławą Serdacką brali udział w zaję-

ciach na basenie w Kwidzynie. Mini trening pływacki zorganizowany 
został w ramach ogólnopolskiego programu MAŁY MISTRZ, w którym 
dzieci uczestniczą już drugi rok.  

turniej piłki nożnej dla klas i-iii 

20 maja  w Szkole Podstawowej w Korzeniewie został rozegra-
ny turniej piłki nożnej dla klas I-III. W turnieju wzięło udział 5 

drużyn (jedna drużyna z każdej klasy). Mecze były rozgrywane 
systemem „każdy z każdym”. Pierwsze miejsce zajęła klasa II b, 
drugie miejsce klasa III, a pozostałe klasy (I a, I b, II a) zostały skla-
syfi kowane na trzecim miejscu. Organizatorem turnieju był Pan 
Tomasz Serafi n, a sędziował Pan Sebastian Gabiuch. 

iV Powiatowy turniej Czytelniczy 
dla klas iV-Vi „MOLe KSiĄŻKOWe” 

19 maja w fi nale konkursu internetowego, wieloetapowego 
i wielopłaszczyznowego „Mole książkowe” Julia Ciszkowska 

zajęła I miejsce, natomiast Wiktor Wiśniewski otrzymał wyróżnienie.

Spotkanie w Bibliotece Publicznej Gminy 
Kwidzyn 

W maju uczniowie koła języka angielskiego uczestniczyli w spo-
tkaniu zorganizowanym w Bibliotece Publicznej Gminy Kwidzyn 

w Korzeniewie. Pani Alina Bryksy udostępniła różnorodne zbiory 
biblioteczne w języku angielskim. Uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności językowe, czytając wybrane przez opiekuna Annę 
Szumlak fragmenty bajek w języku angielskim.

Wycieczka do Gdańska 

11 maja odbyła się wycieczka do Gdańska zorganizowana dla 
klasy VI. Opiekunkami wycieczki były: Anna Szumlak, Jolanta 

Wiśniewska i Joanna Grzegorczyk. Celem wycieczki był udział w Ty-
godniu Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Uczniowie 
wzięli udział w symulacji rozprawy cywilnej. 

Wycieczka w tatry 

W dniach 28-30 IV odbyła się wycieczka dla chętnych uczniów 
z klas III-VI, którą zorganizowali opiekunowie szkolnego koła 

turystycznego. W drodze do Zakopanego uczestnicy zatrzymali się 
w Parku Miniatur w Inwałdzie, aby zobaczyć najsłynniejsze budow-
le świata i naszego kraju. Podziwiali przepiękne widoki w naszych 
Tatrach, spacerowali Doliną Kościeliską i przeszli przez   Jaskinię 
Mroźną. Kupili świeżo zrobione oscypki w bacówce, a także wjecha-
li kolejką linowo-terenową na Gubałówkę. Zatrzymali się na chwilę 
przy Wielkiej Krokwi i kupili pamiątki na Krupówkach. Zdobyli Nosal 
i byli w schronisku na Kalatówkach. 

Konkurs plastyczny „W trosce 
o bezpieczeństwo”, eliminacje powiatowe 

25 kwietnia w Eliminacjach Powiatowej XVIII Edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 

„W trosce o nasze bezpieczeństwo” uczennica klasy I a Emilia Micha-
lak otrzymała I miejsce, a uczeń klasy III Norbert Pyrka otrzymał 
miejsce II.

Powiatowy Konkurs Historyczny 
zabawy z Historią Polski 

27 kwietnia, już po raz kolejny, odbył się Powiatowy Konkurs 
Historyczny pod hasłem: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW dla 

klas IV-VI i Stolice Polski dla klas II-III. W kategorii klas IV-VI wzięło 
udział 10 szkół, a klas II-III – 8 z  terenu powiatu kwidzyńskiego. 
Uczniowie naszej szkoły, Julia Ciszkowska i Karol Serdacki, uplaso-
wali się na miejscu trzecim. W klasach II-III Maria Szymańska i Kinga 
Brodowska zajęły III miejsce.

Wyróżnienie w powiatowym konkursie 
poetyckim 

20 kwietnia uczennica klasy VI Julia Ciszkowska otrzymała 
wyróżnienie w XIV Powiatowym Konkursie Poetyckim „Każdy 

ma swoje Westerplatte”.

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania 
w ramach realizacji programu: KSiĄŻKi 
NASzyCH MARzeń 

15 kwietnia odbył się konkurs szkolny pięknego czytania. Celem 
konkursu było: zachęta do czytania, rozbudzanie wrażliwości 

na piękno słowa, przybliżenie literatury dziecięcej, zakupionej w ra-
mach projektu KSiĄŻKi NASzyCH  MARzeń, a także uczenie rywa-
lizacji w przyjemnej atmosferze. Konkurs odbywał się w trzech ka-
tegoriach: klasy I, klasy II-III i  IV-VI. Technikę czytania oceniała 
komisja w składzie: pani Alicja Bryksy – bibliotekarz Biblioteki Pu-
blicznej w Korzeniewie i organizator;  pani Anna Ronowska – nauczy-
cielka klasy I i Anna Hals – bibliotekarz oraz organizator konkursu.

Ogólnopolski turniej Wiedzy Pożarniczej 
pt. „Młodzież zapobiega pożarom” 

14 kwietnia w eliminacjach powiatowego OTWP pt. „Młodzież 
zapobiega pożarom” uczeń klasy VI   Wiktor Wiśniewski zajął 

III miejsce. 

Wycieczka do Warsztatu terapii zajęciowej 

15 kwietnia uczniowie klasy II a wraz z wychowawczynią Sabi-
ną Bonkowską wybrali się na wycieczkę do Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Górkach. Uczestniczyli tam w warsztatach rzeźby w gli-
nie, przeprowadzonych 
przez panią Annę Osial. 
Serdecznie dziękujemy 
za ciekawe wprowadze-
nie nas w tajniki sztu-
ki i niezapomniane wra-
żenia.

Tekst i zdjęcia Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
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OŚWIATA

SP w Rakowcu

Dzień Matematyki

17 marca 2016 roku w naszej szkole zorganizowany został Dzień 
Matematyki. Była to wspaniała okazja do zaakcentowania 

ogromnej roli tej dziedziny nauki w życiu człowieka. Dzień matema-
tyki został stworzony po to, aby dać uczniom trochę odmiany 
w nauce matematyki. Udział w grach i zabawach matematycznych 
ma na celu pokazać inną stronę tej nauki. Matematyka może być 
przyjemna i dawać radość. Święto zostało zapoczątkowane przez 
organizację „World Education Games” w 2007 roku. Od tego czasu 
było organizowane co roku w każdą pierwszą środę marca. W pierw-
szych obchodach tego święta wzięło udział 286 tysięcy uczniów 
z 98 krajów świata. Światowy Dzień Matematyki z każdym rokiem 
rozrastał się – w 2012 roku wzięło w nim udział prawie 6 milionów 
uczniów z całego świata. W Polsce pierwsze obchody Dnia Matema-
tyki odbyły się 12 marca 2014 roku z  inicjatywy Stowarzyszenia 
Doskonalenia i Rozwoju 4improve i wzięło w nich udział ponad 100 
szkół z całej Polski. Organizatorzy zapraszają uczniów (i nie tylko) 
do konkursów, quizów i  zagadek matematycznych. Uczniowie do 
tego dnia przygotowywali się już wcześniej. Zorganizowano konkurs 
na najciekawszy plakat pt.: „Matematyka wokół nas”. Wielu uczniów 
wzięło udział w konkursie matematycznym „Kangur”. Tak oto dzięki 
pani Annie Detmer i panu Leszkowi Troper w czarującej atmosferze 
spędziliśmy kolejny dzień z matematyką. Wszyscy świetnie się ba-
wili, chociaż na co dzień nie wszyscy kochają matematykę.

Dzień Profi laktyki

Dnia 3 czerwca 2016 r., w ramach realizacji programów „Nie pal 
przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w szko-

le zorganizowany został Dzień Profi laktyki. Z tej okazji kl. I a wysta-
wiła przedstawienie pt.: „Zadymiona kraina”, w którym załoga baj-
kowych postaci walczyła o  czyste powietrze w  krainie 
z uzależnionymi od palenia papierosów smokami. Po występie prze-
wodniczący klas wylosowali koperty z zadaniami do wykonania dla 
swojej klasy. W skład zadań wchodziły pytania dotyczące obejrza-
nego przedstawienia oraz stworzenia hasła i wykonanie plakatu 
przestrzegającego przed uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, 
dopalaczy, komputera, słodyczy i palenia papierosów. Z otrzymanych 
plakatów przygotowana została wystawa, a klasy, które najlepiej 
wykonały zadania, zostały nagrodzone. 

Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja

Dnia 29 kwietnia 2016 r. odbył się apel z okazji rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Akademię przygotowała klasa V a pod 

opieką wychowawczyni pani Małgorzaty Klain. Uczniowie wyrecy-
towali wiersze i odśpiewali patriotyczne pieśni. Szczególną uwagę 
publiczności przykuł fi lm nakręcony przez uczniów klasy V a, wyja-
śniający, czym jest konstytucja. 

Pasowanie pierwszaków na czytelników

Dnia 13 maja 2016 r. odbyła się uroczystość pasowania uczniów 
klas 1 na czytelników szkolnej biblioteki. Z tej okazji klasa VI b, 

pod opieką wychowawczyni p. Anny Detmer, przygotowała przed-
stawienie o smoku wawelskim. Następnie pierwszaki złożyły uro-
czystą przysięgę i zostały przyjęte w poczet czytelników.

Dzień Dziecka

Dnia 1 czerwca obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. gen 
Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu Dzień Dziecka. 

Uroczystość połączona została z obchodami Święta Szkoły – rocz-
nica nadania szkole imienia. Tego wyjątkowego dnia czekało na 
naszych uczniów wiele niespodzianek. Zgodnie z tradycją 1 czerwca 
rozstrzygnięty został konkurs na najmilszego ucznia naszej szkoły: 
I miejsce – Szymon Balcerowski kl. V a; II miejsce – Maciej Kopeć kl. 
III a i Angelika Żak kl. VI a; III miejsce – Kamila Andrzejewska kl. IV a.

Uczniowie bawili się na placu, boiskach i w świetlicy, gdzie cze-
kały na nich: dmuchana zjeżdżalnia, samochodziki, zajęcia dla I-III 
zorganizowane przez panie z Nibylandii oraz zawody sportowe 
przygotowane przez p. Krzysztofa Bednarczyka. Nie mogło zabrak-
nąć smacznych niespodzianek, tj.: lodów, pączków, jogurtów, popcor-
nu, waty cukrowej i napojów. Na obiad były hot-dogi. Zwieńczeniem 
dnia był pokaz OSP Rakowiec, w którym główne role odegrali nasi 
uczniowie. Oprawą muzyczną zajął się Samorząd Uczniowski. Za 
wszelkie atrakcje dziękujemy Radzie Rodziców.

Tekst i zdjęcia Szkoła Podstawowa w Rakowcu
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Powiatowy Międzyprzedmiotowy Konkurs 
Wiedzy o Życiu i twórczości W. Szekspira.

Uczennica Julia Wolnik zajęła I miejsce w Powiatowym Międzyprzed-
miotowym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości W. Szekspira. 

Konkurs odbył się 14 maja 2016 r. w Zespole Szkół w Sadlinkach. Konkurs 
przeprowadzony został w języku angielskim w formie testu wyboru. 
Głównymi celami konkursu było :
•  przybliżenie uczniom życiorysu i twórczości W. Szekspira,
•  zachęcenie uczniów do samodzielnego rozszerzania wiedzy doty-

czącej życiorysu i twórczości W. Szekspira.
Do w/w  konkursu uczennica została przygotowana przez p. Katarzynę 
Osiecką.

OŚWIATA

Gimnazjum w Liczu

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach 
Niemieckojęzycznych

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy mijającego roku szkolnego 
uczniowie naszego Gimnazjum brali udział w kilku konkursach 

sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości języków 
obcych (języka angielskiego i niemieckiego). Uczennica klasy 3b Julia 
Wolnik zajęła pierwsze miejsce w VIII Międzyprzedmiotowym Konkursie 
Wiedzy o Życiu i Twórczości Williama Szekspira. Uczennica klasy 1a, 
Oliwia Szostak, klasy 2a, Izabela Dobosz i klasy 3b, Weronika Lewandow-
ska, wzięły udział w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Krajach Nie-
mieckojęzycznych. Natomiast w pierwszy piątek czerwca uczennica 
klasy 1c, Dominika Szpefl ik, otrzymała wyróżnienie w X (jubileuszowym) 
Konkursie Piosenki Niemieckiej, organizowanym przez Ostródzkie Sto-
warzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Jodły”. Dziewczynom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ogólnopolski turniej Wiedzy Pożarniczej

W dniu 14.04.2016 r. w Komen-
dzie Powiatowej PSP w Kwidzy-

nie uczniowie Gimnazjum w Liczu 
wzięli udział w eliminacjach powia-
towych Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”. 

Turniej organizowany był przez 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP 
w Kwidzynie przy współudziale Ko-
mendy Powiatowej PSP. Bardzo dobrze 

poradzili sobie nasi uczniowie: Wojciech Żółtański zajął I miejsce, Kacper 
Żółtański II miejsce, a Dominika Szpefl ik VI miejsce. Wojciech Żółtański 
reprezentował Gimnazjum w Liczu i powiat kwidzyński w eliminacjach 
wojewódzkich w Owidzu k/ Starogardu Gdańskiego, zajmując IX miejsce.

Uczniów do Turnieju przygotowywał nauczyciel mgr Andrzej Gebel.

Warsztaty edukacyjno-kulinarne z dietetykiem

Gimnazjum w Liczu realizuje projekt „Czas na zdrowie”. 
W ramach projektu 6 kwietnia 2016 r. odbyły się w naszej szkole 

warsztaty edukacyjno-kulinarne z dietetykiem. W warsztatach uczest-
niczyli uczniowie klasy Ia i  IIb, rodzice oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
w Liczu. Pierwszą część warsztatów rozpoczęła pani dietetyk Alicja 
Bielicka krótką prelekcją „Wpływ odżywiania na zdrowie człowieka”. 
W drugiej części warsztatów nauczyła uczestników obliczać BMI i omó-
wiła otrzymane wyniki. Edukacyjna część zakończyła się układaniem 
zbilansowanego jadłospisu z rozsypanek potraw pod kierunkiem pani 
dietetyk. Podczas trzeciej części – kulinarnej – uczniowie wspólnie z ro-

dzicami przygotowywali świeże soki, pasty i wiosenne kanapki. Warsz-
taty zakończyły się wspólną degustacją potraw. Festyn zdrowia był II 
etapem projektu „Czas na zdrowie”, realizowanego w naszej szkole.  
Jego celem było m.in. uświadomienie społeczeństwu, że zmiana nawy-
ków żywieniowych, myślenia i postaw zarówno wśród dzieci, młodzieży, 
jak i dorosłych jest początkiem lepszego samopoczucia i ratunkiem dla 
organizmu. Kluczowym punktem Festynu Zdrowia było zorganizowanie 
pokazu fi lmów poświęconych promocji zrównoważonego odżywiania 
i żywności ekologicznej. Filmy z serii „Śmietnik w mojej głowie” zostały 
przygotowane przez Fundację Banku Ochrony Środowiska. 

Na fot. Wojciech Żółtański 
(czwarty od lewej)

Szkoły
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„Plus  
do sukcesu”

Jak spełnić w życiu 
swoje marzenia i od-

nieść sukces? Na to pytanie 
postanowiła poszukać odpo-
wiedzi młodzież z Gimnazjum w Li-
czu. Uczniowie we współpracy ze swoimi 
nauczycielami zaangażowali się w  realizację ogólnopolskiego 
programu edukacyjnego „Plus do sukcesu”. W trakcie zajęć gimna-
zjaliści dowiedzieli się, jak odkrywać własny potencjał oraz jak 
wykorzystywać swoje pasje, umiejętności i zdolności, aby osiągnąć 
w życiu sukces. Jednym z elementów programu był udział w ogól-
nopolskim konkursie, który polegał na przygotowaniu filmu rekla-
mowego lub plakatu promującego receptę na sukces. Do zmagań 
konkursowych aktywnie włączyło się 7 drużyn z Gimnazjum w Liczu, 
które pod opieką nauczycieli przygotowało prace konkursowe. 

W wyniku głosowania internautów ze wszystkich prac zgło-
szonych do konkursu wyłoniono dwadzieścia (po 10 z każdej kate-
gorii Film i Plakat) o największej liczbie głosów. Kolejne dziesięć 
wybrała komisja konkursowa powołana przez organizatora. Osta-
tecznie jury zdecydowało o wynikach konkursu. Drużyna „Agentki” 
w składzie Anna Kujda, Roksana Wiechowska, Weronika Kurzanow-
ska, Aleksandra Szalkowska i Weronika Lewandowska wywalczyła 
w tym konkursie I miejsce. 

Uczennice pod opieką nauczycielki p. Doroty Szul przygotowa-
ły film pt. „Kosmiczne marzenie”. Drużyna została nagrodzona przez 
organizatorów smartfonami, a szkoła otrzymała projektor multi-
medialny.

Szkoły
OŚWIATA

Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym

W maju uczniowie Gimnazjum 
w Liczu przeprowadzili festyn 

dotyczący bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym dla dzieci klas 4-6 ze 
szkół podstawowych w Tychnowych 
i Rakowcu. Zorganizowanie festy-
nu było możliwe dzięki dofinanso-
waniu projektu „Gimnazjaliści 
promują bezpieczeństwo w ruchu 

Gimnazjum w Liczu

drogowym” przez Stowarzyszenie 
Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 
Drogowego, którego koordynato-
rami byli nauczyciele gimnazjum: 
Jadwiga Żółtańska, Andrzej Gebel 
i Michał Siejakowski. W zabawie 
brały udział wszystkie dzieci z po-
szczególnych klas a festyn obej-
mował liczne konkursy i zadania. 

W festynie jako gość wystąpił 
Michał Siejakowski – wielokrotny 
Mistrz Polski w triathlonie, uczest-
nik Mistrzostw Świata w triath-
lonie iRONMAN na Hawajach, 
który opowiedział jak wygląda 
start w zawodach oraz jakiego 
sprzętu używają zawodnicy. Dla 
najlepszych uczestników poszcze-

gólnych konkursów czekały atrak-
cyjne nagrody, związane z bez-
piecznym poruszaniem się po 
drogach, a dla wszystkich uczest-
ników festynu organizator przy-
gotował odblaski z diodą LED. Na 
zakończenie festynu zespół ta-
neczny Gimnazjum w Liczu wyko-
nał pokaz tańca nowoczesnego.

Uczennica Gimnazjum w Liczu 
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu 
„Najlepszy artykuł ekonomiczny 
2015/16”

Julia Wolnik, uczennica klasy trzeciej 
Gimnazjum w Liczu, została laureat-

ką Ogólnopolskiego Konkursu „Najlepszy 
artykuł ekonomiczny 2015/2016”. Konkurs 
odbył się w ramach projektu „Na własne 
konto”, który był realizowany w Gimnazjum 
w Liczu w okresie luty-kwiecień 2016.

W projekcie, którego organizatorem 
i pomysłodawcą jest Fundacja Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, brało udział 

100 gimnazjów z całej Polski. Każdy z uczniów biorących udział 
w działaniach projektowych mógł powalczyć o roczne stypendium 
naukowe, wysyłając artykuł na jeden z tematów: „Moja przedsię-
biorcza gmina” – reportaż, „Finanse osobiste moje i mojej rodziny 
– czy może być lepiej?” – esej, „Sukces przedsiębiorcy w mojej 
gminie” – wywiad.

Komisja konkursowa przyznała w konkursie pięć nagród głów-
nych i  trzy wyróżnienia. Julka, która pod opieką nauczycielki  
p. Doroty Szul przygotowała pracę pod tytułem „Wywiad z lokal-
nym przedsiębiorcą, panem Dariuszem Galewskim”, otrzymała 
w tym konkursie nagrodę główną, a tym samym wywalczyła dla 
siebie roczne stypendium na rok 2016/2017.

 

Tekst i zdjęcia Gimnazjum Licze

Szkoły
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OŚWIATA

Gimnazjum w Nowym Dworze
 „SzKOłA DeMOKRACJi”

Projekt „Szkoła demokracji” zakończył się 
konferencją ogólnopolską w Warszawie 

w kwietniu 2016 roku. Na konferencję pojecha-
ła Nikola Bużek oraz Karina Stasińska razem 
z opiekunem Lucyną Bednarską. Szkoła uzy-
skała certyfikat Szkoły Demokracji.

GRA CzyteLNiCzA
„MięDzy NAMi CzyteLNiKAMi” 

Gra GWO polegała na wspólnym działaniu 
na rzecz krzewienia czytelnictwa. Zespo-

ły-klasy wykonywały wyznaczone zadania, któ-
re były zarówno pożyteczną za-

bawą, jak i promocją wśród 
kolegów i  dorosłych 

„zdrowego trybu życia” 
z książką w ręku.

Były trzy zadania 
w ciągu całego roku 

szkolnego:
Z wierszem na ustach, 

czyli uśmiech limeryku. 
Oto limeryki ułożone przez klasę IIIb:

Była Panna w Nowym Dworze,
mówiła, czytać nie może.
Używała triku,
czytała bez liku,
a chodziła do szkoły, niebożę.

Mieszkał sobie raz chłopczyk w Nowym Dworze,
co czytał i śpiewał głośno po dworze,
że kto żyw uciekał na pole.
My go słuchaliśmy, bo w szkole.

A on marzył, by znów jechać nad morze.
Nowodworzanie bardzo lubią czytanie,
lepsze niż pustych horrorów oglądanie.
Filmy myślenie ograniczają
i jeszcze ludzie czasu nie mają.
Książki dobre w bibliotece czy altanie.

Klasa IIIb zmontowała także filmik: …
 https://youtu.be/pGfMNGehSVY

GRA W GRze

Wesoła Kompania, czyli klasa IIIb, 
opracowała i przygotowała 

kilka gier planszowych dotyczą-
cych czytania.

CzyLi SWOJe 
CHWALiMy

W ostatnim zadaniu pisaliśmy legen-
dy, podania nawiązujące do lokalnych miej-

scowości. Nasze opowiadania zostały zamiesz-
czone na stronie szkoły:

http://www.gnd.szkolnastrona.pl/index.
php?p=m&idg=zt,33,288

Mariola Janicka

„BiBLiOteKA W SzKOLe”

10 czerwca o godz. 10.00 wzięliśmy udział 
w akcji organizowanej przez redakcję 

miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, promującej 
czytelnictwo. Polegała na ustanowieniu rekor-
du w czytaniu w jednym momencie. Chcieliśmy 
pokazać opinii publicznej, że młodzież czyta 
więcej niż dorośli, a szkoła to najlepsze narzę-
dzie do pracy nad fatalnymi wskaźnikami 
czytelnictwa.

My czytaliśmy książki na łące, a nasze 
czytanie udokumentowaliśmy pomysłowym 
zdjęciem z wysokości ponad 7 metrów.

Jednocześnie dziękujemy Panu Piotrowi 
Wróblewskiemu za pomoc w wykonaniu zdjęcia, 
ponieważ Pan Piotr przyjechał do nas podno-
śnikiem (łychą:), do którego weszły z aparata-
mi fotograficznymi polonistki: Pani Magdalena 
Fijałkowska i Mariola Janicka – pomysłodaw-
czyni projektu.

Każdą literę tworzyła inna klasa, a liczba 
uczniów, którzy wspólnie czytali, wynosi 96. 
Nasi uczniowie czytali także w drodze na wy-
cieczkę, w autokarze. Tych uczniów było 34.

Cieszymy się ze zrealizowanego pomysłu!

Mariola Janicka

O KONKURSie WieDzy 
HiStORyCzNeJ

14 maja 2016 r. drużyna w składzie: Agata 
Guzman, Ola Lubnał, Celina Dziedzic i We-

ronika Rulewska brała udział w XII Konkursie 
Wiedzy Historycznej „Powiśle i Kwidzyn w 20-le-
ciu międzywojennym”.  Ola Lubnał (uczennica kl. 
3b) zdobyła 1. Miejsce, a Agata Guzman (uczennica 
kl. 3b) zdobyła 2. miejsce. Celina Dziedzic i Wero-
nika Rublewska otrzymały wyróżnienia.

WyCieCzKA DO SzyMBARKA

20 maja 2016 roku odbyła się 
wycieczka do Szymbarka, 

gdzie uczniowie i nauczy-
ciele zmierzyli się z „uro-
kami” domu do góry no-
gami. Podczas wyciecz-

ki odwiedziliśmy też gród 
rycerski w  Subkowach, gdzie 

uczestniczyliśmy w żywej lekcji histo-
rii dotyczącej chrztu Polski i zwyczajów pierw-
szych Piastów, a ponadto czekały nas atrakcje 
w postaci warsztatów rzemiosł dawnych (garn-
carstwo, mennica, papier czerpany i kaligrafia) 
i turnieju rycerskiego – strzelanie z łuku i rzut 
włócznią. Wycieczka zakończyła się ogniskiem, 
na którym piekliśmy kiełbaski.

MłODzieŻOWA RADy GMiNy

Odbyły się kolejne posiedzenia Młodzieżowej 
rady Gminy, w których uczestniczyli nasi 

radni: Nikola Bużek, Piotr Gąsiorowaki, Mateusz 
Gretkowski i Szymon Szramka. Dla radnych zosta-
ły przygotowane również warsztaty dziennikarskie.

POMORSKi MeCz MAteMAtyCzNy 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Gdańskiego wraz ze Stowa-

rzyszeniem „BEZ RUTYNY” powołał do życia 
w Roku Matematyki 2015/2016, drużynowe 
konkursy matematyczne, które najlepiej pro-
mują zajmowanie się matematyką oraz uczniów, 
którzy odnoszą na tym polu sukcesy, ich na-
uczycieli i macierzyste szkoły. Każdy mecz 
poprzez swoją oprawę staje się świętem ma-
tematyki w danej szkole. Rozgrywki owocują 
nowymi przyjaźniami między uczniami, nauczy-
cielami i szkołami, współpracą kółek matema-
tycznych, wspólnymi wyjazdami i innymi wy-
darzeniami. Wszystkie mecze matematyczne 
zostały rozegrane w Gimnazjum w Nowym 
Dworze ze szkołami z Malborka, Kmicina i Tujska. 

Podsumowanie I Pomorskich Meczy Mate-
matycznych odbyło się 28 kwietnia 2016 roku 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki 
Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproszono kilka-
dziesiąt szkół i  kilkuset uczniów ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych – uczestników tegorocznych roz-
grywek. Spotykaliśmy się na warsztatach 
i wykładach z matematyki, fizyki i informatyki. 
Ale przede wszystkim oglądaliśmy wspaniałe 
mecze finałowe, które wyłoniły zwycięzców 
I edycji Pomorskich Meczów Matematycznych:

Spośród szkół podstawowych: Gdańska 
Autonomiczna Szkoła Podstawowa

Spośród gimnazjów: Gimnazjum Katolickie 
im. Jana Pawła II w Gdyni

Spośród szkół ponadgimnazjalnych: III LO 
im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

GMiNNy tURNieJ BezPieCzeńStWA 
W RUCHU DROGOWyM

26 kwietnia 2016 r. w naszym gimnazjum 
odbył się Ogólnopolski Turniej 

Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, etap gmin-

ny dla szkół podsta-
wowych i gimnazjum. 
Szkoły reprezentowa-

ły czteroosobowe dru-
żyny ze szkół podsta-

wowych i trzyosobowe dru-
żyny z gimnazjum. Każda z drużyn 

musiała się wykazać wiedzą z przepisów ruchu 
drogowego, udzielenia pierwszej pomocy oraz 
przejazdu rowerem po torze sprawnościowym. 
Po wszystkich konkurencjach drużynami, któ-
re będą reprezentować gminę na etapie powia-
towym, są: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie 
i Gimnazjum z Nowego Dworu.

Tekst i zdjęcia Gimnazjum w Nowym Dworze

Szkoły
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KOMUNIKAT
Odpady

Gmina Kwidzyn
TERMINY ODBIORU ODPADÓW

KOMUNALNYCH

II PÓŁROCZEkontakt do UG Kwidzyn:
(55) 261 41 65

LIPIEC 2016 SIERPIEŃ 2016

PAŹDZIERNIK 2016 LISTOPAD 2016

WRZESIEŃ 2016

GRUDZIEŃ 2016

DLA MIEJSCOWOŚCI:

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Spółka z o.o.
zarejestrowane pod nr KRS 0000140098 w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

82-500 Kwidzyn, ul. Wiślana 2
tel. 55 279 34 58
fax 55 261 97 40

NIP: 581 - 000 - 43 - 05
REGON: 170146714

konto PKO BP 12 1020 1778 0000 2902 0002 6492
www.pus-kwidzyn.pl

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KWIDZYN NA TERENIE BAZY PUS W KWIDZYNIE PRZY UL. WIŚLANEJ 2 CZYNNY JEST PUNKT
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - W PIĄTEK OD 8:00 DO 16:00 ORAZ W SOBOTĘ OD 8:00 DO 14:00.

Po napełnieniu i związaniu worka prosimy wystawić go przed posesję w terminach podanych powyżej
do godz. 7:00. Po zabraniu worka z surowcami zostawimy nowy worek w tym samym kolorze.UWAGA !

BALDRAM
GNIEWSKIE POLE
GURCZ
JANOWO
KORZENIEWO
LIPIANKI
NOWA WIEŚ KWIDZYŃSKA
MAREZA
PASTWA
PODZAMCZE
SZAŁWINEK
TYCHNOWY

Zmieszane odpady komunalne
Zabudowa jedno i wielorodzinna

Zmieszane odpady komunalne
Zabudowa wielorodzinna
(wyposażona w pojemniki 1100l)

Tworzywa sztuczne Szkło Odpady ulegające biodegradacji

Popiół i Zmieszane odpady komunalne
Zabudowa jedno i wielorodzinna

Papier
i Tworzywa
Sztuczne

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Tworzywa sztuczne i Szkło

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Gmina Kwidzyn
TERMINY ODBIORU ODPADÓW

KOMUNALNYCH

II PÓŁROCZEkontakt do UG Kwidzyn:
(55) 261 41 65

LIPIEC 2016 SIERPIEŃ 2016

PAŹDZIERNIK 2016 LISTOPAD 2016

WRZESIEŃ 2016

GRUDZIEŃ 2016

DLA MIEJSCOWOŚCI:

BRACHLEWO NOWY DWÓR
BROKOWO OŚNO
BRONNO PAWLICE
DANKOWO RAKOWICE
DUBIEL RAKOWIEC
GILWA MAŁA RAKOWIECKIE POLE
GÓRKI ROZPĘDZINY
KAMIONKA SZADOWO
LICZE WOLA SOSENKA
MAŁY BALDRAM
GRABÓWKO
OBORY

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS Spółka z o.o.
zarejestrowane pod nr KRS 0000140098 w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ

82-500 Kwidzyn, ul. Wiślana 2
tel. 55 279 34 58
fax 55 261 97 40

NIP: 581 - 000 - 43 - 05
REGON: 170146714

konto PKO BP 12 1020 1778 0000 2902 0002 6492
www.pus-kwidzyn.pl

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KWIDZYN NA TERENIE BAZY PUS W KWIDZYNIE PRZY UL. WIŚLANEJ 2 CZYNNY JEST PUNKT
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - W PIĄTEK OD 8:00 DO 16:00 ORAZ W SOBOTĘ OD 8:00 DO 14:00.

Po napełnieniu i związaniu worka prosimy wystawić go przed posesję w terminach podanych powyżej
do godz. 7:00. Po zabraniu worka z surowcami zostawimy nowy worek w tym samym kolorze.UWAGA !

Zmieszane odpady komunalne
Zabudowa jedno i wielorodzinna

Zmieszane odpady komunalne
Zabudowa wielorodzinna
(wyposażona w pojemniki 1100l)

Tworzywa sztuczne Szkło Odpady ulegające biodegradacji

Popiół i Zmieszane odpady komunalne
Zabudowa jedno i wielorodzinna

Papier
i Tworzywa
Sztuczne

Zbiórka odpadów
wielkogabarytowych

Tworzywa sztuczne i Szkło

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04 05 06 07

08 09 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02

03 04 05 06 07 08 09

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04 05 06

07 08 09 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Po Wt Śr Cz Pt So Ni
01 02 03 04

05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Zapowiedzi

www.gminakwidzyn.pl


