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Drodzy mieszkańcy

INFORMACJE I WYDARZENIA s. 2-7

Okres wakacyjny dobiegł końca. Dzieci i młodzież powrócili do szkół,
dorośli z urlopów do dalszej pracy.

W

czasie wakacji organizowanych było na terenie naszej gminy wiele wydarzeń kulturalnych i sportowych skierowanych do Was – drodzy mieszkańcy. Podejmowane przez Was różnorodne inicjatywy, cieszyły się dużym zainteresowaniem i licznym uczestnictwem.
Okres letni sprzyja realizacji wielu inwestycji. Udało się nam zakończyć przed pierwszym dzwonkiem
lekcyjnym termomodernizację budynku Gimnazjum
w Liczu. Zrealizowano pierwszy z dwóch projektów
oświetleniowych w Grabówku. Zakończono budowę
drogi osiedlowej w Gurczu oraz dojazdowej w Janowie.
Trwają prace przy przebudowie drogi Mareza- Korzeniewo i odcinka drogi w Tychnowach. W trakcie realizacji jest
również kilka projektów kanalizacyjnych, finansowanych przez
Gminę i PWK.
Do końca listopada planujemy zakończenie i rozliczenie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wszyscy Sołtysi złożyli terminowo wnioski na planowane wydatki z funduszu w 2017 r. a Radni Gminy Kwidzyn przekazali wnioski inwestycyjne.
Zaczynamy więc pracę nad konstruowaniem gminnego budżetu na rok
2017.
Pozdrawiam serdecznie i życzę Państwu przyjemnej lektury w te długie,
jesienne wieczory.

INWESTYCJE s. 8-10

SPORT s. 11-13

ewa Nowogrodzka
Wójt Gminy Kwidzyn

III edycja „Kulturalnie, zdrowo
i sportowo” za nami
W sobotę 1 października odbyła się III edycja „Kulturalnie, Zdrowo
i Sportowo” w Nowym Dworze.

KULTURA/OŚWIATA s. 14-35

ZAPOWIEDZI s. 36
BIBLIOTEKA W MAREZIE ZAPRASZA

Zdjęcie: UG Kwidzyn

W

tym roku poza Marszem Nordic Walking, występami artystycznymi i pokazami kulinarnymi po raz pierwszy odbył się bieg – I Bieg Traktora pod
patronatem Wójt Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, w którym wzięło udział
256 uczestników. Organizatorem wydarzenia był Gminny Ośrodek Kultury
w Kwidzynie, Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo”, Stowarzyszenie „Traktor
Team Gmina Kwidzyn” oraz Gmina Kwidzyn.
Więcej w grudniowym
numerze Kwartalnika.
8/2016
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DO OBEJRZENIA
WYSTAWY
O TEMATYCE FILMOWEJ
PRZYGOTOWANEJ
W RAMACH DZIAŁAŃ
INICJATYWY LOKALNEJ
W GMINIE KWIDZYN 2016 –
Filmoteka w Marezie na Ciebie czeka!!!

Wydawca: Urząd Gminy Kwidzyn
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 261 41 82.
Zespół redakcyjny: koordynator Anna Cyranek oraz pracownicy Urzędu Gminy Kwidzyn
i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kwidzyn.
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WITaj SZKOŁO!
1 września 2016 r. we wszystkich szkołach w Gminie Kwidzyn odbyły się uroczyste apele z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017, w których udział wzięli radni Gminy Kwidzyn.

P

ani Wójt Ewa Nowogrodzka wzięła
tym razem udział w rozpoczęciu roku
szkolnego w Janowie, z uwagi na objęcie stanowiska przez nowego Dyrektora Panią Edytę Januszewską. Po zakończeniu apelu, z inicjatywy byłego dyrektora szkoły Marka Strociaka oraz

pana Leszka Torłopa w szkole miało
miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Żołnierzy Niezłomnych z „Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny” działającej w latach
1950-1952 na terenie powiatu kwidzyńskiego. W uroczystym odsłonięciu ta-

blicy udział wzięły rodziny działaczy
konfederacji, nauczyciele, uczniowie,
Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn
Henryk Ordon oraz radni: Leszek Kędziora i Ryszard Świerczyński.
Katarzyna Kisiel

Zdjęcia: UG Kwidzyn

INFORMacja
Z WyKONaNIa BUDżeTU
GMINy KWIDZyN Za
I PóŁROcZe 2016 r.
W dniu 8 września 2016 roku Rada Gminy Kwidzyn
przyjęła na sesji informację z wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2016 r.:

1. wykonane dochody Gminy Kwidzyn wyniosły
23 590 608 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie: 23 456 062 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie: 134 546 zł,
2. zrealizowane wydatki Gminy Kwidzyn wyniosły
20 144 418 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie: 19 087 090 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie: 1 057 328 zł,
3. wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r.
zamyka się nadwyżką w wysokości 3 446 190 zł.
Gmina Kwidzyn na koniec pierwszego półrocza 2016 r.
dokonała spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości
1 680 000 zł.
Iwona Skrajda

Dzień edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcemy
wszystkim nauczycielom, wychowawcom,
pedagogom, pracownikom oświaty złożyć
serdeczne podziękowania za ich wychowawczy
i dydaktyczny trud.

N

iech Dzień Edukacji Narodowej
oraz wszystkie inne dni w roku
szkolnym będą radosne, spokojne,
pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.
Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga,
wychowawcy przyniosła jeszcze
lepsze efekty oraz satysfakcję
i radość . Pragniemy podziękować za oddanie dla uczniów,
okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.
Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z osiągnięć w pracy zawodowej,
wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności
i powodzenia w życiu osobistym.
henryk Ordon

ewa Nowogrodzka

Przewodniczący Rady Gminy Kwidzyn

Wójt Gminy Kwidzyn

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

3

8/2016

Urząd Gminy

INFORMACJE-WYDARZENIA

TańSZy GaZ DLa jeDNOSTeK GMINy KWIDZyN
Po kolejnych trzech przetargach na zakup energii elektrycznej dla naszych jednostek, w wyniku których
uzyskiwaliśmy znaczne oszczędności, przyszedł czas na zakup gazu po cenie uzyskanej w przetargu
nieograniczonym.

T

ym razem nasza gmina nie była
liderem grupy zakupowej, lecz
uczestnikiem w Tczewskiej Grupie
Zakupowej, której liderem był Powiat Tczewski. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 września 2016 Wójt Gminy Ewa Nowogrodzka podpisała umowę z firmą
ONICO Energia Sp. z o.o. S.K.A. w Warszawie na dostawę gazu w okresie
od 1.11.2016 r. do 31.12.2017 r., dzięki czemu w budżecie gminy zaoszczędzone zostanie 16,54% środków
na ten cel, tj. kwota 41 017 zł netto.
jarosław Obuchowski
Zdjęcie: UG Kwidzyn

ODByŁa SIę XXIX SeSja RaDy GMINy KWIDZyN
Dnia 8 września 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy Kwidzyn odbyła się XXIX sesja Rady Gminy Kwidzyn.

G

łównym punktem obrad sesyjnych
było przedstawienie przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kwidzyn za pierwsze półrocze 2016
roku. Pani Wójt, przedkładając tę informację, wskazała wysokość dochodów
(wykonanych w wysokości 23 590 608 zł,
tj. w 55,4%) i wydatków (które zrealizowano w kwocie 20 144 418 zł, tj. w 44,3 %)
oraz stan zadłużenia Gminy na dzień
30 czerwca 2016 roku. Wójt Gminy uzasadniła także dokonywane w ciągu roku
zmiany. Omówiła dochody majątkowe
gminy oraz wykonanie rzeczowe wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Szczególną uwagę Pani
Wójt zwróciła na wykonanie i egzekucję
dochodów z tytułu podatków i opłat
w pierwszej połowie 2016 roku. Przedstawiła także stopień zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych, przewidzianych
do realizacji w bieżącym roku. Radni
przyjęli sprawozdanie, nie wnosząc do
niego żadnych uwag.
8/2016

4

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Ponadto na sesji Radni podjęli 16
uchwał. Wszystkie uchwały dostępne są
na stronie http://www.bip.gminakwidzyn.
pl/ w zakładce Prawo miejscowe/ Uchwa-

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

ły Rady 2015-2018), na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Kwidzyn lub w Biurze
Rady Gminy, pok. nr 31, II piętro.
Katarzyna Kisiel

Urząd Gminy
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GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie informuje, iż zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się, stanowiącego podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku
dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238) od 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wynoszą:

1) wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wyniesie 193,00 zł
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wyniesie
95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
wyniesie:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania wyniesie:
a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się,
legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce
w szkole ponadgimnazjalnej.

Iwona Nowogrodzka-czabaj
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Fundusz Sołecki po raz drugi
Od sierpnia do września 2016 r. w sołectwach trwały zebrania wiejskie, podczas których zostały podjęte decyzje dotyczące
przedsięwzięć do realizacji w roku 2017 w ramach funduszy sołeckich. W kolejnym biuletynie przedstawimy sołeckie
pomysły na poprawę życia mieszkańców.

Realizacja wniosków złożonych na rok budżetowy 2016
Część zadań zgłoszonych przez sołectwa w roku 2015
we wnioskach w ramach funduszu sołeckiego została już
zakończona, pozostałe są sukcesywnie realizowane.
Do zakończonych zadań możemy zaliczyć opracowanie
dokumentacji projektowych na potrzeby budowy oświetlenia
drogowego zgodnie z wnioskami Sołectwa Dankowo i Korzeniewo. We wrześniu nastąpi budowa oświetlenia z zastosowaniem lampy hybrydowej w miejscowości Korzeniewo przy ul.
Ceglanej.
Ukończono również prace projektowe zadań inwestycyjnych
pn.: „Wykonanie utwardzenia terenu na działce geodezyjnej
nr 384/1 w Tychnowach” i „Budowa miejsc postojowych na działce geodezyjnej nr 298/1 w Rakowcu”. Gmina Kwidzyn planuje
na przełomie września i października br. wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej wcześniej dokumentacji projektowej.
Kolejnym zakończonym przedsięwzięciem jest remont części drogi gminnej w miejscowości Obory. Roboty budowlane
wykonano w zakresie demontażu istniejących płyt typu Jomb
oraz ułożenie nowych płyt wraz z wykonaniem nowej podbudowy.
W sierpniu br. Gmina Kwidzyn zakończyła procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawców realizacji projektów
budowlanych dotyczących zagospodarowania przestrzeni
publicznej dla celów rekreacyjno-sportowych następujących
sołectw:
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.
W większości wyżej wymienionych inwestycji procedurę
przetargową należało powtórzyć z uwagi na zbyt szeroki
zakres przedsięwzięć, zgłoszonych przez mieszkańców sołectw,
w stosunku do posiadanych środków finansowych. Sytuacja
przełożyła się na późniejszy termin rozpoczęcia realizacji
zadań.
Sołectwo Lipianki w ramach środków funduszu sołeckiego wnioskowało o wyposażenie świetlicy kulturalno-oświatowej w zastawę stołową. Zakup zastawy zwiększa możliwości korzystania ze świetlicy, która wcześniej nie była w pełni
wykorzystywana z powodu niekompletnego wyposażenia
obiektu.
Na wniosek Sołectwa Mareza Gmina Kwidzyn zleciła uszycie strojów ludowych dla lokalnego zespołu „Marezianki”, co
wpłynie nie tylko na podtrzymywanie tradycji i kultury ludowej (pieśni, obrzędów, strojów), ale również poprzez udział
zespołu w przeglądach, koncertach i innych imprezach wyjazdowych stanie się promocją sołectwa i gminy.
W okresie wakacyjnym w wielu sołectwach zostały zorganizowane spotkania kulturalno-sportowe, sfinansowane ze
środków funduszu. Organizacja tego typu imprez wpływa na
integrację mieszkańców, zaspokojenie potrzeb społecznych
i kulturalnych oraz rozwój tożsamości społeczności wiejskiej.
Imprezy miały również charakter edukacyjny, pokazujący iż
istnieją różne formy nauki – również poprzez zabawę. W ramach środków z funduszu sołeckiego opłacone zostały:
wynajęte urządzenia do przeprowadzenia konkurencji sportowych i nagrody dla osób biorących w nich udział. Ponadto
zakupiono artykuły spożywcze, które umożliwiły przygotowanie przez mieszkańców lokalnych potraw i ciast, charakterystycznych dla regionu. Przysmaki kulinarne wykonane były
według tradycyjnych receptur i metod, stosowanych nieprzerwanie od wieków.
Marcelina Pszczółkowska

Fundusz Sołecki w Górkach

M

ieszkańcy Sołectwa Górki pragną serdeczne podziękować P.U.P.B. Alfa Sp. z o.o. za wykonanie robót ziemnych
na terenie gminnego boiska w naszej miejscowości w celu przygotowania terenu na kolejny etap budowy
altany z Funduszu Sołeckiego.
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Rada Gminy

Nowe nazwy ulic w Tychnowach
W dniu 4 sierpnia 2016 r. weszła w życie Uchwała Rady Gminy Kwidzyn Nr XXVIII/180/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
(Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20 lipca 2016 r., poz. 2591) w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Tychnowy.

W

związku z powyższym w miesiącu sierpniu b.r. zostały
wysłane zawiadomienia w sprawie nadania nowej numeracji porządkowej do mieszkańców miejscowości Tychnowy.
Jednocześnie zamontowano w miejscowości Tychnowy kilkanaście tabliczek z nazwami ulic. W związku ze zmianą numeracji porządkowej nadano następujące nazwy ulic: Bajeczna,
Jaśminowa, Rodzinna, Wspólna, Osiedlowa, Dworska, Leśna,
Starodworska, Kwidzyńska, Kościelna, Jesionowa, Polna, Spa-

cerowa, Ogrodowa, Graniczna. Szczegółowy wykaz nowych
ulic oraz ich przebieg przedstawia załącznik graficzny (poniżej).
Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z przepisami prawa właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
Na tabliczce, o której mowa, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. W przypadku zaś,
gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się
również na ogrodzeniu.
Informuje się ponadto, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi ze Starostwa Powiatowego w Kwidzynie zmiana stanu
faktycznego w zakresie adresu kierowcy, właściciela lub posiadacza pojazdu wywołuje obowiązek wymiany praw jazdy
i dowodów rejestracyjnych. W przypadku zmiany w/w dokumentów uiszczana opłata jest pomniejszana o 30 %.
W przypadku ewentualnych pytań proszę o kontakt pod
nr tel. 55 261 41 77, e-mail: budownictwo@gminakwidzyn.pl
bądź osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn przy ul. Grudziądzkiej 30, parter, pokój nr 10.

Mapa: UG Kwidzyn

Robert Paziewski

Organizacje pozarządowe chcą bardziej Współpracować
W dniu 07.09.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kwidzyn odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia
„Rocznego programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

W

debacie uczestniczyło 15 osób, reprezentujących organizacje pozarządowe i podmioty działające w sferze
działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Zaskakującym i najbardziej
budującym w konsultacjach projektu
uchwały było to, że tym razem spotkanie w mniejszej mierze dotyczyło uwag
dotyczących środków finansowych na
realizację zadań w 2017 r. W związku
z tym, że stowarzyszenia realizują podobne lub bardzo zbliżone programowo
zadania publiczne, Wójt gminy Ewa Nowogrodzka wyszła z inicjatywą, aby organizacje pozarządowe podjęły szerszą
współpracę między sobą w celu zwiększonej efektywności wykonywania działań na rzecz mieszkańców gminy.
Podczas konsultacji nie zgłoszono
żadnych uwag do konsultowanego pro-

jektu uchwały, natomiast organizacje
wyraziły chęć i wolę zorganizowania ponownego spotkania, tym razem mniej
oficjalnego, mającego formę grupy ro-

boczej, aby doprecyzować szczegóły inicjatyw i projektów zadań, których pomysły zrodziły się podczas spotkania.
Marcin Rzepny

Zdjęcie: UG Kwidzyn
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Termomodernizacja budynku
Gimnazjum w Liczu
Nowy rok szkolny uczniowie gimnazjum rozpoczęli
w odnowionym obiekcie szkolnym, roboty budowlane
II etapu termomodernizacji budynku udało się
przeprowadzić w okresie wakacji.

T

egoroczny zakres prac obejmował przede wszystkim wykonanie docieplenia tych ścian zewnętrznych, które nie
posiadały warstwy izolacyjnej oraz wykonanie nowej elewacji całego zespołu budynków. Łączny koszt wydatków, poniesionych na tę inwestycję w bieżącym roku, to blisko 393 000 zł.
Małgorzata Biryło

Modernizacja drogi
Korzeniewo-Mareza
Trwają roboty budowlane przy przebudowie drogi
gminnej na trasie Korzeniewo-Mareza.

D

o chwili obecnej zostało wykonane powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem
kamiennym w miejscowości Korzeniewo oraz frezowanie istniejącej nawierzchni. Przebudowywane są zjazdy oraz wpusty
deszczowe. W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z utwardzonymi poboczami o szerokości 1 m.
Termin zakończenia robót według umowy to 30 września br.
Małgorzata Biryło

Budowa odcinka drogi
w Tychnowach
Rozpoczęły się roboty budowlane przy budowie drogi
Tychnowy-Podzamcze na odcinku od skrzyżowania
z drogą krajową nr 55 do połączenia z istniejącą
nawieązchnią asfaltową.

W

ykonawcą robót jest Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. Umowa
opiewająca na kwotę 306 884,32 zł została podpisana 18
sierpnia br. Termin wykonania robót upłynie 17 listopada
br. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową i odwodnieniem.
Małgorzata Biryło

Budowa kanalizacji
sanitarnej w Rakowcu

Nadal trwają roboty budowlane w Rakowcu w rejonie
ulicy Leśnej, związane z budową kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej.

W

najbliższym czasie planowane jest zakończenie robót w dwóch
zlewniach pompowni ścieków. Równocześnie roboty są
prowadzone w kolejnych trzech zlewniach na terenie osiedla.
Małgorzata Biryło
Zdjęcia: UG Kwidzyn
8/2016
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Budowa kanalizacji
sanitarnej w Dankowie
Zgodnie z informacjami podanymi w marcowym wydaniu
biuletynu rozpoczęła się realizacja gminnego zadania
inwestycyjnego, polegającego na budowie kanalizacji
sanitarnej w Dankowie, w ulicach Storczykowej,
Jaśminowej i Różanej.

U

mowa z Wykonawcą robót, Przedsiębiorstwem HYDRO –
SERWIS Stanisław Mielewczyk została podpisana 2 września br. W ramach zadania zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o długości ok. 1,7 km oraz trzy pompownie ścieków wraz
z zasilaniem. Planowany termin zakończenia robót na tym terenie to grudzień 2016 r.
Równocześnie w Dankowie na zlecenie PW-K Kwidzyn
Sp. z o.o. oraz Gminy Kwidzyn wykonywane są roboty budowlane, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach

Lawendowej i Szafirowej w oparciu o dokumentację projektową przygotowaną na zlecenie Gminy Kwidzyn.
Małgorzata Biryło

Utwardzanie dróg gminnych
W miesiącu sierpniu zakończone zostały prace przy
utwardzaniu 1330 mb drogi dojazdowej
do Kwidzyńskiego Parku PrzemysłowoTechnologicznego dla pojazdów o całkowitej masie
powyżej 3,5 t.

W

ykonanych zostało 1330 mb drogi o szerokości 3,5 metra
z sześcioma mijankami oraz niwelacją terenu i rowami
chłonnymi po obu stronach drogi na długości ok. 2000 mb.
Całość inwestycji kosztowała 283 560,49 zł.
Realizowane są także utwardzenia dróg, zgłaszane na
corocznych zebraniach wiejskich. W tym roku została wykonana m.in. naprawa drogi gminnej w Gniewskim Polu. Naprawa polegała na utwardzeniu drogi płytami drogowymi,
które odzyskaliśmy po zmianie nawierzchni drogi osiedlowej
w Gurczu. Jej koszt wyniósł 12 640 zł.
Naprawiono także drogę z płyt jomba w miejscowości
Obory (wzdłuż wału) za kwotę 67 363,11zł oraz utwardzono
pospółką odcinek drogi w Liczu za kwotę 2 432,85 zł. W Brachlewie mieszkańcy wnioskowali o utwardzenie zawrotki na
osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Akacjowej, koszt jej
wykonania to 15 902,60 zł. Zaś w Brokowie utwardzono odcinek drogi do budynku nr 1 za kwotę 15 884,00 zł.

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Wykonano także drobne naprawy dróg gminnych w miejscowościach Pastwa, Dankowo, Rakowiec, Szadowo, Baldram,
Dubiel oraz Tychnowy za łączną kwotę 60 175,49 zł.
Trwają prace przy budowie pierwszej z dwóch dróg w Janowie, która zastąpi dotychczasową, usytuowaną na wale
przeciwpowodziowym. Utwardzana jest także nawierzchnia
ul. Jesionowej w Marezie przy przedszkolu. Wykonane tam zostaną również miejsca postojowe, a ruch tym odcinkiem drogi odbywać się będzie w jednym kierunku.
Kamila Szuch

Budowa drogi osiedlowej
w Gurczu
Zakończyły się roboty związane z budową drogi
osiedlowej w Gurczu.

Z

adanie wykonano w pełnym zakresie, jednak z uwagi na
intensywne opady deszczu w trakcie prowadzenia robót
konieczne było przesunięcie terminu zakończenia budowy.
Zadanie to, podobnie jak wszystkie inne inwestycje gminne,
jest objęte 60-miesięczną gwarancją.
Małgorzata Biryło
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Budowa oświetlenia
drogowego w Grabówku
Zgodnie z terminem umownym zakończone zostały prace
montażowe oświetlenia drogowego w Grabówku przy
drodze od kościoła w stronę wału.

N

a istniejących słupach zostało zawieszonych 10 kpl ledowych
opraw oświetleniowych. Zadanie polegające na budowie
17 słupów oświetleniowych wraz z oprawami jest realizowane
zgodnie z umową. Planowany termin zakończenia inwestycji to
22 października br.
Małgorzata Biryło

Budowa kanalizacji Tychnowy

G

mina Kwidzyn przygotowała dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej w Tychnowach na ulicach Spacerowej
i Jesionowej, położonych za torami PKP. Na podstawie tej dokumentacji roboty budowlane realizować będzie PW-K Kwidzyn Sp. z o.o.
Małgorzata Biryło

Prace remontowe na obiektach
sportowo-rekreacyjnych
W dalszym ciągu prowadzone są prace remontowe
i modernizacyjne na obiektach sportowo-rekreacyjnych,
służące podnoszeniu standardu tych obiektów.

Zdjęcia:UG Kwidzyn

R

ok 2016 był rekordowy pod względem wykonywanych prac na
niemalże wszystkich placach zabaw i boiskach sportowych,
znajdujących się na terenie gminy. Do ważniejszych prac na obiektach zaliczyć można: zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym
w Rakowcu w czerwcu (o nowej murawie na stadionie w Rakowcu
informowaliśmy w poprzednim wydaniu biuletynu), montaż piłkochwytu na boisku szkolnym w Tychnowach oraz wykonanie ogrodzenia terenu siłowni zewnętrznej w Liczu. Dotychczas na wszystkie prace modernizacyjne i porządkowe, służące poprawie
infrastruktury sportowej, wydatkowano ponad 50.000 zł.
Marcin Rzepny

Kolejna wspólna realizacja zadania inwestycyjnego
Powiat Kwidzyński wystąpił do Gminy Kwidzyn o wspólną realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego i rozwój spójnej sieci dróg na obszarze Powiśla poprzez modernizację drogi powiatowej nr 3204G
Pastwa – Korzeniewo” w 2017 roku.

R

ada Gminy Kwidzyn podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w przypadku pozyskania środków z rządowego „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019”. Wysokość pomocy określono na 700 000, tj. do 50%
wkładu własnego, jakim musi dysponować Powiat Kwidzyński, aby skorzystać ze środków programu. Na podstawie uchwa8/2016
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ły w dniu 9 września br. zawarta została umowa o partnerstwie w realizacji projektu. W przypadku pozyskania przez Powiat Kwidzyński dofinansowania z tego programu w przyszłym
roku zostanie wykonana nowa nawierzchnia wraz z odtworzeniem rowów i poboczami, a także zatoki autobusowe i odcinek chodnika wzdłuż drogi powiatowej od Korzeniewa do
Pastwy.
Małgorzata Biryło

Urząd Gminy

sport
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna gminy
będzie bogatsza o kolejne urządzenia siłowni zewnętrznych i urządzenia zabawowo-rekreacyjne.

G

mina Kwidzyn w chwili obecnej posiada na swoim terenie bardzo dobrze
rozwiniętą infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W jej skład wchodzą: boiska do
gier wielkich, małe boiska sportowe do
gry w piłkę nożną, siatkówkę, place zabaw, tereny siłowni zewnętrznych. W 28
sołectwach gminy znajduje się ponad 40
obiektów wyposażonych w sprzęt do uprawiania różnych dyscyplin, gier i zabaw,

przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych – od najmłodszych po seniorów.
Z każdym rokiem gmina doposaża tereny w nowe urządzenia sportowo-rekreacyjne. W 2016 r. obiekty te zostaną wzbogacone o nowe urządzenia siłowni zewnętrznych oraz nowe urządzenia zabawowe poprzez realizację zadań wynikających m.in. ze zgłoszonych wniosków
podczas zebrań wiejskich w 2016 r.
W sierpniu i wrześniu wójt gminy Ewa
Nowogrodzka podpisała dwie umowy na
doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy. Pierwsze zadanie zakłada montaż kolejnych ośmiu
podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznych (gmina będzie posiadać już 90 urządzeń siłowni). Zadanie będzie realizować
firma Fit Park Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu, która doposażała w latach ubie-

Zdjęcia: UG Kwidzyn

głych tereny gminy w taki sam sprzęt.
Druga umowa będzie realizowana przez
firmę ASTRUS z siedzibą w Koszalinie,
która doposaży place zabaw w nowe
urządzenia zabawowe. Oba zadania mają
zostać zrealizowane do końca września
bieżącego roku. Wartość obydwu umów
wyniosła około 77.000 zł.
Marcin Rzepny

Zajęcia „Sport po 16”

3

października ruszają ponownie zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiektach sportowych, organizowane w ramach realizacji programu upowszechniania sportu w Gminie Kwidzyn pn. „Sport po 16”. To bogata oferta spędzenia czasu wolnego dla
mieszkańców – zwłaszcza ze względu na różnorodność dyscyplin, nieodpłatność i powszechność zajęć. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zdrowej i sportowej aktywności fizycznej!

Harmonogram zajęć sportowo-rekreacyjnych „Sport po 16”
Miejsce

Dzień tygodnia

Godziny

Osoba prowadząca

GIMNAZJUM W LICZU

poniedziałek

17:00 – 19:00

Jadwiga Żółtańska

Ogólne

16:30 – 19:30
16:30 – 19:30
18:00 – 19:00

Andrzej Delewski
Andrzej Delewski
Paulina Rosiak

Ogólne
Ogólne
Zumba

wtorek

17:00 – 19:00

Aleksander Cichocki

Tenis stołowy

środa

18:00 – 19:00

Paulina Rosiak

Zumba

czwartek

18:30 – 20:30

Wioleta Nowicka

Siatkówka

poniedziałek

16:00 – 18:00

Jerzy Stankiewicz

Ogólne

wtorek

19:15 – 20:15

Paulina Rosiak

Zumba

SP KORZENIEWO

SP TYCHNOWY

GIMNAZJUM
W NOWYM DWORZE

SP JANOWO

SP RAKOWIEC

GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE
STAJNIA PASJA
BRACHLEWO

wtorek
czwartek
poniedziałek

Rodzaj zajęć

czwartek

19:15 – 20:15

Paulina Rosiak

Zumba

piątek

16:00 – 18:00

Jerzy Stankiewicz

Ogólne

poniedziałek

19:30 – 20:30

Paulina Rosiak

Zumba

poniedziałek

18:00 – 19:30

Halina Bednarczyk

Zajęcia rekreacyjno-korekcyjne

wtorek

17:30 – 19:00

Marek Szuwarowski

Ogólne

środa

18:00 – 19:30

Halina Bednarczyk

Zajęcia rekreacyjno-korekcyjne

czwartek

17:30 – 19:00

Marek Szuwarowski

Ogólne

poniedziałek

16:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

wtorek

15:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

środa

17:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

czwartek

17:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna

piątek

16:00 – 18:00

Joanna Jagoda

Jazda konna
Marcin Rzepny

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Festyn
Zadania
Sport

sport

I Gminna
Spartakiada
Pożarnicza

W dniu 26.08.2016 r. na boisku w Pastwie
odbyła się I Gminna Spartakiada Pożarnicza.

Z

awody zostały zorganizowane przez
Zarząd Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Kwidzynie. Adresatami spartakiady byli strażacy ochotnicy z terenu gminy Kwidzyn, członkowie
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych jednostek OSP (Ryjewo, Sadlinki, Morzeszczyn, Marynowy, Czarna Woda, Skarszewy) oraz wszyscy chętni do udziału mieszkańcy gminy Kwidzyn. Celem zawodów
było propagowanie kultury fizycznej
i sportu wśród mieszkańców Gminy Kwidzyn, strażaków z jednostek OSP z terenu naszej gminy i gości. Celem dodatkowym niniejszego przedsięwzięcia było
zintegrowanie braci strażackiej, bardzo
często współpracującej podczas działań
ratowniczych, szkoleń oraz ćwiczeń, co
skutkować będzie jeszcze lepszą koope-

8/2016
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racją jednostek OSP. Na uczestników
spartakiady czekało 25 konkurencji sportowych, w których osiem 10-osobowych
drużyn musiało wykazać się sprawno-
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ścią fizyczną, pomysłowością, zwinnością, a przede wszystkim pracą zespołową. Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody rzeczowe, a każda jednostka OSP, biorąca udział w zawodach,
wzbogaciła się o nowy pulsoksymetr. To
pierwsze tego typu i zorganizowane na
taką skalę wydarzenie w powiecie kwidzyńskim. W przeprowadzenie zawodów
zaangażowały się 54 osoby. Impreza została w części sfinansowana z dotacji na
realizację zadania publicznego, na której organizację OSP Pastwa otrzymała
środki finansowe w wysokości 2 000 zł.
Ogromną pracę wykonali uczniowie Sportowego Liceum Ogólnokształcącego
w Kwidzynie z klasy o profilu Bezpieczeństwo publiczne, organizatorom pomagali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kwidzynie oraz członkowie KSSK GWARD.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Skoczek

Dożynki

SPORT

Festyn sportowo-rekreacyjny w Górkach

6

sierpnia na boisku sportowym w Górkach odbył się
festyn rodzinny, którego głównym organizatorem była Rada
sołecka wsi Górki z sołtysem
Mateuszem Traczykiem na czele. W trakcie imprezy najmłodsi mogli przejechać się na kucyku, poszaleć na zjeżdżalni lub
wziąć udział w zabawach organizowanych przez animatorów
z Gminnego Ośrodka Kultury.
Atrakcjami dla dorosłych był
mecz siatkówki oraz ciekawe
zawody organizowane przez
strażaków-ochotników z OSP
Pastwa. Wygraną w zawodach

były m.in. wejściówki do siłowni Magnum – jednego ze sponsorów imprezy. Dodatkową
atrakcją festynu był konkurs
wiedzy na temat miejscowości
Górki. Podczas zabawy nie mogło oczywiście zabraknąć kiełbasek i grochówki oraz smakołyków dla dzieci, np. w postaci
waty cukrowej. Wieczorem
mieszkańcy bawili się przy muzyce zespołu Funtastic, a na
koniec odbył się pokaz sztucznych ogni.
Marcin Rzepny,
Mateusz Traczyk

Zdjęcia: Mateusz Traczyk

Dożynki
w RAKOWCU

28 sierpnia 2016 roku o godz. 11.30 w Kościele Parafialnym
pw. Świętego Antoniego w Rakowcu odbyła się msza
święta dziękczynna za zebrane plony w 2016 roku.
Starostą dożynkowym była Anna Łuszczyńska i Wiesław
Matej.

W

ieniec dożynkowy, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Radę Sołecką, wniesiony został
przez Strażaków OSP w Rakowcu. Po mszy świętej na
przybyłych na uroczystość mieszkańców przy Sali tradycji czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich.
Przybyłym Parafianom dziękujemy za wspólne biesiadowanie.
Tekst i zdjęcia:
Sołtys Wsi Rakowiec Elżbieta Szczukowska

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Biblioteka

KULTURA
Biblioteka w Janowie

Biblioteczne
studio urody
Bycie piękną i zadbaną wymaga nie
tylko czasu i nakładu pracy, ale także
wiedzy.

D

latego 6 lipca 2016 r. odbyły się
w naszej placówce warsztaty kosmetyczne, podczas których kosmetolog
Aleksandra Michelis radziła zebranym
w bibliotece paniom, w jaki sposób,
prostymi metodami, szybko i skutecznie
poprawić urodę. Był pokaz automasażu
i prawidłowej pielęgnacji twarzy, dzięki
któremu można uchronić się przed

zmarszczkami. Chętne panie mogły skorzystać z zabiegu barwienia brwi henną
i ich regulacji oraz manikiuru. Naszym
warsztatom towarzyszyła wystawa książek związanych z tematem urody i zdro-

wia kobiet. Uczestniczki zajęć złożyły
propozycję pani Aleksandrze, aby spotkać się ponownie, gdyż pytań było bardzo dużo, a wyznaczone na spotkanie
godziny mijały zbyt szybko.
Beata Dubińska

Wakacje w Janowie
Zajęcia wakacyjne, organizowane przez bibliotekę w Janowie pod hasłem
„Bajeczna Kraina Biblioteczna”, obfitowały w wiele ciekawych
oraz różnorodnych atrakcji i posiadały jeden główny cel: urozmaicenie czasu
wolnego naszym małym czytelnikom.

S

potkania odbywały się przez cały
sierpień dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) w godz. od 1100 do 14 00.
Zostały zorganizowane liczne gry i zabawy literackie, zajęcia i warsztaty plastyczno-techniczne, projekcje filmowe,

a także pieczenie babeczek, które były
bardzo smacznym przerywnikiem (co
można wywnioskować po ilości zjedzonych babeczek). Oprócz zajęć organizowanych w budynku biblioteki dzieci
uprzyjemniały sobie czas, korzystając

z placu zabaw, który znajduje się obok
placówki.
Beata Dubińska

Dzień Dziecka w Janowie
20 czerwca 2016 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka w Janowie, którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek
Kultury w Kwidzynie, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Janowie, Rada Sołecka wsi Janowo oraz Szkoła
Podstawowa w Janowie.

W

tym roku pogoda nas nie rozpieszcza i dlatego festyn został przeniesiony do sali gimnastycznej naszej szkoły. Nie zabrakło konkurencji, zmagań
sportowych oraz zabaw nie tylko dla najmłodszych. Na dzieci czekał radiowóz
policyjny, dmuchana zjeżdżalnia, konkursy i zmagania sportowe, a przede

wszystkim dużo dobrej zabawy i pozytywnych wrażeń. Wszyscy uczestnicy,
biorący udział w konkurencjach, losowali nagrody ufundowane przez Bibliotekę i Sołectwo Janowo. Poczęstunek
podczas festynu przygotowały mamy
naszych pociech, biorących udział w zabawie. Pomoc sponsorów i wolontariu-

szy w organizacji festynu z okazji Dnia
Dziecka uatrakcyjnił imprezę, wzbogacił jej ofertę programową oraz – przede
wszystkim – dostarczył niezapomnianych przeżyć i mnóstwa radości obecnym na festynie dzieciom.
Beata Dubińska

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka

KULTURA
Biblioteka w Korzeniewie
WaKacyjNe WęDRóWKI
KULINaRNe – GRUZja

WycIecZKa
DO PeLPLINa

Spotkanie z osobą pochodzącą z innego kraju, o odmiennej
kulturze, historii i tradycji, to, rzec by można, „wielka uczta”.

Z okazji Roku Milenijnego nasza
Biblioteka zorganizowała dla
czytelników wycieczkę do Pelplina,
miasta, które stanowi część szlaku
cysterskiego w Polsce, wpisanego
w europejskie drogi kulturowe –
Pelplin jest bowiem także częścią
Europejskiego Szlaku Cysterskiego.

zięki spotkaniu 28.08.2016 r. z MeliD
tą, wolontariuszką z Gruzji, mogliśmy
doświadczyć uczty duchowej i kulinarnej. Melita przygotowała dla nas wspaniałą prezentację o swojej ojczyźnie. Poznaliśmy historię Gruzji, ciekawostki wyróżniające ten kraj spośród innych, a nawet gruziński alfabet, przypominający
fantazyjne wzorki. Melita nauczyła nas
także przyrządzać khachapuri, rodzaj

gruzińskiego ciasta, którego głównym
składnikiem są różne rodzaje sera. Wszyscy uczestnicy zostali zaopatrzeni w przepis i pyszną potrawę, którą przyrządza
się łatwo i szybko może wzbogacić nasze menu. Nie mogliśmy pojechać do Gruzji, ale dzięki spotkaniu z Melitą ten kraj
jest nam bliższy. Składamy podziękowania Emilce i Oli Stankiewicz oraz Joannie
Grabowskiej, które przygotowały upominek dla Melity – ﬂagę Gruzji i zakładkę
do książki, wszystko wyszyte haftem
krzyżykowym. Dziękujemy też Pani sołtys Renacie Krupie, która pomogła w organizacji spotkania, oraz Świetlicy Kulturalno-Oświatowej w Korzeniewie za
użyczenie lokalu. Melita pracowała jako
wolontariuszka w Kwidzynie dzięki Stowarzyszeniu „Akwedukt”, które zajmuje
się wolontariatem europejskim.
alicja Bryksy

WaRSZTaTy
Z ZaKReSU eDUKacjI
aGROTechNIcZNej
Biblioteka po raz drugi jest partnerem
projektu nieformalnej grupy społecznej
pod nazwą Czwartkowe Mamy, które
kolejny raz wzięły udział w projekcie
i ogrodów, bowiem atmosfera tego spoGOK Kwidzyn „Inicjatywy Lokalne
tkania była wyjątkowa, właśnie dzięki
w Gminie Kwidzyn”.

T

ym razem projekt zatytułowany jest
„Owocowo-warzywna spiżarnia naszej babci z Dolnego Powiśla”. Pierwsze
spotkanie w ramach tego projektu
odbyło się 26 sierpnia 2016 r. i były to
warsztaty tematyczne z zakresu edukacji agrotechnicznej, które przeprowadził Mariusz Anioła z Oddziału Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.
Warsztaty odbyły się w ogrodzie Pani
Krystyny Stankiewicz, która zechciała
gościć uczestników projektu. Nasza
Biblioteka skorzystała z okazji i zaprezentowała księgozbiór dotyczący tej
tematyki w wersji „Biblioteka w skrzynce”. Wszyscy uczestnicy warsztatów
zgodnie stwierdzili, że warto zdobywać
wiedzę dotyczącą prowadzenia sadów

dwiedziliśmy Bazylikę Katedralną,
O
Muzeum Diecezjalne oraz Bibliotekę
Diecezjalną. Obiekty te gromadzą wyjątkowe zasoby nauki i kultury polskiej oraz
światowej, Biblię Gutenberga i wiele innych zbytków piśmiennictwa. Bazylika
Katedralna wraz z zespołem pocysterskim 23 kwietnia 2014 r. uznana została
za Pomnik Historii. Mogliśmy też pospacerować po Ogrodach Diecezjalnych, Biblioteka Diecezjalna przygotowała dla
nas warsztaty czerpania i barwienia papieru, trafiliśmy również na kiermasz książek pelplińskiego wydawnictwa Bernardinum. Wróciliśmy zmęczeni, ale pełni
wrażeń, zaskoczeni, że tak blisko znajduje się tyle unikatowych skarbów kultury.

temu, że przebywaliśmy w pięknym sadzie.

alicja Bryksy

alicja Bryksy

DZIeń DZIecKa
Razem możemy więcej – taka myśl
przyświecała organizatorom Festynu
Rodzinnego w naszej wsi.

J

uż po raz kolejny wszystkie instytucje,
rodzice, mieszkańcy, wolontariusze
i gros ludzi dobrej woli wspólnym wysiłkiem zorganizowało wspaniały festyn,
który był okazją do tego, aby spędzić czas
z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami i wszystkimi mieszkańcami naszej wsi. Festyn
odbył się w środę 15 czerwca 2016 r.
Specjalne podziękowania kierujemy do
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

Zdjęcia: BPGK

z Pastwy, która już po raz kolejny przeprowadziła pokaz umiejętności strażackich. Jesteście dowodem na istnienie
ludzi dobrej woli, na których można polegać. Podziękowania należą się również
sponsorom i wolontariuszom.
alicja Bryksy
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Biblioteka

KULTURA
Biblioteka w Marezie

Zajęcia wakacyjne
W Bibliotece w Marezie w dniach od 18 do 26 lipca
odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży.

K

ażdy dzień był pełen niespodzianek,
wspólnie z dziećmi wykonywaliśmy prace plastyczne przy pomocy: makaronu, ryżu,
kaszy, węgla, plasteliny oraz świecy. Z balonów i rękawiczek gumowych powstały
śmieszne stworki, był również czas na zabawę na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się
w stare i nowe zabawy podwórkowe, wykorzystując kredę, skakanki, hula-hop i chustę animacyjną. Podczas zajęć plastycznych nie zabrakło też
spotkania z książką. Dzieci wysłuchały opowiadania „Najmilsza pamiątka” z książki „Mikołajek” Rene Gościnnego. Wspólnie
obejrzeliśmy również bajkę o Mikołajku, a następnie dzieci wykonały zakładki do książek. Ostatniego dnia zajęć wybraliśmy
się na wycieczkę do Muzeum w Kwidzynie. Dzięki pani przewodnik zwiedzanie było bardzo interesujące i edukacyjne.
Ewa Lipińska, Katarzyna Majda

„Cała Polska czyta dzieciom”

Zdjęcia: BPGK

Jak co roku Biblioteka w Marezie włączyła się w akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”.

J

est to 15. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W tym
roku do wspólnego czytania zaprosiliśmy grupę sześciolatków z Przedszkola „Słoneczko” w Marezie. Akcja ta polega na
zaproszeniu znanych i interesujących osób, których zadaniem
jest przeczytanie wybranej książki dzieciom. Naszym gościem
była Pani Jadzia Rozpiątkowska – czytelniczka biblioteki w Marezie, a przede wszystkim osoba pełna pomysłów, kochająca
książki i dzieci. Pani Jadzia przeczytała fragment wiersza Jana
Brzechwy pt. „Pchła Szachrajka”. Nasz gość zainteresował dzieci lekturą poprzez piękną i zabawną recytację, ale także poprzez swój strój, którym upodobniła się do dzieci. Po przeczytaniu przedszkolaki wspólnie z naszym gościem śpiewały dawne wyliczanki i piosenki przygotowane przez Panią Jadzie. Potem obejrzeliśmy wystawę ze „Złotej Listy” – książek proponowanych przez akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Na zakończenie została wykonana wspólna pamiątkowa fotografia,
a dzieci otrzymały słodki upominek.
Ewa Lipińska, Katarzyna Majda
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ODWIEDZINY PIERWSZAKÓW
W BIBLIOTECE W MAREZIE
W dniu 15 czerwca 2016 roku bibliotekę w Marezie odwiedziła
klasa pierwsza wraz z wychowawczynią z Katolickosportowo-językowej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie.

B

yła to już druga wizyta pierwszaków w naszej bibliotece.
Dzieci wysłuchały dwóch bajeczek, proponowanych przez
akcję „Cała Polska czyta dzieciom”: „Basia i wyprawa w góry”,
czytaną przez Michała Żebrowskiego oraz „Słoń Elmer pomaga Hipopotamom”, czytaną przez Annę Dymną. Następnie bez
najmniejszego problemu odgadywały zagadki dotyczące znanych i lubianych przez dzieci tytułów wierszy Jana Brzechwy
i Juliana Tuwima. Później przyszedł czas na kolorowanie ulubionych postaci z tych wierszy. Na koniec wspólnie zwiedziliśmy bibliotekę oraz specjalnie przygotowaną wystawę „Złota
Lista”, książek proponowanych przez Fundację ABCXXI Cała
Polska Czyta Dzieciom.
Ewa Lipińska, Katarzyna Majda

DZIEŃ DZIECKA 2016
13 czerwca 2016 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka,
którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek Kultury
w Kwidzynie, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn w Marezie,
Rada Sołecka wsi Mareza, Koło Gospodyń Wiejskich oraz
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie.

N

a dzieci czekały liczne atrakcje, m.in. konkurencje rekreacyjno-sportowo- ekologiczne, zabawy z chustą animacyjną, krzyżówka plenerowa, bieg z taczką, przeciąganie liny, a także bańki mydlane. Biblioteka w Marezie przygotowała zabawy ze skakanką i hula-hopem, magiczną skrzynię oraz wyszukiwanie monet w kaszy. Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyła się
dmuchana zjeżdżalnia. Specjalną atrakcją był przyjazd na sygnale wozu strażackiego OSP Tychnowy. Dzieci miały możliwość
obejrzenia pojazdu od środka, a także uczestniczenia w pokazie użycia sprzętu gaśniczego – nie obyło się bez zabawy w pianie. Oprawę muzyczną festynu zapewnili państwo Sylwia i Jarosław Hals. Na zakończenie młodzież z Marezy odtańczyła taniec belgijski, który zaprezentują również na balu gimnazjalnym. Poczęstunek podczas imprezy zorganizowała, pozyskując
licznych sponsorów, Rada Sołecka wsi Mareza na czele z sołtysem Marezy panem Romanem Górniewskim. Organizatorzy serdecznie dziękują następującym osobom i firmom: radny Gminy
Kwidzyn Leszek Kędziora, radny Gminy Kwidzyn Jerzy Kogut,
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kwidzynie, pani Ewa Stec – Prezes
Stowarzyszenia „Seniorzy 50 +”.
Ewa Lipińska, Katarzyna Majda

Biblioteka

KULTURA
Biblioteka w Rakowcu

DZIeń DZIecKa W RaKOWcU
14 czerwca 2016 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka, którego organizatorami byli:
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, Biblioteka Publiczna w Rakowcu, Rada Sołecka wsi
Rakowiec, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP Rakowiec oraz Klub Sportowy Powiśle Rakowiec.

N

a dzieci czekały konkurencje sportowo-ekologiczne, bieg z taczką,
przeciąganie liny, krzyżówka plenerowa,
bańki mydlane. Nie lada atrakcją był przyjazd na sygnale wozu strażackiego OSP
Rakowiec. Dzieci miały możliwość obejrzenia pojazdu od środka, a także uczestniczenia w pokazie użycia sprzętu gaśniczego. Podczas trwania imprezy najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanej
zjeżdżalni i samochodzików. Słodki poczęstunek przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich. O oprawę muzyczną festynu zadbali państwo Sylwia i Jarosław Hals.
Beata Pawluczuk
Zdjęcia: BPGK

„cała Polska czyta dzieciom”
1 czerwca w bibliotece w Rakowcu, w ramach kampanii
„XV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”, dwa
opowiadania z książki „Detektyw Pozytywka” Grzegorza
Kasdepke przeczytała dzieciom nasza czytelniczka pani
Anastazja Dąbrowska-Walczak.

S

łuchaczami były maluchy z Niepublicznego Przedszkola
„Gama” w Rakowcu, które z uwagą wysłuchały zagadek, jakie musiał rozwiązać tytułowy bohater opowiadania – pan Pozytywka. Na zakończenie spotkania przedszkolaki podarowały pani Anastazji upominek, który same wykonały.
Beata Pawluczuk
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Literatura
Bibliteka

KULTURA
Biblioteka Tychnowy

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”
Biblioteka w Tychnowach z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom zorganizowała dwa spotkania z dziećmi w wieku od 4 do 6 lat.

ZAJĘCIA
WAKACYJNE
W czasie wakacji Biblioteka
w Tychnowach zorganizowała
zajęcia dla dzieci, które odbywały
się dwa razy w tygodniu (wtorek
i czwartek) w godz. od 1100 do 1500.

N

a dzieci czekało wiele różnych atrakcji, m.in.: zajęcia plastyczne, zajęcia
kulinarne (piekliśmy babeczki, gofry, pizzę, kruche ciasteczka), projekcje filmowe, a także różne gry i zabawy.

T

ematem przewodnim spotkań była treść książek Małgorzaty Strzałkowskiej
„Rady nie od parady, czyli wierszyki z morałem” i Roksany JędrzejewskiejWróbel „Florka: z pamiętnika ryjówki”. Przesłanie płynące z książek zostało omówione z dziećmi podczas dyskusji na temat przeczytanych fragmentów. Dzieci
wyraziły swą opinię o wysłuchanych historiach, dowiedziały się, że każdy z nas
ma jakieś wady i że innych zmienić się nie da, ale siebie w każdej chwili. Wystarczy czasem zastanowić się, ciut pomyśleć i pomału zmienić w sobie to i owo… Na
zakończenie spotkania maluchy otrzymały upominki oraz małe słodkie co nieco.

Danuta Stawicka

Danuta Stawicka

Dzień dziecka w Tychnowach
22.06.2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Tychnowach odbył się
festyn z okazji Dnia Dziecka, którego organizatorami byli: Gminny Ośrodek
Kultury, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Tychnowach, Rada
Sołecka wsi Tychnowy, Szkoła Podstawowa i OSP w Tychnowach.

O

rganizatorzy przygotowali dla dzieci konkursy z nagrodami, przeciąganie liny, pokaz baniek mydlanych, zabawy z chustą animacyjną, przejście przez
tunel. Dodatkowymi atrakcjami były:
dmuchana zjeżdżalnia i samochodziki,
a także Czerwony Kapturek, który rozdawał drobne upominki najmłodszym
uczestnikom festynu. W trakcie zabawy
przybyła na boisko Ochotnicza Straż Pożarna. By wrażenie było jeszcze większe,
8/2016
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wóz strażacki wjechał na sygnale. Dzieci mogły pojazd obejrzeć od środka,
uczestniczyć w pokazie strażackim, a także zrobić sobie zdjęcie wewnątrz pojazdu. Do radości dzieci przyczynili się również sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Brodnicy – Oddział w Kwidzynie, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kwidzynie, pan Wiesław Namiak – radny Rady
Gminy oraz sołtys Tychnów.
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Danuta Stawicka

Zdjęcia: BPGK

Świetlice
Piknik

KULTURA

WaKacje W ŚWIeTLIcach KULTURaLNOOŚWIaTOWych
Jak co roku koniec sierpnia upłynął pociechom z naszej gminy na zorganizowanych zajęciach wakacyjnych.

W

świetlicach rozpakowaliśmy plecak z kalejdoskopem sztuk wszelakich. Tym razem sześć wakacyjnych dni
wędrowaliśmy ścieżkami artystycznych
zadań, zagadek i twórczej pracy. Zajęcia
z cyklu „Ze sztuką w plecaku, z kulturą
pod rękę” obfitowały w spotkania z dziełami nietuzinkowych twórców kultury
i sztuki. W czasie zajęć dzieci podejmowały się ciekawych wyzwań plastycznych, literackich, muzycznych i filmowych. Podróż przez artystyczny świat
wyzwoliła motywację do podejmowania
twórczych działań w wielu aspektach
kultury, zachęciła do pokonywania barier i ograniczeń w realizacji twórczych
marzeń i inspiracji. Tę nasyconą kolorami, aktywną i energiczną wędrówkę
zwieńczyło wspólne spotkanie-niespo-

Zdjęcie: GOK

dzianka w Pracowni Rzeźby w Rakowcu.
Na deskach naszej sceny gościł teatr
Qfer z Gdańska ze spektaklem marionetkowym „Baśnie 1000 i jednej nocy”, z pięk-

ną orientalną scenografią i muzyką. Spotkanie zakończyły teatralne działania
warsztatowe dla dzieci, które dały upust
swojej radości i ekspresji.
Katarzyna Piekarska

FeSTyNy DLa caŁej RODZINy, cZyLI DNI DZIecKa
W GMINIe KWIDZyN
Czerwcowe popołudnia w sołectwach Gminy Kwidzyn upłynęły pod znakiem dobrej zabawy, rodzinnych zmagań
i wspólnego biesiadowania.

Zdjęcia: GOK

O

kazją tych szczególnych spotkań
były jak co roku festyny z okazji Dnia
Dziecka, organizowane przez Gminny
Ośrodek Kultury z myślą o dzieciach, ale
skupiające całe rodziny. W tym roku „Rodzinny festyn ekologiczno-kulturalny
w kolorach Dolnego Powiśla” oprócz radosnej zabawy przy muzyce i animacjach zakładał również popularyzację
haseł i działań na rzecz ochrony środowiska, kształtowania świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych

u dzieci. Stąd też po otrzymaniu indeksu ekologa dzieci mierzyły się z zadaniami w sekcji eko, sekcji sportowej
i edukacyjnej. W „ bloku familijnym” całe
rodziny sprawdzały swoją wiedzę, rozwiązując testy i mega krzyżówkę ekologiczną. „Blok muzyczny z konkurencjami sportowymi” jak zawsze skupił
małych i dużych amatorów adrenaliny,
budząc ducha współzawodnictwa, często w ramach jednej familii. Była jak zawsze nasza ogromna kolorowa chusta,

animacje dla dzieci, malowanie twarzy,
ogromne mydlane bańki i inne atrakcje
plenerowe. Wszystkie festynowe dni łączyła wspaniała, pozytywna atmosfera i życzliwość. Dziękujemy Radom
Sołeckim, współorganizatorom i mieszkańcom za wsparcie i obecność. Ich
zaangażowanie wzbogaciło ofertę
programową festynów i umiliło atmosferę wspólnych spotkań.
Katarzyna Piekarska
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Inicjatywy

KULTURA

jaK INIcjaTyWa LOKaLNa, TO TyLKO KULTURaLNa!!!
Przypominamy, że Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie wiosną tego roku ogłosił Konkurs Inicjatyw
w Gminie Kwidzyn i dofinansował sześć autorskich projektów grup nieformalnych.

W

łaśnie realizuje blisko 50 wydarzeń zainicjowanych oddolnie – projektów kulturalnych sześciu zwycięskich grup
nieformalnych na terenie naszej gminy w okresie od sierpnia do listopada br.!!! To duże wyzwanie organizacyjne dla
naszego ośrodka, ale i wielka przyjemność współpracy z grupami, z którymi się już znamy, jak i z tymi nowo powstałymi. Lokalne inicjatywy opanowały naszą gminę. Zobaczcie sami, co wydarzyło się do tej pory.
Katarzyna Bednarek

aKTyWNe
GRUPa NIeFORMaLNa – PROMOTORKI TRaDycjI I aKTyWNOŚcI
realizuje inicjatywę „aKTyWNIe, KULINaRNIe, hISTORycZNIe
I Na SPORTOWO POZNajeMy POWIŚLe”.

G

rupa zaczęła aktywnie poznawać nasze Powiśle, ma za sobą już dwa marsze „Nordic-Walking”, zorganizowane przy
wsparciu instruktorów Stowarzyszenia
„Zakątek Dankowo” m.in. na trasie do
przystani promowej przy Wiśle, po lasach Miłosnej. Odbyła się już także gimnastyka w sali przedszkola w Korzeniewie. Grupa wybrała się również na wycieczkę rowerową do Opalenia, jadąc

mostem przez Wisłę, zwiedzając po drodze budynek dawnego bosmanatu portu wiślanego w Korzeniewie.
Katarzyna Bednarek

cZWaRTKOWe MaMy
GRUPa NIeFORMaLNa – cZWaRTKOWe MaMy realizuje
inicjatywę pod nazwą: „OWOcOWO-WaRZyWNa
SPIżaRNIa NaSZej BaBcI Z DOLNeGO POWIŚLa”.

D

ziewczyny mają już za sobą warsztaty tematyczne z zakresu edukacji agrotechnicznej, zajęcia „Jesienne soki i surówki” w świetlicy GOK dla dzieci z Przedszkola i Szkoły Podstawowej z Korzeniewa oraz spotkanie-pokaz w bibliotece
w Korzeniewie „Owocowy bukiet jesień ” – prezentację z warsztatami owocowych bukietów i regionalnej śliwki w occie.
Katarzyna Bednarek
Zdjęcia: GOK
8/2016
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Inicjatywy
Biblioteka

KULTURA
KGW LIcZe
GRUPa NIeFORMaLNa – KGW LIcZe, realizuje projekt
pod nazwą „TRZy KROKI DO POWIŚLa”.

G

rupa Inicjatywna ma już za sobą dwa kroki: pierwszy to
„Stepem po Gminie Kwidzyn”, który obejmował wyjazd do
Brachlewa, zwiedzanie miejscowości, udział w lekcji przyrody
w Zielonej Szkole oraz udział w lekcji jazdy konnej oraz drugi
krok: „Szlakiem Liwy” – czyli spływ kajakowy rzeką Liwą.
Katarzyna Bednarek

GRUPa KLUB FILMOWy
W MaReZIe
NIeFORMaLNa GRUPa KLUB FILMOWy W MaReZIe
realizuje projekt pod nazwą „FILMOTeKa
W MaReZIe cZeKa Na cIeBIe”.

G

rupa uroczyście otworzyła projekt plenerem filmowym
z projekcją filmu „Quo vadis”, połączonym z Ogólnopolską
Akcją Narodowego Czytania. W bibliotece odbyła się już nawet pierwsza projekcja filmu Jacka Lusińskiego „Carte Blanche”, można też już w bibliotece zobaczyć wystawę filmową,
przygotowaną przez grupę.
Katarzyna Bednarek

OŚNIacZKI Z DZIKIej PacZKI
GRUPa NIeFORMaLNa – OŚNIacZKI Z DZIKIej PacZKI zrealizowała projekt
„eTNO-OŚNO”.

O

dbyły się twórcze warsztaty plastyczne „ETNO-FOLK”, spektakl z udziałem teatru
KAMISHIBAI – „ETNO-BAJKA W PUDEŁKU”, warsztaty bębniarskie – „RYTMY
BĘBNÓW”, a inicjatywę zakończył „ETNO-PIKNIK” – integracyjne wydarzenie plenerowe.

Zdjęcia: GOK
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Dożynki

KULTURA

Zdjęcia: GOK

VI DOżyNKI POWIaTU
KWIDZyńSKIeGO – ŚWIęTO
WSI W TychNOWach
Dożynki, czyli ludowe święto plonów, połączone z obrzędami dziękczynnymi ukończenia żniw
i prac polowych, wpisały się już na stałe w naszą polską tradycję.

O

bchody dożynek rozpoczynały się
wiciem wieńca, nazywanego również
„plonem”, który niesiony był w orszaku
odświętnie ubranych żniwiarzy.
Tradycja ta już kolejny raz urzeczywistniła się podczas „XVI Dożynek
Powiatu Kwidzyńskiego, Święto Wsi
11 września 2016 r. w Tychnowach. Ich
organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Dożynki rozpoczęły
się Mszą Świętą w kościele parafialnym
w Tychnowach, po której w tradycyjnym
orszaku, któremu przewodzili starostowie dożynek Wojciech i Justyna Kuleccy,
wszyscy udali się na teren boiska gminnego przy szkole podstawowej. Po oficjalnym otwarciu chleb dożynkowy przyjęli od starostów dożynek Starosta
Powiatu Kwidzyńskiego Pan Jerzy Godzik
oraz Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka – gospodarze tegorocznych
dożynek. Nie mogło również zabraknąć
konkursu wieńców dożynkowych, turnieju gmin oraz wielu innych atrakcji,
takich jak warsztaty rzemiosła, sztuki
ludowej i rękodzieła, przeprowadzonych
przez instruktorów Pracowni Haftu Artystycznego oraz Pracowni Rzeźby (działających przy GOK), a także przyjezdnych
gości. Oprócz części warsztatowej najmłodsi mogli znaleźć coś dla siebie
8/2016
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w strefie animacji oraz wziąć udział
w wielu zabawach, konkursach z nagrodami i obejrzeć bajkę w plenerowym
teatrze Kamishibai. Część muzyczną
uświetniły występy Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Wesoła Gromadka”, Grupy

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

uczniów z SP w Tychnowach, zespołu
wokalnego GOK „Pas de nom”, Tadeusz
Seibert Trio oraz zespołu Chata Wuja
Bena.
Marcin Kurkus

Dożynki

KULTURA

Zdjęcia: GOK
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Zdrowie

KULTURA

IV MaRSZ
NORDIc WaLKING

MaRSZ
PO ZDROWIe
I eKOLOGIę
Za nami „IV Marsz Nordic Walking – Marsz po
zdrowie i ekologię” pod patronatem Wójta Gminy
Kwidzyn Pani Ewy Nowogrodzkiej.

J

uż po raz czwarty nasze Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” jest organizatorem jedynego w naszej gminie, a nawet
w powiecie tego rodzaju zorganizowanego wydarzenia sportowego, który
przyciąga coraz więcej „kijkowych marszowiczów”. Jak zwykle nie opuścili nas
w organizacji wydarzenia nasi partnerzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie,
Gmina Kwidzyn, Rada sołecka Dankowo

8/2016
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oraz Stowarzyszenie „GWARD”. I tym
razem w pierwszą sobotę czerwca nasz
„Zakątek Dankowo” zapełnił się silną,
70-osobową grupą przyjaciół i sympatyków „marszowania”, ubranych w jednokolorowe koszulki. Wszystko zaczęło
się od rozgrzewki pod okiem instruktorów,
następnie podział na trzy grypy i wymarsz
trzema trasami o długości 10 i 6 km.
Przystankiem dla uczestników na trasie

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

„marszowania” była strzelnica w lesie
Miłosna, gdzie przez Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo-Kolekcjonerskie
GWARD zostały zorganizowane zawody
strzeleckie. Każdy uczestnik otrzymał
zestaw startowy. Tego dnia pogoda
stała się sprzymierzeńcem, było słonecznie i upalnie, a ostatnim przystankiem
był nasz teren rekreacyjny – zakątek
Dankowo, gdzie czekał piknik integracyj-

Inicjatywy

KULTURA
ZaKĄTeK
DaNKOWO
PaRTNeReM
INIcjaTyW
LOKaLNych
W GMINIe
KWIDZyN

Nasze Stowarzyszenie wspiera grupy nieformalne
w realizacji ich autorskich projektów w ramach Inicjatyw
Lokalnych w Gminie Kwidzyn, dofinansowanych ze
środków Gminnego Ośrodka
Kultury w Kwidzynie.

D

o tej pory „marszowaliśmy” z Grupą nieformalną Promotorki tradycji i aktywności, realizującą inicjatywę: „AKTYWNIE, KULINARNIE, HISTORYCZNIE I NA SPORTOWO POZNAJEMY POWIŚLE”, a już niedługo „pomarszujemy” z Grupą
Nieformalną KGW z Licza w działaniu „Z kijkami przez las” – pokonamy trasę Licze-Szadowo.
Krzysztof Bednarek

Zdjęcia: GOK

ny. Była pyszna zupa porowa, profesjonalne masaże firmy Rehabilitacja Wojciechowski, konkursy, gry i zabawy
animacyjne, przygotowane przez zespół
GOK. Dziękujemy partnerom za pomoc
w organizacji i wszystkim uczestnikom
za wspieranie naszych kijkowych przedsięwzięć.
Krzysztof Bednarek

Zdjęcia: GOK
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Rzeźba
Teatralia

III OGóLNOPOLSKI PLeNeR
RZeŹBIaRSKI – ORKIeSTRa GRa
Nie ulega wątpliwości, że Pracownia Rzeźby w Rakowcu tętni życiem
i jest coraz bardziej rozpoznawalna dzięki warsztatom rzeźbiarskim,
zarówno stacjonarnym, jak i objazdowym.

J

ednak chyba największym wydarzeniem i zarazem świętem tej pracowni jest tzw. plener rzeźbiarski, który odbywał się w dniach 16-20 sierpnia br.
w Rakowcu. Opiekunem pleneru był instruktor GOK Piotr Jakubowski, który zaprosił pięciu rzeźbiarzy do współtworzenia III Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego pod hasłem „Orkiestra Gra”,
a wśród nich znaleźli się: Engelbert Wiemann, Michał Grzymysławski, Roman
Kiełb, Mieczysław Wojtkowski oraz Ryszard Fereniec. Przedostatni dzień pleneru rzeźbiarskiego upłynął na budowaniu karmników dla ptaków w ramach międzypokoleniowych warsztatów, które

przyciągnęły wiele rodzin, a także odbiły się pozytywnym echem zarówno wśród
najmłodszych, jak i najstarszych uczestników. Zwieńczeniem całego pleneru był
wernisaż poplenerowy oraz zawody
speed carvingu, które jak co roku cieszą
się wielkim zainteresowaniem wśród
odwiedzających plener mieszkańców
Rakowca i okolic. Organizatorem III Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego
w Rakowcu był Gminny Ośrodek Kultury
w Kwidzynie, a partnerami Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kwidzyn, Tartak
u Mateja w Rakowcu oraz Bracia Chrzanowscy – pokrycia dachowe.
Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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Przedszkola

OŚWIATA
Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
Spotkanie z Policją i Strażą
Miejską

Podsumowanie programu
„Czyste powietrze wokół nas”
W czerwcu nasze przedszkole kolejny
raz przystąpiło do realizacji ogólnopolskiego programu ,,Czyste powietrze wokół
nas”. Akcję zorganizowała Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie. Założeniem programu jest kształcenie
u dzieci świadomej umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach, w których inne osoby
palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Program obejmował cykl składający się z pięciu
zajęć warsztatowych:
1. Wycieczka, spacer po okolicy
2. „Co i dlaczego dymi?”
3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”
4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”
5. „Jak unikać dymu papierosowego?”

„Tydzień Czytania Dzieciom”
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała
Polska czyta w bibliotekach” dzieci z naszego Przedszkola odwiedziły Bibliotekę Gminną w Marezie, gdzie był zorganizowany Tydzień Czytania – do czytania dzieciom zaproszono panią Jadzię, która czytała utwór
Jana Brzechwy „Pchła Szachrajka”.

Przed wakacjami nasze przedszkole
odwiedziły przedstawicielki Komendy
Rejonowej Policji oraz panowie ze Straży
Miejskiej w Kwidzynie. Tematem spotkania
było bezpieczeństwo zabaw na podwórku
oraz w czasie wakacyjnego wypoczynku, tj.
jak bezpiecznie podróżować, kąpać się, jeździć na rowerze. Przypomnieliśmy numery
alarmowe i odegraliśmy krótkie scenki z udziałem pani policjantki na temat: „Pali się”, „Moja
mama zasłabła”, „Ktoś włamuje się do domu”.
Zadaniem dzieci było wykonać telefon pod
wybrany numer alarmowy i zgłosić problem.
Dzieci spisały się super! Na koniec wszyscy
otrzymali odblaskowe znaczki.

Wycieczka do…
W piękne czerwcowe przedpołudnie wybraliśmy się na wycieczkę autokarową
do „Dino Parku” w Malborku. Pogoda tego
dnia była naprawdę piękna, a dzieci w wyśmienitych humorach. W programie wycieczki był park z dinozaurami i smokami oraz park
linowy i sala „laserowa”. Po tak miło spędzonym dniu wróciliśmy do przedszkola pełni
wrażeń i niezapomnianych przeżyć. To była
naprawdę udana wycieczka. Dzieci wróciły
do przedszkola zadowolone i „zmęczone” od
nadmiaru wrażeń :-).

Zajęcia adaptacyjne
W ostatnim tygodniu czerwca w naszym
przedszkolu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla nowych przedszkolaków. Dzieci
wraz z rodzicami miały możliwość bliższego
poznania przedszkola, nauczycieli oraz rówieśników. Wspólne spotkania miały na celu
wyeliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, nawiązanie
kontaktu z dziećmi, rodzicami, stworzenie
atmosfery radości, przyjaźni i zaufania oraz
przybliżenie rodzicom codziennej pracy
nauczyciela z dzieckiem. Podczas zajęć dzieci stopniowo przygotowały się do pobytu
w naszym przedszkolu. Miały możliwość obejrzenia sali, łazienki, szatni, a także mogły
pobawić się w ogrodzie przedszkolnym. Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawach proponowanych przez nauczycielki.

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2015/2016
17 czerwca pożegnaliśmy kolejną grupę dzieci, które od września rozpoczęła naukę w klasie pierwszej. „Starszaki” z wielkim przejęciem i zaangażowaniem zaprezentowały swój pożegnalny program artystyczny, który wzbudził wiele radości i wzruszenia wśród Rodziców i Pań w przedszkolu.
„Pożegnamy przedszkole, pokłonimy się
szkole, nową drogą pójdziemy odważnie...”
TEJ ODWAGI, SIŁY I WYTRWAŁOŚCI W ZDOBYWANIU WIEDZY ŻYCZYŁYŚMY WSZYSTKIM
NASZYM ABSOLWENTOM!

Witamy po wakacjach
1 września 2016 r. pełni energii powróciliśmy z wakacyjnych wojaży do przedszkolnych sal. Tego dnia miło było patrzeć
na przedszkolaków witających się ze swoimi
kolegami i koleżankami, opowiadającymi
o letnich przygodach. Próg przedszkola
przekroczyły również nowe dzieci, za które

szczególnie trzymamy kciuki, by okres adaptacji przebiegał pomyślnie i bez łez tęsknoty za ukochanymi rodzicami.
Życzymy wszystkim dzieciom, aby ten
rok był pełen niezapomnianych chwil, niezwykłych odkryć i czasu na świetną zabawę
w gronie przyjaciół, a Rodzicom zadowole-

nia ze swoich pociech! Już od pierwszych dni
pobytu dzieci w naszym przedszkolu zaplanowałyśmy dla nich:
• udział w akcji „Sprzątanie Świata”
• wycieczkę do Mini Zoo w Miłosnej
• pokaz „Żywej lekcji historii”
• „Święto plonów”

Tekst i zdjęcia: Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Przedszkola

OŚWIATA
Przedszkole w Korzeniewie
Wycieczka do ZOO w Gdańsku-Oliwie
Dzieci z grupy „Motylki” wyruszyły na wycieczkę do gdańskiego ogrodu zoologicznego.
Przedszkolaki zwiedzały ZOO, podróżując kolejką retro z przewodnikiem, który opowiadał ciekawostki o zwierzętach i ich zwyczajach. Dzieci miały okazję zobaczyć wiele egzotycznych gatunków: małpy, hipopotamy, żyrafy, słonie, kangury, wielbłądy, krokodyle i wiele innych zwierząt. Pobyt w ogrodzie zoologicznym dostarczył dzieciom wiele radości, był
dla nich wspaniałą lekcją przyrody, przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Przedszkolaki pełne nowych wrażeń wróciły do przedszkola.

Rodzinny festyn na wiejskim placu zabaw w Korzeniewie
15.06.2016 r. na wiejskim placu zabaw w Korzeniewie odbył się Festyn rodzinny dla
starszych i młodszych mieszkańców okolicznych wsi. Podczas imprezy występy artystyczne zaprezentowały przedszkolaki z wszystkich grup. Dzieci miały okazję wziąć udział
w konkursach z nagrodami, bawić się na dmuchanej zjeżdżalni oraz jeździć konno. Dodatkową atrakcją było spotkanie ze strażakami OSP z Pastwy. Dla wszystkich uczestników festynu organizatorzy przygotowali urozmaicony poczęstunek, serwowany nieodpłatnie.

Dzień sportu
W grupie „Motylków” odbył się „Dzień sportu”, na który zostały zaproszone dzieci
z przedszkola przy Szkole Podstawowej w Otłowcu. Głównym celem wspólnej zabawy było zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, ale też integrowanie się grup przedszkolnych, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, nabywanie wiary we własne siły
i możliwości oraz wzbogacanie przeżyć poprzez współzawodnictwo. Dzieci w grupach rysowały plakaty pt. „Sport to zdrowie” i po rozgrzewce zachęcającej do zabaw sportowych
oraz odśpiewaniu przez wszystkie dzieci piosenki pt.: „Gimnastyka” nadszedł czas na zawody. Każdy brał udział w przygotowanych konkurencjach takich jak: bieg z przeplataniem szarfy, rzut woreczkami do celu, slalom z klockiem „na tacy”, bieg z piłką, skoki w workach czy przeciąganie liny. Prawidłowo wykonane ćwiczenie budziło w dzieciach ogromną radość i zadowolenie z dobrze wykonanego zadania. Uczestnicy zawodów otrzymali
upominki i dyplomy „Małego sportowca”.

Rodzinny piknik w Mini ZOO na Miłosnej
Piknikiem na Miłosnej „Smerfy” wraz ze swoimi rodzicami przywitały lato. Było wiele
atrakcji i dzień ten spędziliśmy na wspaniałej, wspólnej zabawie. Dzieci miały okazję
odwiedzić i poznać żyjące w Mini ZOO zwierzęta, szczególnie upodobały sobie króliczki i dzika Macieja. W stajni przedszkolaki pod okiem pracownika tejże stajni karmiły sianem przepiękne konie. Niewątpliwą atrakcją naszego powitania lata była przejażdżka bryką zaprzężoną w dwa konie. Podczas przejażdżki wszyscy podziwiali piękną okolicę i umilali czas panu
woźnicy i koniom wesołym śpiewem. Przy ognisku dzieci i rodzice piekli kiełbaski. „Smerfy” zaprosiły do wesołych zabaw na trawie rodziców, którzy chętnie się przyłączyli. Wróciliśmy do przedszkola bardzo zadowoleni i zrelaksowani. I tak powitaliśmy lato.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego
Pożegnanie roku szkolnego w przedszkolu było bardzo uroczyste we wszystkich grupach
wiekowych. Dzieci zaprosiły Panią Dyrektor Halinę Dubiela i Sołtysa wsi Korzeniewo
Panią Renatę Krupę oraz oczywiście swoich rodziców. Przedszkolaki zaprezentowały programy artystyczne, w których znalazły się wakacyjne wiersze, piosenki i tańce. Pani dyrektor złożyła wszystkim najserdeczniejsze wakacyjne życzenia i podziękowała za miłą
współpracę rodzicom i pracownikom przedszkola. Dzieci zostały obdarowane upominkami
ufundowanymi przez Radę Rodziców i pamiątkowymi dyplomami.
Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie
8/2016

28

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

Przedszkola

OŚWIATA
Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu
Dwujęzyczne dzieci
Przedszkole „Gama” w Rakowcu jest prężnie rozwijającą się placówką, której jednym
z priorytetowych celów jest wszechstronny rozwój dziecka. Pragniemy, aby nasi absolwenci z łatwością wkraczali w życie, które będzie coraz częściej wymagać od nich jak najlepszej znajomości języka angielskiego. W związku z tym postanowiliśmy realizować innowacyjny Program Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. Jego celem jest wprowadzenie dziecka w świat języka angielskego równolegle do języka ojczystego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla niego językiem obcym.

Cyrk wita Was
„W paszczy lwa” czy „Pożeracze piłek”
to tylko niektóre z konkurencji Festynu

Rodzinnego, jaki odbył się w sobotę 11 czerwca 2016 r. W imprezie odbywającej się pod
hasłem „Cyrk wita Was”, wzięli udział podopieczni przedszkola wraz z rodzinami. Uczestnicy spotkania mieli do wykonania szereg
zadań w cyrkowym klimacie. Imprezie towarzyszył ogrom atrakcji, takich jak akrobacje
na szczudłach, skoki przez linę, wspaniałe
bańki mydlane i taniec „waka-waka”. Nagrodą dla uczestników zabawy była loteria, pyszny poczęstunek oraz „Balonowy show”, poprowadzony przez Tomasza Madeja. O sukcesie festynu może świadczyć poświęcony
jej artykuł w jednej z lokalnych gazet.

Co nowego w „Gamie”?
W okresie wakacyjnym w naszym przedszkolu miały miejsce prace remontowe,
których efekty możemy podziwiać od
1 września. W obecnym roku szkolnym nasza
społeczność przedszkolna powiększyła się
o dwie grupy. Dlatego pięciolatki rozgościły
się w wyremontowanej i wyposażonej w nowe
sprzęty i zabawki sali, która w poprzednim
roku nie była użytkowana. Sala zabaw została rozbudowana i przemieniona w salę
dla sześciolatków. Pojawiły się nowe szatnie, a korytarz ozdobiły piękne, ręcznie malowane motywy roślinne.

Wycieczka do OSP
w Rakowcu
16 czerwca 2016 r. wszystkie przedszkolaki wybrały się do OSP w Rakowcu. Dzieci dowiedziały się m.in., na czym polega praca strażaka i poznały wyposażenie wozu strażackiego. Każdy mógł przez chwilę poczuć się
jak prawdziwy strażak, siedząc w wozie strażackim oraz sprawdzając, jak to jest, gdy gasi
się pożar przy użyciu węża gaśniczego. Po
takiej przygodzie wszystkie przedszkolaki
wiedzą, jak ważną rolę pełni straż pożarna.

Zajęcia adaptacyjne dla
najmłodszych
Pierwsze dni w przedszkolu to bardzo
trudny okres zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Aby ułatwić oraz umilić nowym przedszkolakom proces adaptacji, w ostatnich
dniach zorganizowaliśmy dla nich zajęcia
adaptacyjne, podczas których – przy wsparciu rodziców – miały możliwość zaprzyjaźnienia się z nowym otoczeniem. W trakcie
zajęć nasi goście angażowani byli w różne
formy aktywności, takie jak zabawy muzyczne, taneczne i plastyczne. Dzięki wspólnym
spotkaniom dzieci łatwiej zaadaptowały się
w przedszkolu we wrześniu, traktując to miejsce jako przyjazne i bezpieczne.

Jak nie czytam – jak
czytam!

W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyliśmy w akcji promującej czytelnictwo
wśród najmłodszych „Cała Polska czyta dzieciom”. Zapraszaliśmy znanych w środowisku
lokalnym lub wykonujących ciekawe zawody ludzi, którzy czytali dzieciom swoje ulubione bajki w ramach projektu „Spotkanie
z ciekawym człowiekiem”.
Nasze przedszkolaki włączyły się również w ogólnopolską akcję „Jak nie czytam
– jak czytam”, której punktem kulminacyjnym było pobicie rekordu czytania w jednym
momencie. 10 czerwca o 10.00 mali Gamowicze ze swoimi ulubionymi książkami zebrali się na placu przedszkolnym, by symbolicznie wesprzeć ten fantastyczny projekt.
Ponieważ większość maluchów nie umie jeszcze czytać, dzieci oglądały ilustracje w książeczkach i wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt. „Kłamczucha”, czytanego przez jedną z nauczycielek. Przy okazji dowiedziały
się, jak wiele korzyści daje nam czytanie
książek: poszerza wiedzę, rozwija wyobraźnię, pełni funkcję terapeutyczną... Można by
wymieniać bez końca! Żaden przedszkolak
nie ma wątpliwości, że warto czytać!

Strefa Kibica w Gamie
W związku z rozpoczęciem mistrzostw
Europy w piłce nożnej Euro 2016 zorganizowaliśmy w naszym przedszkolu Strefę
Kibica. 14 czerwca dzieci przyniosły z domów
gadżety związane z polską reprezentacją,
a także rozegrały mecz na stadionie przy ul.
Sportowej w Rakowcu. Nic dziwnego, że dzięki takiemu wsparciu nasi piłkarze zaszli tak
daleko!

Tekst i zdjęcia: Kamila joanna Major
z Niepublicznego Przedszkola
„Gama” w Rakowcu

Nasza Gmina Kwidzyn

29

8/2016

Szkoły

OŚWIATA
SP Janowo

Integracyjny biwak w Orkuszu
W dniach 10-11 września odbył się integracyjny biwak rodzinny dzieci i rodziców
uczniów Szkoły Podstawowej w Janowie.
Dwudniowy biwak zorganizowany został
w Harcerskim Ośrodku Integracyjnym „Skaut”
w Orkuszu, którego gospodarzem jest Ko-

W dniu 3 września 2016 r. odbyła się
kolejna edycja ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Szkoła Podstawowa w Janowie wraz z Biblioteką Publiczną Gminy
Kwidzyn Filia w Janowie również przyłączyły się do akcji. Na holu szkoły zorganizowano
wystawę dotyczącą twórczości polskiego
Noblisty Henryka Sienkiewicza i gazetkę
szkolną związaną z tegoroczną Akcją Naro-

menda Hufca ZHP w Kwidzynie. W biwaku
wzięli udział uczniowie klas V i VI wraz ze
swoimi rodzinami. Piękna pogoda i cudowne
otoczenie lasów i jeziora wprowadziły wszystkich we wspaniałe nastroje. Był to czas na
wspólne zabawy, spacery, wędkowanie, kąpiel

dowego Czytania. We wspólnym czytaniu
fragmentów „Quo vadis” wzięli udział chęt-

w jeziorze, pływanie rowerem wodnym,
śpiewanie przy ognisku. Wprowadzona po
raz pierwszy formuła rodzinnego biwaku
sprawdziła się. Planowane są następne,
niezależnie od pory roku.

ni uczniowie klasy piątej i szóstej, dyrektor
szkoły, nauczyciele, rodzice oraz sołtys Janowa pani Grażyna Cichańska. Podczas
słuchania fragmentów powieści panowała
niecodzienna atmosfera, a dodatkową atrakcją była prezentacja multimedialna, która
wprowadziła uczestników w niezwykły nastrój oraz przybliżyła czasy Starożytnego
Rzymu.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017
1 września 2016 r. w naszej szkole miała miejsce historyczna
chwila. Z inicjatywy byłego dyrektora szkoły Pana Marka Strociaka oraz Pana Lecha Torłop nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej
tablicy „Żołnierzy Niezłomnych”. W uroczystości wzięli udział znakomici goście: wójt Gminy Kwidzyn pani Ewa Nowogrodzka, Przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ordon, radny Gminy Kwidzyn
Pan Ryszard Świerczyński oraz społeczność szkolna: uczniowie
i rodzice, jak również ci najważniejsi – członkowie rodzin wymienionych na tablicy Żołnierzy Niezłomnych. Bardzo nam miło, że tak
ważne dzieje polskiej historii mają zasłużone miejsce w naszej szkole. Będziemy pielęgnować tę historię, mówić o niej naszym uczniom.
A przede wszystkim wychowywać młode pokolenie w oparciu o prezentowane przez Żołnierzy Niezłomnych wartości.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017 życzymy
wszystkim uczniom wspaniałej przygody z edukacją, wielu ciekawych,
naukowych przygód. Rodzicom dziękujemy za zaufanie. Obiecujemy,
że zrobimy wszystko, aby Wasze dzieci były w szkole szczęśliwe
i bezpieczne.
Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Janowie
8/2016
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SP Tychnowy
II NOC PRZYRODNIKA
W noc z 10 na 11 czerwca przyrodnicy
i harcerze spotkali się w naszej szkole
na II już Nocy Przyrodnika. Dzieci miały okazję brać udział w doświadczeniach, które
przygotowali uczestnicy spotkania oraz
obserwować zjawiska przyrodnicze. Czas wypełniały wspólne zabawy przy muzyce, gry
i konkursy. W obserwacji gwiazd przeszkodziło zachmurzone nocne niebo. Wczesną pobudką o godzinie 3:30 i wyprawą na oglądanie wschodu słońca rozpoczęliśmy kolejny
dzień. Zmęczeni i niewyspani, ale zadowoleni rozstaliśmy o godzinie 10:00 w sobotę.
Nad całością spotkania czuwały panie Wioleta Nowicka i Agata Wiśniewska.

W XX GRAND PRIX
KWIDZYNA
W klasyfikacji zespołowej drużyna chłopców naszej szkoły zajęła III miejsce.
Indywidualnie chłopcy również odnieśli duży
sukces, zajmując III miejsce – Stanisław
Radmer, IV – Jakub Obuchowski, V – Oliver
Kopyczyński, VI – Karol Radzikowski. IV miejsce w klasyfikacji generalnej dziewcząt zajęła Nicola Skalmowska. Gratulujemy trenerowi – panu Aleksandrowi Cichockiemu
i wszystkim zawodnikom.

Już po raz trzeci braliśmy udział w Narodowym Czytaniu, drugi zaś wspólnie
z Publiczną Biblioteką Gminy Kwidzyn z siedzibą w Tychnowach. Tym razem do czytania wybrano „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W piątek 2 września uczniowie klas IV
-VI obejrzeli przystosowaną do ich wieku
ekranizację przygód Ligii, Marka Winicjusza
i Petroniusza, a 5 września wraz z uczniami
zaprosiliśmy gości do czytania fragmentów
powieści: Panią Elizę Ponikowską – Pełnomocnika Wójta ds. oświaty, Pana Piotra Widza
– Dyrektora Biblioteki Miejsko-Powiatowej,
Panią Monikę Kulecką – Przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich wsi Tychnowy, Panią Lidię Banaś – Radną Gminy Kwidzyn, a także
Radę Sołecką oraz czytelników Publicznej
Biblioteki Gminy Kwidzyn. Wszystkim serdecznie dziękujemy za uświetnienie tego
wydarzenia w naszej szkole.

BEZPIECZNE WAKACJE
W dniu 16 czerwca 2016 r. odbyło się
spotkanie przedszkolaków i uczniów
naszej szkoły z policjantkami mł. asp. Bożeną Schab i sierż. Anną Filar-Cielątkowską
z KPP Kwidzyn. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji
i profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci
i młodzieży – cyberprzemocy.

ZAMIAST KWIATKA NIOSę
POMOC
Jako szkoła zaangażowana społecznie
zaprosiliśmy uczniów i rodziców do
włączenia się do ostatniej akcji charytatywnej, na zakończenie roku szkolnego.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tychnowach apelowali, aby na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, zamiast kwiatów,
włączyć się w pomoc dla ogarniętej wojną
od ponad pięciu lat Syrii. Jak zawsze rodzice i uczniowie naszej szkoły nie zawiedli
i aktywnie włączyli się w pomoc charyta-

tywną. Wszystkie zebrane w ten sposób
środki zostały przekazane Polskiej Akcji

Humanitarnej na pomoc dla potrzebujących.
Dziękujemy.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Tychnowach
Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn
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Wycieczka do Gdańska
7.06.2016 roku uczniowie klasy I a i III byli na
całodniowej wycieczce w Gdańsku. Udali się
w rejs statkiem z Gdańska przez port gdański i stocznię na Westerplatte. Po drodze mijali wyjątkowe
miejsca i zabytki (między innymi zabytkowy dźwig
portowy, Twierdzę Wisłoujście), podziwiali widoki oraz
ogromne statki. Następnie zwiedzili wybrane zabytki przy Długim Targu. Mieli także czas na kupowanie
pamiątek. W drodze na Stadion Energa Gdańsk podziwiali tunel drogowy pod Martwą Wisłą. Na koniec
dzieci zjadły posiłek w McDonaldzie. Było miło, wesoło i ciekawie.

Wycieczka na Kaszuby

10.06.2016 r. uczniowie klas II a, II b i V byli na
całodniowej wycieczce. Zwiedzili skansen we
Wdzydzach Kiszewskich. Uczestniczyli w dwóch zajęciach: nauka w zabytkowej szkole oraz malowanie
na szkle. Później zjedli w restauracji potrawę regionalną – ruchanki. Następnie pojechali do fermy strusi w Garczynie, gdzie podziwiali ogromne ptaki i skosztowali jajecznicy zrobionej ze strusich jaj. Na koniec
byli w McDonaldzie. Było ciekawie i wesoło.

Podsumowanie pracy
Koła Matematycznego w roku
szkolnym 2015/2016
Uczniowie i uczennice klasy VI wzięli udział
w warsztatach matematycznych: „Zaszyfruj wiadomość” oraz „Czarne historie”, zorganizowanych
przez Uniwersytet Gdański w Gdańsku. Uczestniczyli także w pokazie Finałowego Meczu I edycji Pomorskich Meczów Matematycznych.

8/2016
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Projekt Działaj Lokalnie 2016
„Historyczne podróże małe i duże”
Mieszkańcy Korzeniewa i okolic brali udział w projekcie „Historyczne podróże
małe i duże”. Od 15.06.2016 r. do 9.07.2016 r. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Korzeniewie wraz z Kołem Korzeniewskich Kobiet brali udział w aktywnym
poznawaniu historii Korzeniewa i okolic w czasie rajdów rowerowych, marszów
nordic walking, w wycieczkach, w warsztatach plastycznych, robótkach ręcznych,
konkursie na rodzinne wyszywanie.

Drugi rok z MAŁYM MISTRZEM już za nami
Program MAŁY MISTRZ w naszej szkole realizowany jest
przez obecne klasy trzecie: IIIa i IIIb. Będzie trwał łącznie
trzy lata (rok szkolny 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017).
Głównymi jego celami są: zachęcanie uczniów do podejmowania różnych form aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień
koordynacyjnych, mających istotne znaczenie w rozwoju
i funkcjonowaniu małej motoryki dziecka, monitorowanie
stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej
uczniów klas I-III szkół podstawowych, zebranie materiału do badań poziomu
sprawności fizycznej najmłodszych uczniów oraz zintegrowanie zajęć ruchowych
z innymi zadaniami edukacyjnymi (zgodnie z nową podstawą programową). Dzieci
co roku zdobywają sprawności: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Uczniowie po
opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę,
którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza. Szkolnym koordynatorem Programu MAŁY MISTRZ jest
Sabina Bonkowska.

Dziękujemy za udział w akcji „Narodowe Czytanie”
Akcja Narodowe Czytanie „Quo vadis”
pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej odbyła się 2.09.2016 r. w naszej
szkole, a 3.09.2016 r. w kaplicy w Korzeniewie. Uczestniczyli w niej: Przewodniczący
Rady Gminy Kwidzyn Pan Henryk Ordon, bibliotekarz Biblioteki Publicznej Gminy Kwidzyn z Filią w Korzeniewie Pani Alicja Bryksy, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani
Jolanta Wiśniewska, Rada Rodziców, uczniowie, nauczyciele, rodzice, absolwenci szkoły oraz inni przedstawiciele społeczności lokalnej. Współorganizatorem akcji była
Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn z Filią
w Korzeniewie. Dla uczniów przeprowadzony został konkurs ilustracji do wysłuchanego i przeczytanego fragmentu powieści oraz
konkurs „Mistrz czytania ze zrozumieniem
– Quo vadis”. Uczniowie kl. IV-VI czytali młodszym dzieciom wybrane fragmenty powieści. Do wspólnej lektury zachęciliśmy społeczność lokalną. Serdecznie dziękujemy za udział w akcji. Zapraszamy za rok.
02.09.2016

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
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Dzień Języka Angielskiego

Dnia 18 maja 2016 r. w naszej szkole już
po raz trzeci był obchodzony Dzień Języka Angielskiego. W tym roku postanowiliśmy
obchodzić go pod hasłem „Znajomość języków
obcych jest warunkiem pełnego, aktywnego
uczestnictwa młodych Polaków w życiu Europy i świata.” Z tej okazji uczniowie klasy
VIa wraz z nauczycielem języka angielskiego
przygotowali program artystyczny pt. „Warto uczyć się języka angielskiego”.
Głównym celem tego dnia było motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych oraz wytrwałej i systematycznej nauki języka angielskiego. Zaprezentowane przez dzieci scenki udowodniły, że bez znajomości języków
obcych może być naprawdę trudno, zaś po
obejrzeniu tych scenek nikt już nie wątpił, że
znajomość języków obcych bardzo się przydaje.
Wspólne występy i zabawa znajdowały
natychmiastowy, pozytywny oddźwięk w reakcjach publiczności, która żywo i spontanicznie reagowała na popisy szkolnych artystów, nagradzając ich gromkimi brawami.
Wniosek z naszego spotkania jest jeden:
WARTO UCZYĆ SIĘ JĘZYKA ANGIELSKIEGO,
gdyż nigdy nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznościach ta umiejętność nam się przyda.

Witamy nowy rok szkolny
2016/2017

Szczukowska oraz przedstawiciele Rady
Rodziców. Podczas apelu Pan dyrektor Marek
Szuwarowski przywitał wszystkich uczniów
oraz rodziców. Gorące brawa otrzymali ci,
którzy po raz pierwszy przekroczyli próg
naszej szkoły – pierwszoklasiści.
Uczciliśmy minutą ciszy pamięć wszystkich poległych w czasie II wojny światowej.

Realizacja projektu „Dama
i Dżentelmen”

W maju i czerwcu 2016 roku uczniowie
klasy I a wzięli udział w realizacji projektu profilaktycznego „Dama i Dżentelmen”, na
który środki finansowe pozyskała ich wychowawczyni z Fundacji Banku Dziecięcych Uśmiechów. Celem zajęć było kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach, podnoszenie kultury osobistej uczniów oraz wyrabianie szacunku dla
siebie i innych.
Zajęcie realizowane były zarówno w formie zajęć teoretycznych (praca w grupach,
burze mózgów, pogadanki, dyskusje, zabawy
dramowe itp.) oraz zajęć praktycznych. Jednak głównym założeniem projektu było poprowadzenie zajęć właśnie w formie praktycznej, uczniowie po nabyciu wiedzy na
konkretny temat mieli możliwość wykorzystania jej w rzeczywistej sytuacji, np. po opracowaniu tematu o prawidłowym zachowaniu
się przy stole zorganizowany został wyjazd
do restauracji, w której uczniowie zjedli posiłek, zachowując się zgodnie z powszechnie
przyjętymi normami.
W czasie trwania projektu dzieci odwiedziły: Salę Zabaw „Gama”, Muzeum w Kwidzynie, Restaurację „Miła” w Kwidzynie, Kino Helios oraz kręgielnię w Grudziądzu i Restaurację „Rad” w Grudziądzu.

Dnia 1 września 2016 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu po raz 72 odbyła
się inauguracja nowego roku szkolnego.
Tradycyjnie rok szkolny rozpoczęliśmy mszą
świętą oraz uroczystym apelem. Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście: Radni
Gminy Kwidzyn, Sołtys Rakowca Elżbieta
Tekst i zdjęcia:
Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Wycieczka Samorządu
Uczniowskiego

Dnia 11 maja 2016 r. odbyła się wycieczka Samorządu Uczniowskiego do Malborka. Wzięli w niej udział uczniowie, którzy
w ciągu całego roku szkolnego najaktywniej
pracowali na rzecz szkoły oraz zwycięzcy
konkursów organizowanych przez Samorząd
Szkolny. Wybrańcy zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku, a następnie bawili się w linoparku. Na obiad dzieci udały się do McDonald’s. Wyjazd był bardzo udany! Całkowity koszt
wycieczki pokryty został z funduszy własnych
Samorządu Uczniowskiego.

Sukcesy Doriana
w turniejach szachowych
Uczeń naszej szkoły Dorian Weber, który
jest członkiem klubu szachowego MTS
Kwidzyn, w dniu 09.04.2016 r. po raz pierwszy
brał udział w turnieju szachowym, jakim były
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego od lat
7, organizowane w Szkole Podstawowej nr 26
w Gdyni. W turnieju tym brało udział 18 doświadczonych już graczy. Nasz uczeń zajął 14
miejsce. Jak na początek jest to bardzo dobry
wynik, biorąc pod uwagę, iż był to debiut Doriana. Dzięki temu jeszcze bardziej zachęciło
go to do treningówi kolejnych startów. Następnym osiągnięciem okazał się udział w kolejnym
turnieju, jakim był Memoriał Leona Jaworskiego, zorganizowany w Centrum Kultury i Sportu w Prabutach w dniu 14.05.2016 r. W tym turnieju Dorian rywalizował nie tylko ze swoimi
rówieśnikami, ale również z dorosłymi i doświadczonymi zawodnikami. Chociaż zajął 59
miejsce, była to dla Niego cenna nauka i kolejne doświadczenie. Wielkim sukcesem Doriana
był udział w kolejnym turnieju szachowym, który odbył się w galerii Alfa Centrum w Gdańsku.
W szachowych rozgrywkach, które odbyły się
22.05.2016 r., rywalizowało ze sobą 62 juniorów i juniorek do lat 8. W tym turnieju Dorian
zajął bardzo wysokie miejsce, bo aż 24. Jest to
wielki postęp od pierwszego turnieju.
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OŚWIATA
Gimnazjum w Liczu

Festyn środowiskowy
Gimnazjum w Liczu realizuje w okresie czerwiec-październik 2016 r. projekt Działaj Lokalnie – „Twórczy, aktywni
i skuteczni !” finansowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalną Fundację Filantropijną
„Projekt” w Kwidzynie. Na realizację w/w projektu otrzymaliśmy kwotę 1000 zł.

Licze jest specyficzną miejscowością
z tego względu, że nie ma we wsi takiego miejsca, w którym mieszkańcy mogliby
spędzić wolny czas, spotkać się towarzysko
czy wymienić poglądy. Z tego względu chętnie podejmują działania mające na celu stworzenie miejsca wspólnych spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, rozrywkowym. Takie miejsce spotkań to ważna potrzeba tutejszego społeczeństwa.
Taki też jest główny cel naszego projektu – doposażenie i dalsze zagospodarowanie

ogrodu wypoczynkowego „Przyrodnik”, który powstał dzięki realizacji dwóch wcześniejszych projektów „Działaj lokalnie”, mających
na celu uatrakcyjnienie miejsca wypoczynku
w Liczu, miejsca plenerów, festynów, spotkań
środowiskowych np. z okazji Dnia Matki, Dnia
Rodziny, Dnia Sportu czy Dnia Dziecka.
Projekt zakłada nie tylko wspólne działania mieszkańców, ale także cykl spotkań
środowiskowych o charakterze edukacyjnym,
rekreacyjnym, kulturalnym, integracyjnym
dla osób w różnym wieku.

Realizacja zaplanowanych zadań spowoduje uaktywnienie i włączenie się mieszkańców do podejmowania prac przy doposażeniu ogrodu – np. użyczenie transportu,
przewóz wyposażenia ogrodu, montaż
pergoli, donic, sztalug malarskich, sadzenie
roślin czy pielęgnacja ogrodu.
Mieszkanki Licza zaangażują się w przygotowanie poczęstunku na spotkania towarzyskie – festyn środowiskowy i plener
fotograficzny.

„Nowa twarz” Gimnazjum w Liczu

D

ziękujemy Pani Wójt i Radnym Gminy Kwidzyn za przychylność
i rozumienie naszych potrzeb. Dzięki Wam możemy się cieszyć
nową, piękną elewacją naszej szkoły.
Uczniowie i pracownicy
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KOMUNIKAT
Gimnazjum w Liczu
Realizacja INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:
edukacja matematyczna i przyrodnicza
z wykorzystaniem innowacyjnych metod
i technologii – EDUSCIENCE od września 2015 r.
Autorką i koordynatorką innowacji jest p. Katarzyna
Osiecka – nauczycielka biologii i języka angielskiego.
Realizatorami innowacji są nauczyciele zespołu
matematyczno-przyrodniczego.
Głównym celem Innowacji jest zwiększenie zainteresowania
uczniów naukami ścisłymi poprzez wdrożenie oraz upowszechnienie innowacyjnych programów nauczania z wykorzystaniem interaktywnej platformy e-learningowej. Jest to nowoczesna platforma, na której umieszczono zasoby edukacyjne
z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych dla wszystkich etapów edukacyjnych. Materiały (scenariusze lekcji, obrazy, filmy, animacje, prezentacje multimedialne i inne) zostały przygotowane przez pracowników naukowych
Polskiej Akademii Nauk, zrzeszonych w Centrum Badań Ziemi
i Planet GEOPLANET, tj. Instytutu Geofi zyki, Instytutu Nauk
Geologicznych, Instytutu Oceanografii oraz Centrum Badań Kosmicznych. Wszystkie zamieszczone na platformie zasoby są
spójne z podstawą programową. Dzięki pracownikom Polskiej
Akademii Nauk uczniowie będą korzystali bezpośrednio z wiedzy
naukowców, zajmujących się na co dzień naukami przyrodniczymi oraz badaczy osiągających sukcesy na skalę międzynarodową.
W trakcie realizacji Innowacji klasa II B wyjedzie na wycieczkę
naukową do Zielonej Szkoły oraz Zakładu Utylizacji Odpadów
w Gilwie Małej.

Realizacja projektu w ramach
Programu MEN „Bezpieczna+” pod tytułem
„WŁĄCZ MYŚLENIE W CYBERPRZESTRZENI!”
Projekt został doceniony przez MeN, które umiejscowiło
go na trzeciej pozycji w woj. pomorskim. czas trwania
projektu to pierwszy semestr tego roku szkolnego,
uzyskane doﬁnansowanie to prawie 23000 zł. Pieniądze
zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu
do nowej pracowni komputerowej w naszej szkole.
autorkami projektu są: dyrektor szkoły p. Stanisława
Gadomska, p. elżbieta hiszczyńska – szkolny pedagog
oraz p. Katarzyna Osiecka – nauczycielka biologii,
koordynator projektu.
Głównym celem naszego projektu jest realizacja oraz promowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych związanych z cyberprzemocą. Będziemy działać poprzez zapoznanie dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły i mieszkańców Liczu
z zasadami bezpiecznego, świadomego i reﬂeksyjnego korzystania
z Internetu, gier oraz komunikatorów. Uczestnicy projektu będą rozpoznawać zagrożenia płynące korzystania z Internetu, poznawać
zasady bezpiecznego używania sieci, poszerzać wiedzę na temat
cyberprzemocy i fonoholizmu oraz skutków nadmiernego korzystania z komputera, Internetu i telefonu komórkowego.
Tekst i zdjęcia:
Gimnazjum w LIczu

Gimnazjum w Nowym Dworze

www.gnd.szkolnastrona.pl

Zakończenie roku
szkolnego 2015/2016
Nagrodę Wójta Gminy Kwidzyn w sporcie
otrzymała uczennica klasy 3a – Patrycja
Nowicka, która odnosi ogromne sukcesy
w pływaniu.

Dzień Otwarty Szkoły
Jak co roku w czerwcu odbył się Dzień Otwarty
Szkoły. Na zaproszenie odpowiedzieli uczniowie
klas VI SP z Korzeniewa, Janowa i Kwidzyna. Goście uczestniczyli w lekcjach, brali udział w konkursie „Kocham Cię Polsko!”.

Tekst i zdjęcia: Gimnazjum w Nowym Dworze

Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn

35

8/2016

Zapowiedzi

www.gminakwidzyn.pl

