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W dniu 4 maja 2018 roku
Urząd Gminy Kwidzyn

BĘDZIE  N I E C Z Y N N Y 

Dzień 04.05.2018 r. jest dniem wolnym od pracy 
w zamian za dzień 06.01.2018 r.

 – Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę.

W dniu 30 marca 2018 roku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie

BĘDZIE  N I E C Z Y N N Y 

Dzień 30.03.2018 r. jest dniem wolnym od pracy  
w zamian za dzień 06.01.2018 r.

– Święto Trzech Króli, które przypada w sobotę.

Zarządzenie Nr 4/2018 
Kierownika GOPS Kwidzyn 
z dnia 09 lutego 2018 r.      

Zarządzenie Nr 1/18 
Wójta Gminy Kwidzyn
     
   

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Kierownik Gminnego  Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Kwidzynie 

Małgorzata Piotrowska

Ewa Nowogrodzka
Wójt Gminy Kwidzyn

INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy
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INFORMACJE-WYDARZENIA

Dzień sołtysa
Dnia 9 marca 2018 r. odbyła się 
coroczna narada Wójta Gminy 
Kwidzyn z sołtysami. 

Na początku spotkania Pani Ewa 
Nowogrodzka złożyła sołtysom ży-

czenia z okazji Dnia Sołtysa, który ob-
chodzony jest 11 marca. Wszystkim Paniom 
i Panom życzyła dużo zdrowia, spełnie-
nia wszystkich marzeń, dążenia do rea-
lizacji wyznaczonych celów, cierpliwości, 
wyrozumiałości oraz ludzkiej życzliwości. 
Przywitano także nowego sołtysa sołe-
ctwa Górki, Panią Alicję Dulkiewicz, 
która została wybrana do pełnienia tej 
funkcji przez mieszkańców podczas te-
gorocznego zebrania wiejskiego, wskutek 
rezygnacji poprzedniego sołtysa Pana 
Mateusza Traczyka. 

Na naradzie pracownicy merytorycz-
ni urzędu przedstawili sołtysom m.in. 
informację o etapach realizacji funduszu 
sołeckiego w poszczególnych sołectwach 
oraz informację o planowanych inwesty-

cjach, naprawach i doposażeniu placów 
zabaw. Kierownik Referatu Podatków i 
Opłat Lokalnych przypomniał o obowiąz-
ku składania przez podatników do Urzę-
du Gminy informacji o przeklasyfi kowa-

niu gruntów, a także informacji o zbyciu 
gruntów lub nieruchomości w ciągu 
14  dni od dnia podpisania aktu notarial-
nego. 

Katarzyna Kisiel

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Narada
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Urząd Gminy

Przypominamy
W związku z obowiązującą ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych  
(Dz. U. z dnia 1 lipca 2016 r., poz. 961) Wójt Gminy Kwidzyn informuje, iż:            

Zmiana na stanowisku Sekretarza Gminy Kwidzyn

Na XLVI sesji Rady Gminy Kwidzyn, 
która odbyła się w dniu 25 stycznia 

2018 r., Pani Wójt, Przewodniczący Rady 
Gminy wraz z Radnymi oraz Sołtysami 
złożyli podziękowania odchodzącej na 

emeryturę Sekretarz Gminy Kwidzyn, Pani 
Annie Mielniczek. Przewodniczący Rady 
Gminy podziękował Pani Sekretarz za 5 lat 
zaangażowania w trudną i pełną poświe-
cenia pracę na rzecz rozwoju Gminy Kwidzyn.

Od 27 stycznia 2018 r. stanowisko 
Sekretarza Gminy Kwidzyn sprawuje Pani 
Agata Szcześniak.

Katarzyna Kisiel

Zdjęcia: UG Kwidzyn

lub większa od dziesięciokrotności wysokości elektrowni 
wiatrowej mierzonej od poziomu gruntu do najwyższego 
punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szcze-
gólności wirnik wraz z  łopatami (całkowita wysokość 
elektrowni wiatrowej);

•  odległość, o której mowa powyżej nie jest wymagana przy 
przebudowie, nadbudowie, rozbudowie, remoncie, monta-
żu lub odbudowie budynku mieszkalnego albo budynku 
o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja miesz-
kaniowa.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt: 

•  osobiście: pok. nr 10, parter, Urząd Gminy Kwidzyn przy 
ul. Grudziądzkiej 30; 

•  telefonicznie: 55 261 41 77; 

•  poprzez e-mail: budownictwo@gminakwidzyn.pl. 

Wójt Gminy Kwidzyn 
Ewa Nowogrodzka

•  postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach 
zabudowy dotyczące budynku mieszkalnego albo budyn-
ku o  funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja 
mieszkaniowa, wszczęte po dniu wejścia w życie w/w usta-
wy1, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych 
przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy2;

•  decyzje o warunkach zabudowy dotyczące budynku miesz-
kalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której 
wchodzi funkcja mieszkaniowa, wydane przed dniem wej-
ścia w życie ustawy, zachowują moc;

•  po okresie przejściowym (tj. 36 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy3) odległość, w której może być lokalizowa-
ny i budowany budynek mieszkalny albo budynek o funk-
cji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkanio-
wa, w stosunku do elektrowni wiatrowej musi być równa 

1 o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
2 jw.
3 jw.



16/2018 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn6

Dnia 1 marca odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Pamięć Żołnierzom Wyklętym

Uroczystość

Organizatorami obchodów byli: Staro-
stwo Powiatowe w Kwidzynie, Urząd 

Miasta w Kwidzynie, Urząd Gminy Kwidzyn, 
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie 
oraz Kwidzyńskie Stowarzyszenie Wspie-
rania Samorządności. Uroczystość od-
była się na terenie kompleksu widoko-
wego w sołectwie Mareza.

W uroczystości uczestniczyli: parla-
mentarzyści, samorządowcy, rodziny 
działaczy Konfederacji oraz wszyscy ci, 

którzy pozostają wierni pamięci zasłu-
żonym. Uroczystego charakteru obcho-
dów nadawały poczty sztandarowe in-
stytucji samorządowych, organizacji 
pozarządowych, środowisk kombatanckich, 
uczelni, szkół, instytucji państwowych 
oraz montaż słowno-muzyczny w wyko-
naniu uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach. Zgromadzeni złożyli 
wiązanki kwiatów na tablicy upamięt-
niającej członków organizacji w gromadzie 

Mareza. Ponadto Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych został uczczo-
ny poprzez złożenie kwiatów pod tablicą 
pamięci Organizacji Młodzieży Demokra-
tyczno-Katolickiej oraz przy Skwerze im. 
Niezłomnych przy Urzędzie Gminy Kwi-
dzyn. O godz. 12.00 została również 
odprawiona Msza Święta w intencji Żoł-
nierzy Wyklętych w Kościele pw. św. Jana 
Ewangelisty w Kwidzynie.

Karolina Wilczewska
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Uroczystość

Zdjęcie: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Sesja

Zdjęcia: UG Kwidzyn

XLVI Sesja Rady Gminy 
Kwidzyn – 25 stycznia 2018 r. 
Na XLVI sesji Rady Gminy Kwidzyn, na zaproszenie 
Przewodniczącego Rady, Pana Henryka Ordona, gościli: 
Pan Józef Osesek – PGW Wody Polskie (Zastępca 
Dyrektora), Pan Adam Małż (dawniej ZMiUW), Pan 
Wojciech Pałka – Kwidzyński Związek Spółek Wodnych. 

Zaproszeni goście przekazali informacje na temat funkcjo-
nowania urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie 

Gminy Kwidzyn oraz działań mających na celu poprawę ist-
niejącego stanu gospodarki w tym zakresie. Zastępca Dyrek-
tora Wód Polskich poinformował, że 1 stycznia br. powstało 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest 
głównym podmiotem odpowiedzialnym za gospodarkę wodną 
w naszym kraju. Wody Polskie przejęły dotychczasowe należ-
ności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki 
wodnej. Nowy podmiot powstał na podstawie ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne dla zapewnienia sprawniejsze-
go zarządzania dobrem wspólnym, jakim są zasoby wodne.

Kolejnym punktem obrad sesyjnych było podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 
Baldram,

2)  w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Kwidzyn w 2018 roku,

3)  o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość stawek i szczegółowe warun-
ki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki 
pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczyciel-
skiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe 
zasady jego przyznawania i wypłacania,

4)  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
5)  w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Re-

wizyjnej.
 Wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie www.

bip.gminakwidzyn.pl/ w zakładce „prawo miejscowe/uchwały 
Rady”. 

Katarzyna Kisiel
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Sesja

Zdjęcia: UG Kwidzyn

XLVII sesja Rady Gminy 
Kwidzyn – 27 luty 2018 r. 
Na XLVII sesji Rady Gminy Kwidzyn na zaproszenie 
Przewodniczącego Rady, Pana Henryka Ordona, gościli: 
Komendant Powiatowy PSP w Kwidzynie st. bryg. mgr 
inż. Sławomir Bogiel, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP Pan Krzysztof 
Skoczek oraz przedstawiciele jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Główny temat sesji dotyczył 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej na terenie Gminy Kwidzyn w roku 
2017. 

Na początku sesji głos zabrał Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii, Pan Józef Świokło, na temat afrykańskiego pomoru 

świń (ASF) i zasad ochrony świń przed tą chorobą. 
W kolejnym punkcie obrad omówione zostały:

• sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie za 2017 rok; 

• sprawozdanie roczne z pracy Gminnego Zespołu Interdys-
plinarnego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.; 

• sprawozdanie z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2017 rok;

• sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za 2017 rok; 

• informacja z działań podjętych w zakresie profilaktyki 
zdrowotnej za 2017 rok;

• sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie na lata 2016-2018 za 2017 rok;  

• sprawozdanie z realizacji „Programu upowszechniania 
sportu w Gminie Kwidzyn na lata 2015-2017”;

• sprawozdanie z realizacji zadań w dziedzinie sportu, kul-
tury fizycznej, turystyki w 2017 roku. 

Radni podjęli uchwały:
• o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy 

Kwidzyn na 2018 rok;
• o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy finansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032;
• o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finan-

sowej Powiatowi Kwidzyńskiemu w roku 2018;
• w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji 

celowej ze środków budżetu Gminy Kwidzyn na realizację 
inwestycji w zakresie zmiany systemu ogrzewania z 
węglowego na proekologiczny w budynkach lub lokalach 
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kwidzyn;

• w sprawie przekazania projektu nowego Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Kwidzyn do zaopiniowania organowi regulacyjne-
mu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie;

• w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących 
w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanaliza-
cyjnego Kwidzyn Sp.z o.o., z siedzibą w Kwidzynie, na lata 
2018-2020. Katarzyna Kisiel
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Budżet

Informacja o deficycie za 2017 r.

Wyszczególnienie
Plan 

po zmianach
Wykonanie %

A Dochody 51 962 592 51 072 624 98,3

B Wydatki 57 126 792 52 880 978 92,6

C Wynik finansowy /A–B/ -5 164 200  -1 808 354

D Finansowanie /1–2/ 5 164 200  6 364 184

1 Przychody ogółem, w tym: 11 661 500 12 861 484 110

a Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 10 290 000  10 290 000

b Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 210 500 210 481

c Wolne środki 1 161 000  2 361 003

2 Rozchody ogółem, w tym: 6 497 300  6 497 300 100

a Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 6 497 300  6 497 300

Informacja z wykonania budżetu za 2017 rok – dochody 

Tr e ś ć
Plan po zmianach

na 2017 rok
Wykonanie

w 2017 roku
%

Ogółem, w tym: 51 962 592  51 072 624 98,3

a) dochody bieżące 50 701 596  50 169 659 99,0

b) dochody majątkowe 1 260 996  902 965 71,6

Dochody bieżące to:

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

14 527 579 14 167 861 97,5

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

1 499 874  1 464 154 97,6

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

1 592 808  1 375 003 86,3

4 Subwencja oświatowa 7 926 808  7 926 808 100

5 Subwencja wyrównawcza 1 705 689  1 705 689 100

6 Subwencja równoważąca 59 802  59 802 100

7 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 6 265 945  6 408 163 102,3

8 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 150 000 190 420 126,9

9 Dochody z podatku i opłat od osób fizycznych i prawnych 15 426 165   15 417 920  99,9

10 Pozostałe dochody 1 546 926   1 453 839 94,0

Dochody majątkowe to:

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

398 894  398 646 99,9

2 Wpływy ze sprzedaży 600 000  244 031 40,7

3 Pozostałe dochody 262 102  260 287 99,3

Iwona Skrajda

Iwona Skrajda
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Budżet

Budżet dotacje 2017
W 2017 roku z budżetu Gminy Kwidzyn udzielono dotacji jednostkom należącym i nienależącym do sektora 
finansów publicznych w łącznej kwocie 4 141 629 zł, w tym:

6. Dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu – 139 292 zł:
-  Klub Sportowy „Powiśle Pawlice – Rakowiec” – 
 40 000 zł,
-  Ludowy Klub Sportowy „Wisła” w Korzeniewie – 
 40 000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Młodzik przy Gimnazjum 
 w Nowym Dworze – 15 000 zł,
-  Gminne Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Fizycznej 
 i Sportu Szkolnego – 18 737 zł,
-  MTS Kwidzyn – 5 400 zł,
-  Traktor Team Gmina Kwidzyn – 9 452 zł,
-  Kwidzyński Klub Lekkoatletyczny „Rodło” – 2 000 zł,
-  Stowarzyszenie „Zakątek Dankowo” – 4 203 zł,
-  Fundacja „Rodzina Ediego” – 4 500 zł.

III. Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych 
w drodze umów lub porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego – 73 902 zł:

1. Dotacja dla powiatu kwidzyńskiego na realizację zadań 
związanych z prowadzeniem Zespołu Szkół Gimnazjalnych 
w Kwidzynie, w skład którego wchodzą Gimnazjum dla 
Dorosłych oraz Gimnazjum z oddziałami przysposabiają-
cymi do pracy – 429 zł;

2. Dotacja na udzielenie pomocy finansowej powiatowi kwi-
dzyńskiemu na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych – 40 000 zł;

3. Dotacja dla powiatu kwidzyńskiego na realizację zadania 
z zakresu przeprowadzenia programu profilaktyki zakażeń 
wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – 8 473 zł;

4. Dotacja dla Gminy Sierakowice na wypłatę zasiłków celo-
wych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku nie-
korzystnych zjawisk atmosferycznych, noszących znamio-
na klęski żywiołowej, które miały miejsce w dniu  
11 sierpnia 2017 r. – 25 000 zł.

IV. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne – 846 072 zł:

1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowcu na 
zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – 700 000 zł;

2. Dotacja na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawie-
rających azbest dla osób fizycznych z terenu Gminy Kwidzyn 
– 16 935 zł (środki własne: 14 541 zł, środki z WFOŚiGW:  
2 394 zł); z dotacji skorzystało 14 osób;

3. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na 
proekologiczny dla osób fizycznych z terenu Gminy Kwidzyn 
– 123 137 zł (środki własne: 81 709 zł, środki z WFOŚiGW:  
41 428 zł); z dotacji skorzystało 16 osób;

4. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni dla osób 
fizycznych z terenu Gminy Kwidzyn – 6 000 zł; z dotacji 
skorzystały 2 osoby.

Iwona Skrajda

I. Dotacje podmiotowe – 2 795 753 zł:

1. Dotacje na bieżącą działalność samorządowych jednostek 
kultury – 1 800 000 zł:
-  Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie – 1 280 000 zł,
-  Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn – 520 000 zł;

2. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy 
Kwidzyn – 995 753 zł:
-  Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu – 
 434 738 zł,
-  Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie – 
 561 015 zł.

II. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez or-
ganizacje pozarządowe i stowarzyszenia oraz pozostałych 
jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
– 425 902 zł:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 
oraz innych jednostek na realizację zadań w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii – 4 000 zł:
-  Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” w Kwidzynie 
   – 3 000 zł,
-  Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 1 000 zł;

2. Dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń 
oraz innych jednostek w zakresie  przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie oraz profilaktyki antyalkoholowej –  
28 000 zł:
-  Stowarzyszenie „Kub Abstynenta” w Kwidzynie – 
    5 000 zł, 
-  Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Promyk” w Kwidzy-

nie – 9 000 zł,
-  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańsk 

Hufiec  Kwidzyn – 9 000 zł,
-  Przychodnia Leczenia Uzależnień w Kwidzynie – 
    5 000 zł;

3. Dotacje na działania w zakresie edukacji ekologicznej  
i ochrony środowiska – 97 600 zł:
-  Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Zielona 

Szkoła w Brachlewie” – 80 000 zł, 
-  Stowarzyszenie Pszczelarzy w Kwidzynie – 2 000 zł,
-  Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią 

w Górkach (na realizację dwóch projektów) – 15 600 zł;
4.  Dotacje na remonty zabytków – 149 010 zł:

-  Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jana Chrzciciela  
w Janowie – 125 000zł,

-  Fundacja Misericordia w Górkach – 24 010 zł;
5. Dotacje dla stowarzyszeń na działania w zakresie kultury 

– 8 000 zł:
-  Stowarzyszenie „Seniorzy 50+” – 3 000 zł, 
-  Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rako-

wiec – 5 000 zł;
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Sesja

I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn nowej kadencji
15 stycznia 2018 r. odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn nowej kadencji. 

Udział w sesji wzięli: Wójt Ewa Nowo-
grodzka, Przewodniczący Rady Gmi-

ny Kwidzyn Henryk Ordon, Prezes Zarzą-
du Oddziału Gminnego OSP RP Krzysztof 
Skoczek, druhna Krystyna Żółtańska, 
opiekun Młodzieżowej Rady Katarzyna 
Kisiel oraz koordynatorzy ze szkół. Na 
sesji radni otrzymali oficjalne zaświad-
czenia o wyborze na radnych II kadencji 
na lata 2018–2019. Następnie zostały 
przeprowadzone tajne wybory na Prze-
wodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza Młodzieżowej Rady. Rywa-
lizacja była spora, a wybór Prezydium 
poprzedziły wystąpienia chętnych kan-
dydatów. Młodzi radni są pełni zapału 
do pracy, mają mnóstwo planów i pomy-
słów, co doskonale uzupełnia się z rolą 
Młodzieżowej Rady, jaką jest pokazanie, 
że każdy człowiek, już od najmłodszych 
lat, może mieć wpływ na własne otocze-
nie. Oto wyniki głosowania Prezydium:

-  Przewodniczącym MRG został Jakub Humienny (SP Nowy Dwór),
-  Wiceprzewodniczącą MRG została Maja Zalewska (SP Licze),
-  Sekretarzem MRG został Kacper Gubiec (SP Korzeniewo). 

Katarzyna Kisiel

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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INFORMACJE-WYDARZENIA

KONGRES MŁODZIEŻOWYCH 
RAD W MALBORKU
W styczniu br. radni Młodzieżowej Rady wzięli udział 
w trzydniowym Kongresie Młodzieżowych Rad „Młodzi 
dla Młodych”, który odbył się w Malborku. 

Zaproszenie przyjęło 30 młodzieżowych rad z całej Polski. 
Kongres rozpoczął się w sali posiedzeń Urzędu Miasta 

i został otwarty przez: Patrycję Skibiak – Przewodniczącą MRM 
Malborka, Burmistrza Marka Charzewskiego i Przewodniczą-
cego Rady Miasta Arkadiusza Mroczkowskiego. Podczas 
wszystkich zaplanowanych dla gości prelekcji, sesji i spotkań 
młodzież dzieliła się swoimi doświadczeniami ze sprawowania 
mandatów młodzieżowych radnych. Debatowano o  „możli-
wościach i barierach w działaniu młodych aktywistów”, „mło-
dzieżowych radach jako kuźniach talentów” i przyszłości rad. 
Ważnym punktem całego spotkania była debata na temat 
nowelizacji art. 5 b Ustawy o samorządzie gminnym. 

Katarzyna Kisiel

MŁODZIEŻOWA RADA 
ODWIEDZIŁA UCZNIÓW 
ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY 
KWIDZYN
Głównym celem cyklu spotkań z uczniami była chęć 
nawiązania ścisłej współpracy ze szkołami i powołanie 
w każdej z nich pośrednika, który będzie łącznikiem 
między szkołą a urzedęm i radnymi. 

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Jakub Humienny opo-
wiedział o dotychczasowej działalności Rady, możliwościach 

i planowanych projektach. Odpowiadał też na wszystkie nur-
tujące pytania. Uczniowie mieli także za zadanie wypełnić 
anonimową ankietę, która przybliży radnym zainteresowania 
i potrzeby swoich rówieśników. 

Katarzyna Kisiel

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Spotkania
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Turniej ma na celu popularyzowanie 
przepisów i kształtowanie umiejęt-

ności w zakresie ratownictwa, ochrony 
ludności, ekologii i ochrony przeciwpo-
żarowej.

W  OTWP uczestniczy młodzież 
w trzech grupach:

I grupa (młodsza) – 10-13 lat, 
II grupa (średnia) – 14-16 lat,
III grupa (starsza) – 17-19 lat.

XLI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie pod patronatem Wójta Gminy Kwidzyn Ewy Nowogrodzkiej, 
przy współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie, dnia 6 marca br. zorganizował 
XLI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej dla młodzieży z Gminy Kwidzyn w trzech grupach wiekowych. 
Hasłem turnieju było „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Skład jury:
•  Krzysztof Skoczek – Prezes Za-

rządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Kwidzynie,

•  Jacek Findling – Inspektor ds. ZK 
i OC oraz informatyzacji Urzędu 
Gminy Kwidzyn/Sekretarz Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kwidzynie,

•  mł. bryg. inż. Jacek Juchta – Kie-
rownik Sekcji ds. Kontrolno-Roz-
poznawczych Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kwidzynie,

•   Zenobia Skoczek – członek Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP RP 
w Kwidzynie.

Laureaci I grupy wiekowej:
I miejsce – Oliver Kopyczyński – Szko-

ła Podstawowa w Tychnowach,
II miejsce – Łukasz Chojnacki – Szko-

ła Podstawowa w Rakowcu,
III miejsce – Oliwier Krzemień – Szko-

ła Podstawowa w Rakowcu.

Laureaci II grupy wiekowej:
I miejsce – Wiktor Wiśniewski – Szko-

ła Podstawowa w Nowym Dworze,
II miejsce – Maja Zalewska – Szkoła 

Podstawowa w Liczu,
III miejsce – Karol Serdacki – Szkoła 

Podstawowa w Nowym Dworze.

Laureaci III grupy wiekowej:
I miejsce – Piotr Czeszejko-Sochacki 

– reprezentujący OSP Pastwa,
II miejsce – Dominik Walendziś – re-

prezentująca OSP Pastwa.
Jacek Findling

Zdjęcia: U
G

 Kw
idzyn

INFORMACJE-WYDARZENIA
Turniej

L a u r e a t o m  G R A T U L U J E M Y
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INWESTYCJE

Plan remontów i modernizacji budynków i lokali 
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kwidzyn 
na rok 2018
Na podstawie uchwalonego Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kwidzyn na 
lata 2018-2024 zarządzeniem Wójta Gminy Kwidzyn określony został roczny plan remontów i modernizacji budynków 
i lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Kwidzyn:

1. Wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami:

1) Brokowo 11/4 – 3 szt.,
2) Mareza, ul. Korzeniewska 4 – 1 szt. (okno klatki scho-

dowej),
3) Tychnowy, ul. Kwidzyńska 19/1 – 3 szt. (okna piwniczne). 

2. Wymiana (naprawa) stolarki drzwiowej:

1) Mareza, ul. Jesionowa 3/3 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne),
2) Mareza, ul. Korzeniewska 4 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne),
3) Nowy Dwór 13a – 1 szt. (drzwi zewnętrzne),
4) Tychnowy, ul. Kwidzyńska 15 – 1 szt. (drzwi zewnętrzne),
5) Tychnowy, ul. Kwidzyńska 15/3 – 1 szt. (drzwi we-

wnątrzklatkowe).

3. Przestawienie pieców grzewczych kafl owych bądź zmia-
na systemu grzewczego:

1) Grabówko 30/1 – przestawienie pieca,
2) Korzeniewo, ul. Kwidzyńska 20/2 – wymiana pieca,
3) Mareza, ul. Korzeniewska 4/5 – przestawienie pieca,
4) bieżące zgłoszenia. 

4. Remont lub wymiana instalacji elektrycznej:
1) Brachlewo 43 – przeniesienie tablicy elektrycznej ze 

strychu,
2) Mareza, ul. Korzeniewska 4 – przeniesienie tablicy 

elektrycznej ze strychu,
3) bieżące zgłoszenia – konieczność przeniesienia liczni-

ka na zewnątrz,
4) bieżące usuwanie awarii instalacji.

5. Wykonanie szamb lub małych oczyszczalni bądź podłą-
czenie budynku do sieci kanalizacji sanitarnej oraz wyko-
nanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynkach 
i lokalach:

1) Dubiel 9/2 – podłączenie kanalizacji do zbiornika na 
nieczystości płynne,

2) Gilwa Mała 3/2 – modernizacja zbiornika na nieczysto-
ści płynne,

3) Lipianki 20 – wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,
4) bieżące usuwanie awarii instalacji.

6. Inne prace remontowe:

1) Janowo 54 – częściowa wymiana rynien (oczyszczenie),
2) Kamionka 3 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,

3) Kamionka 3a 
– naprawa 
went y lac j i 
grawitacyj-
nych komina, 
częściowa wy-
miana rynien 
(oczyszczenie),

4) Korzeniewo, ul. 
Kwidzyńska 24 
– wykonanie 
schodów ze-
wnętrznych 
i odwodnienia,

5) Korzeniewo, ul. 
Kwidzyńska 26/2 
– naprawa we-
wnętrznej ściany 
fundamentowej,

6) Korzeniewo, ul. 
Łąkowa 10 – wy-
konanie nasad kominowych,

7) Licze 77 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
8) Licze 77b – odwodnienie budynku (piwnic), 
9) Lipianki 12 – naprawa wentylacji grawitacyjnych komina,
10) Nowy Dwór 13a – naprawa/wymiana wejścia na dach,
11) Mareza, ul. Długa 7 – wymiana podwodomierzy zużycia 

wody, 
12) Mareza, ul. Korzeniewska 4 – wymiana dachu, docieplenie 

północnej (tylnej) ściany,
13) Mareza, ul. Osiedlowa 6  – modernizacja skrzynki elektrycz-

nej (wizjery),
14) Nowy Dwór 22 – naprawa wentylacji grawitacyjnych ko-

mina,
15) Rozpędziny, ul. Kwiatowa 18 – naprawa pęknięć komina 

w części strychowej,
16) Tychnowy, ul. Kwidzyńska 21 – naprawa wentylacji grawi-

tacyjnych komina,
17) bieżące usuwanie awarii.

Remont zasobu mieszkaniowego fi nansowany jest z czyn-
szu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dochodów 
gminy. W roku ubiegłym z planowanych dochodów z czynszu 
mieszkaniowego w wysokości 278 943 zł wpłynęło od najem-
ców mieszkań 90% należności, z czego część stanowiły wpła-
ty z tytułu dodatków mieszkaniowych przyznawanych przez 
gminę (GOPS). Łączna zaległość z tytułu najmu lokali, obejmu-
jąca wcześniejsze lata, wynosi obecnie 453 832,02 zł. 

Jarosław Obuchowski

Modernizacja

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Oświetlenie w miejscowości 
Pastwa

W lutym 2018 r. zakończono roboty realizowane w ramach 
budowy oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej 

w miejscowości Pastwa. Inwestycje dotyczyły obszaru wy-
znaczonego od budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w kie-
runku Pastwy Działek. Zakres zamówienia obejmował budowę 
linii kablowej, budowę 8 słupów oświetleniowych z oprawami 
LED oraz demontaż 2 istniejących opraw oświetleniowych.

Martyna Kisiel

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Kwidzyn – Szkoła Podstawowa w Tychnowach

Inwestycja obejmie termomodernizację budynków użytecz-
ności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości 

Tychnowy w formule „zaprojektuj i wybuduj” i będzie realizo-
wana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie będzie 
realizowane dwuetapowo. Pierwszy etap dotyczy przygoto-
wania dokumentacji projektowej, zaś drugi etap będzie doty-

czył wykonania termomodernizacji budynków w miejscowości 
Tychnowy.

Wykonawcą robót będzie Spółdzielnia Produkcyjno-
Usługowa RODŁO z siedzibą w Kwidzynie, z którą w dniu 
23.02.2018 r. podpisana została umowa. Inwestycja będzie 
trwała do sierpnia 2018 r. Wartość robót wyniesie 879 979,81 zł 
brutto.                                                         Aleksandra Tuptyńska

Budowa wodociągu Korzeniewo–Lipianki

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację za-
mówienia polegającego na budowie odcinka sieci wodo-

ciągowej Korzeniewo–Lipianki o długości około 918 m. Wyko-
nawcą będzie firma PLUMBER – INSTAL Wiesław Cendrowski 

z siedzibą w Bałoszycach. Roboty budowlane będą realizowa-
ne w okresie od 02.07.2018 r. do 10.08.2018 r. Wartość robót 
będzie wynosiła 115 878,32 zł brutto.

Aleksandra Tuptyńska

Podniesienie atrakcyjności infrastruktury rekreacyjnej 
miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole 

9 marca br. ogłoszono przetarg nieograniczony, którego 
przedmiotem jest podniesienie atrakcyjności infrastruk-

tury rekreacyjnej na terenie Gminy Kwidzyn, w miejscowościach 
Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole. Zadanie realizowane jest 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Planowany termin otwarcia ofert to 26 
marca br. Realizacja inwestycji powinna zakończyć się do 
końca maja br.                                            Aleksandra Tuptyńska

Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie 
Gminy Kwidzyn – etap I

Dnia 9 marca br. został ogłoszony przetarg, którego przed-
miotem jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla 

celów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn – 
etap I w urządzenia zabawowe i wyposażenie placów zabaw. 

Etap I będzie obejmował miejscowości Janowo, Nowy Dwór, 
Ośno, Licze, Brokowo, Obory. Planowany termin otwarcia ofert 
to 26 marca br.

Aleksandra Tuptyńska

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Informacje
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Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram, 
w Gminie Kwidzyn
W dniu 25 stycznia 2018 r. Rada Gminy Kwidzyn podjęła Uchwałę Nr XLVI/319/18 w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Baldram, w gminie Kwidzyn – opublikowaną  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 22 lutego 2018 r.

W związku z powyższym dnia 9 marca 2018 r. w/w uchwała 
weszła w życie. Podstawą przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu były wnioski inwestorów prowa-
dzących działalność na terenie działek objętych zmianą planu 
o umożliwienie rozwoju firm oraz dopuszczenie prowadzenia 
działalności produkcyjnej.

W ramach przyjętej uchwały dokonano zmiany przezna-
czenia terenów rolnych na tereny zabudowy usługowo-pro-
dukcyjnej. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczo-
no funkcję usługową, natomiast na terenach zabudowy usług 
publicznych – usługi komercyjne i rzemiosło, a na terenach 
zabudowy usługowej – rzemiosło i produkcję. 

Robert Paziewski
inspektor ds. gospodarki przestrzennej i budownictwa

INWESTYCJE
Uchwała
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GMINNY OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Wypłaty

Psy do adopcji
W tej galerii znajdziecie Państwo zdjęcia psiaków dostarczonych do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami 
w Węgrowie z terenu Gminy Kwidzyn.

Miesiące

TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KWIDZYNIE W 2018 R.

Dodatki 
mieszkaniowe
i energetyczne

Zasiłki celowe
Zasiłki celowe z programu 

rządowego

Zasiłki 
okresowe,

zasiłki stałe

Świadczenia rodzinne 
świadczenia 

alimentacyjne

Stypendia 
szkolne

Program 
Rodzina 500+

KWIECIEŃ 10.04.2018
10.04.2018
26.04.2018

10.04.2018
26.04.2018

19.04.2018 24.04.2018 25.04.2018

MAJ 10.05.2018
09.05.2018
21.05.2018

09.05.2018
21.05.2018

16.05.2018 23.05.2018 24.05.2018

CZERWIEC 08.06.2018
14.06.2018
28.06.2018

14.06.2018
28.06.2018

19.06.2018 25.06.2018 26.06.2018

 

Co roku Gmina Kwidzyn przekazuje 
około 170 000 zł na rezerwację bok-

sów w schronisku, odławianie, utrzyma-
nie oraz leczenie bezpańskich psów. W tej 
galerii schroniska znajdziecie Państwo 
zdjęcia psiaków dostarczonych do Ośrod-

ka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie 
z terenu Gminy Kwidzyn. Może uda Wam 
się odnaleźć swojego zagubionego pu-

pila lub zdecydują się Państwo na 
podarowanie nowego domu któremuś 
z nich, do czego zachęcamy – adopcje 
w Ośrodku są darmowe. 

 J. Ratkowska
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ZAPRASZAMY
NA GRAND PRIX 
GMINY KWIDZYN 
W BADMINTONIE
Indywidualne (singlowe) turnieje badmintona 
o Mistrzostwo Gminy Kwidzyn odbędą się 
14 kwietnia, 16 czerwca oraz 8 września. 
Finałowy turniej odbędzie się w listopadzie 2018 r. 
o godz. 10.00 w SP w Janowie. 

Organizator zapewnia dojazd i powrót po 
wcześniejszym zawiadomieniu telefonicz-

nym min. 2 dni przed turniejem. Rozgrywki 
odbędą się w kategoriach: dziewczęta i chłop-
cy rocz. 2005, młodzież rocz. 2002-2004 oraz 
OPEN powyżej lat 16. Gra trwa do 2 przegranych 

meczów; mecz trwa do 2 wygranych setów liczonych do 
11 punktów. Zapisy: odbywają się przed każdym turniejem 
w miejscu zawodów w godz. od 9.00 do 9.45 (telefonicznie: 
Anna Burakowska, SP Janowo, tel. 609615761, po godz. 15.00). 
W każdej kategorii za zajęcie miejsca 1, 2 i 3 zapewniamy 
medale w każdym z  turniejów oraz statuetkę dla Mistrza 
Gminy Kwidzyn w klasyfi kacji końcowej. Podczas każdego 
z turniejów rozlosujemy w każdej kategorii nagrody rzeczowe. 
Organizator zapewnia lotki do gry oraz możliwość wypoży-
czenia rakietek. Zawodnika obowiązuje strój sportowy i obu-
wie zmienne, które nie pozostawia śladów. Dokładny regulamin 
znajduje się na stronie Urzędu Gminy Kwidzyn, u nauczycieli 
wychowania fi zycznego szkół Gminy Kwidzyn, Gminnego 
Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Szkolnego 
w Kwidzynie. 

Informacji udziela Anna Burakowska, tel. 609615761. 
 

Marcin Rzepny

Akademia Małych Mistrzów 
Artura Siódmiaka w Rakowcu
26 lutego 2018 r. Wójt Ewa Nowogrodzka podpisała 
umowę o współpracy między Gminą Kwidzyn a AS 
Factory Sp. z o.o. reprezentowaną przez Artura 
Siódmiaka na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych w zakresie ogólnorozwojowym, ze 
szczególnym nastawieniem na piłkę ręczną, które noszą 
nazwę „Akademia Małych Mistrzów”. 

Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu w Szkole 
Podstawowej w Rakowcu od miesiąca lutego do 15 grudnia 

2018 r. 
Jak już wcześniej pisaliśmy, powstanie akademii miało na 

celu stworzenie alternatywy dla uprawiania innych dyscyplin 
sportu niż piłka nożna, jednak też związanych z grą zespoło-
wą i wyrównywaniem szans dla dzieci chcących spędzać swój 
wolny czas poprzez rozwijanie sportowych umiejętności pod 
okiem trenerów i fachowców. W związku z bardzo dużym za-
interesowaniem rodziców dzieci uczęszczających do SP w Ra-
kowcu oraz w wyniku prowadzonych rozmów z Arturem 
Siódmiakiem podjęto decyzję o współpracy. Zajęcia w większej 
części fi nansowane są z budżetu gminy, natomiast pozostały 
koszt pokrywają rodzice, którzy zadeklarowali chęć uczestni-
ctwa ich dzieciw treningach sportowych. W ramach prowa-
dzonej akademii, poza uczestnictwem w samym programie 
ćwiczeń, dzieci będą miały również możliwość wyjazdów na 
turnieje i  rozgrywki, a  także uczestnictwo w wakacyjnych 
obozach sportowych organizowanych przez stowarzyszenie 
Artura Siódmiaka. 

Marcin Rzepny

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Zdjęcie: https://pixabay.com

SPORT
Turnieje
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Zadania

PRZEKAZANE DOTACJE I ZADANIA 
REALIZOWANE W 2018 R.

1 Ludowy Klub Sportowy „Wisła” 
Korzeniewo – realizacja zadania: 
„Prowadzenie zajęć w zespołach 

stale ćwiczących oraz organizowanie 
rozgrywek o charakterze masowym”; 
38.000 złotych. Zadanie polega na pro-
wadzeniu drużyn piłkarskich poprzez 
przygotowanie zawodników poprzez 
treningi w grupach młodzieżowych i dru-
żynie seniorów, udział w  rozgrywkach 
organizowanych przez Pomorski ZPN 
oraz współorganizacji okazjonalnych 
imprez dla mieszkańców gminy. 

2 Uczniowski Klub Sportowy „Mło-
dzik” przy Gimnazjum w Nowym 
Dworze – realizacja zadania: 

„Prowadzenie zajęć w zespołach stale 
ćwiczących oraz organizowanie rozgry-
wek o charakterze masowym”; 11.000 
złotych. Zadanie dotyczy prowadzenia 
zajęć sekcji unihokeja dziewcząt na sali 
sportowej Gimnazjum w Nowym Dworze. 
Dziewczęta będą uczestniczyły w roz-
grywkach organizowanych przez Woje-
wódzki Szkolny Związek Sportowy oraz 
w Mistrzostwach Polski Szkół Gimnazjal-
nych. 

3 Fundacja „Rodzina Ediego” w Kwi-
dzynie – realizacja zadania: „Re-
kreacyjna jazda konna dla dzie-

ci niepełnosprawnych”; 3.500 złotych. 
Zadanie ma na celu upowszechnianie 
w środowisku rodzin dzieci niepełno-
sprawnych jazdy konnej jako sportu 
przyjaznego dzieciom, organizowanie 
aktywnego wypoczynku „w siodle” dla 
dzieci niepełnosprawnych, poprawę 
samopoczucia niepełnosprawnych dzie-
ci poprzez ich udział w zajęciach spor-
towo-jeździeckich.

4 Klub Sportowy „Powiśle Pawli-
ce Rakowiec” – realizacja zada-
nia: „Prowadzenie zajęć w ze-

społach stale ćwiczących oraz 
organizowanie rozgrywek o charakterze 
masowym”; 38.000 złotych. Zadanie 
wzorem lat ubiegłych polega na prowa-
dzeniu drużyn piłkarskich poprzez przy-
gotowanie zawodników na treningach 
w grupach młodzieżowych i drużynie 
seniorów, udziale w rozgrywkach orga-
nizowanych przez Pomorski ZPN oraz 
współorganizacji okazjonalnych imprez 
dla mieszkańców gminy. 

5 Traktor Team Gmina Kwidzyn 
– realizacja zadania: „Zdrowo 
i Biegowo III”; 8.000 złotych. 

Zadanie zakłada prowadzenie treningów 
sportowych z dziećmi i z dorosłymi miesz-
kańcami Gminy Kwidzyn na terenach 
wiejskich w Nowym Dworze i Liczu. 

6 Kwidzyński Klub Lekkoatletycz-
ny „Rodło” – realizacja zadania: 
„Organizacja i koordynacja szkol-

nych zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży Gminy Kwidzyn”; 2.000 zło-
tych. Zadanie polega na przygotowaniu 
i uczestnictwie dzieci i młodzieży w cy-
klicznym współzawodnictwie sportowym 
na szczeblu powiatowym; organizacji 
fi nałów powiatów w ramach współza-
wodnictwa sportowego szkół podczas 
igrzysk i gimnazjady młodzieży szkolnej. 

7 MTS Kwidzyn – realizacja zadania: 
„Organizacja i prowadzenie zajęć 
sportowo-rekreacyjnych tenisa 

stołowego”; 5.900 złotych. Wzorem roku 
ubiegłego zadanie to polegać będzie na 
prowadzeniu zajęć w sekcji sportowej, 
zajęć dydaktycznych, imprez sportowo-
rekreacyjnych, uczestnictwie w zawodach 

15 zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe w 2018 r.
Wójt Gminy Kwidzyn podpisał 15 umów na wykonanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 r. Dotacje na realizację zadań 
publicznych zostały przekazane na podstawie umów zawartych między Gminą Kwidzyn, reprezentowaną przez Wójta 
Gminy Kwidzyn, a daną organizacją pozarządową. Zadania zostały wybrane po przeprowadzeniu otwartego konkursu 
ofert, który miał miejsce w miesiącu lutym.
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organizowanych wewnętrznie przez klub, 
a także w zawodach ujętych w systemie 
wojewódzkim i ogólnokrajowym. 

8 Gminne Stowarzyszenie Roz-
woju Kultury Fizycznej i Sportu 
Szkolnego z siedzibą w Kwidzy-

nie – realizacja zadania: „Mistrzostwa 
Gminy Kwidzyn szkół podstawowych 
i gimnazjalnych”; 11.600 złotych. Zadanie 
polega na organizacji cyklu turniejów 
w ramach mistrzostw gminy dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych 
oraz organizowaniu imprez sportowo-
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy. 

9 Gminne Stowarzyszenie Roz-
woju Kultury Fizycznej i Sportu 
Szkolnego z siedzibą w Kwidzy-

nie – realizacja zadania: „Grand Prix 
w badmintonie dla mieszkańców gminy 
Kwidzyn”; 4.000 złotych. Zadanie ma na 
celu popularyzację gry w badmintona 
wśród mieszkańców gminy. W  ramach 
zadania zaplanowano po 2 spotkania dla 
dziewcząt i chłopców w kategorii szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i OPEN 
(powyżej 16 lat). 

10 Stowarzyszenie Mieszkańców 
na rzecz Rozwoju Wsi Danko-
wo „Zakątek Dankowo” – re-

alizacja zadnia: „Powiślańska czwórka 
– marsz po zdrowie i ekologię”; 10.000 
złotych. Stowarzyszenie „Zakątek Dan-
kowo”, wraz z nieformalnymi grupami 

mieszkańców Janowa, Brachlewa, Ośna 
i Dankowa, chce zorganizować cykl imprez 
sportowo-rekreacyjnych: marszów Nor-
dic Walking skierowanych do mieszkań-
ców Gminy Kwidzyn. Trasy marszów będą 
wynosić od 5 do 10 km i będą o różnym 
stopniu trudności. Ponadto przewiduje 
się udział uczestników w działaniach 
animacyjnych skierowanych na integra-
cję mieszkańców gminy Kwidzyn, zdrowie 
i ekologię.

11 Stowarzyszenie Mieszkańców 
na rzecz Rozwoju Wsi Dankowo 
„Zakątek Dankowo” realizacja 

zadnia: „Kulturalnie, zdrowo i sportowo 
– marsz Nordic Walking połączony z im-
prezą kulturalną”; 2.000 złotych. Stowa-
rzyszenie „Zakątek Dankowo”, wraz z GOK 
Kwidzyn, Szkołą Podstawową w Nowym 
Dworze oraz Kołami Gospodyń Wiejskich 
z terenu Gminy Kwidzyn, chce zorgani-
zować imprezę kulturalno-sportowo-
rekreacyjną, której jednym z elementów 
jest marsz Nordic Walking. Trasa marszu 
będzie wynosić ok. 6 km. 

12 Kwidzyńskie Stowarzyszenie 
Oświatowe w Kwidzynie – 
realizacja zadania: „Edukacja 

ekologiczna dzieci i młodzieży w Zielonej 
Szkole w Brachlewie”; 80.000 złotych. 
Zadanie ma na celu prowadzenie eduka-
cji ekologicznej dzieci i młodzieży, głów-
nie w terenie, z wykorzystaniem bazy 
dydaktycznej w pobliżu szkoły oraz 
sprzętu dydaktycznego Zielonej Szkoły 
w Brachlewie. 

13 Stowarzyszenie Mieszkańców 
i Sympatyków Wsi Rakowiec 
– realizacja zadania: „Aktywi-

zacja społeczności wiejskiej poprzez 
organizację imprez promujących wieś 
Rakowiec i Gminę Kwidzyn”; 5.000 złotych. 
Zadanie będzie miało na celu organizację 

wydarzeń o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, 
przyczyniającym się do wzmocnienia 
kapitału społecznego wsi – aktywizacji 
i integracji mieszkańców, promocji dzie-
dzictwa kultury, kulinariów i  tradycji 
regionu.

14 Stowarzyszenie „Seniorzy 
50+” – realizacja zadania: 
„Aktywność społeczna senio-

rów angażująca różne pokolenia w zdo-
bywaniu i pogłębianiu wiedzy poprzez 
uczestnictwo w warsztatach”; 3.500 
złotych. Zadanie polega na włączeniu 
seniorów w życie kulturalne poprzez 
szereg działań z zakresu sztuki, kultury, 
edukacji oraz integracji międzypokole-
niowej i animacji społecznej. 

15 Powiatowe Stowarzyszenie 
Pszczelarzy w Kwidzynie – 
realizacja zadania: „II Powi-

ślańskie Dożynki Pszczelarskie”; 700 
złotych. Zadanie polega na organizacji 
imprezy pn. II Powiślańskich Dożynek 
Pszczelarskich”. Jest to kontynuacja 
imprezy cyklicznej, która odbyła się 
w zeszłym roku. Celem imprezy jest 
wzmocnienie świadomości społecznej 
w zakresie relacji pomiędzy „pszczoło-
watymi” a bioróżnorodnością, zintegro-
wanie środowisk lokalnych oraz podnie-
sienie świadomości mieszkańców 
powiatu kwidzyńskiego o znaczeniu 
kultury pszczelarstwa. 

 Marcin Rzepny
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Biblioteka w Janowie

Zdjęcia: BPGK

DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 
INTERNETU 

FERIE 
W BIBLIOTECE

WARSZTATY 
WIOSENNE 

Marzec to bardzo pracowity miesiąc 
w naszej bibliotece. Rozpoczynamy 

wówczas cykl zajęć z  „Przywoływania 
wiosny” dla uczniów młodszych klas SP 
w Janowie. Jako pierwsi w tym roku udział 
w zajęciach wzięli uczniowie z klas III. 
Dzieci ze wszystkich sił próbowały od-
pędzić zimę i  zaprosić Panią Wiosnę. 
Bardzo aktywnie brały udział we wszyst-
kich zaproponowanych im zadaniach 
plastycznych, podczas których tworzy-
ły wiosenne zakładki do książek. Bała-
ganu na stołach oraz zamieszania było 
sporo, ale frajdy jeszcze więcej.

Beata Dubińska

Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn 
Filia w Janowie w czasie ferii zimowych 

zorganizowała zajęcia, które odbywały 
się w pierwszym tygodniu ferii od ponie-
działku do piątku w godzinach od 11:00 
do 14:00. Podczas tych zajęć dzieci 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) 
obchodzony jest z inicjatywy Komisji 

Europejskiej od 2004 roku i ma na celu 
inicjowanie i propagowanie działań na 
rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów internetowych. W Pol-
sce Dzień Bezpiecznego Internetu od 
2005 roku organizowany jest przez 
Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową 
i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) 
– realizatorów unijnego programu „Safer 
Internet”. Głównym partnerem wydarze-
nia jest Fundacja Orange. Oprócz inicjo-
wania i propagowania działań na rzecz 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzie-
ży do zasobów internetowych DBI ma na 
celu zaznajomienie rodziców, nauczycie-
li i wychowawców z problematyką bez-
pieczeństwa dzieci w  Internecie oraz 
nagłośnienie tematyki dotyczącej bez-
pieczeństwa online. W tym roku to ucz-
niowie klasy II z SP w Janowie wzięli 
udział w akcji propagowanej również 
przez naszą placówkę.

 Beata Dubińska

Idzie wiosna
Puk, puk, puk... w okienko!
– Wyjdźcie dzieci prędko.
Idzie już wiosenka
i słoneczko świeci.
Z baziami gałązkę
w ręku ma wierzbową.
I za pasem wiązkę
przylaszczek liliowych.

Idzie piękna pani
z jasnymi włosami.
W zielonej sukience,
wyszytej kwiatami.

Idzie, uderza witką
wierzbową z baziami.
Pokrywa się wszystko
młodymi listkami.

Słono złote świeci,
idzie piękna pani.
Puk, puk... chodźcie dzieci
na wiosny spotkanie.

z ogromnym zapałem dawały upust 
swojej wyobraźni – lepiły z gliny, kleiły, 
wycinały, malowały, rysowały. Bawiły 
się też w kucharzy, czego efektem były 
przepyszne babeczki. Brały udział w grach 
i zabawach, a także odwiedziły kwidzyń-
skie kino. Zajęcia w bibliotece to alter-
natywa dla komputera i Internetu. Jak 
się okazało, można ciekawiej spędzić 
wolny czas niż przed ekranem. Tych ferii 
dzieci na pewno nie zaliczą do nudnych.

 
Beata Dubińska

Biblioteka
KULTURA



16/2018Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 23

Biblioteka
KULTURA

Biblioteka w Korzeniewie

Dzień Babci 
i Dziadka
19 stycznia spotkaliśmy się w Bibliotece w Korzeniewie 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. 

Spotkanie uświetnił występ 
zespołu z Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego 
w Kwidzynie. Dziewczyny po-
kazały się z  jak najlepszej 
strony przy akompaniamencie 
opiekunów. Na gitarze pięknie 

zagrał Marian Pietrusiak, a na klawiszach Bartłomiej Góral. 
Mamy nadzieję, że zespół jeszcze nie raz wystąpi w Bibliotece 
(może następnym razem ze spektaklem?). W dalszej części 
spotkania dzieci wzięły udział w żywej krzyżówce. Największą 

radość najmłodsi mieli z chowania się między regałami z książ-
kami. Wspólny wieczór minął na słuchaniu muzyki, zabawie 
i raczeniu się kawą i słodkościami.

 Łukasz Kamiński

CZYTANIE  
W PRZEDSZKOLU

W środę 28 lutego dzieci z grupy „Motyl-
ki” w Przedszkolu w Korzeniewie od-

wiedził bibliotekarz. W ramach propagowa-
nia czytelnictwa wśród najmłodszych 
przeczytał im pięknie ilustrowaną bajkę 
Rachel Bright i Jima Fielda „Koala, który się 
trzymał”. Opowieść o odwadze i sile przy-
jaźni spodobała się dzieciom tak bardzo, że 
poprosiły Pana Łukasza o cotygodniowe 
odwiedziny w przedszkolu .

 Łukasz Kamiński

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka w Marezie

Biblioteka
KULTURA

Zdjęcia: BPGK

KINO W BIBLIOTECE

Spotykamy się w ostatnie piątki miesiąca, 
niemal w stałym składzie, ale bardzo cieszymy 

się, gdy dołącza do nas ktoś nowy i grupa miłoś-
ników dobrego kina oglądanego w bibliotece 
systematycznie się powiększa. Ostatni seans to 
stare kino, klasyka – dramat sądowy „12 gniewnych 
ludzi”. Porusza ciągle aktualny, uniwersalny temat, 
mimo iż od powstania filmu minęło 61 lat! Wspa-
niale było przypomnieć sobie, jak świetne filmy 
obejrzeliśmy w swoim życiu i jednocześnie uświa-
domić, że w jakimś stopniu one nas  ukształto-

W sobotę 17.02.2018 
roku wielbiciele 

mruczków obchodzili 
Międzynarodowy Dzień 
Kota. W tym roku i my 
przyłączyliśmy się do 
akcji, zapraszając na 
spotkanie dzieci 
z Przedszkola „Słonecz-
ko” w Marezie. Maluchy 
obejrzały prezentację 
przedstawiającą rasy 
kotów. Zachwytom nad 
zdjęciami nie było koń-
ca. Następnie przed-
szkolaki wysłuchały 
bajeczki w formie tea-
trzyku Kamishibai pt. 
„Kotka Milusia”. Jako 
pracę plastyczną otrzy-
mały kontur kota, któ-
ry należało wypełnić 
kolorami wedle uznania. 

Katarzyna Majda

WARSZTATY 
WALENTYNKOWE 
W MAREZIE

Dnia 16.02.2018 roku odbyły się warsztaty 
walentynkowe, które przeprowadziła pani 

Marzena Mościńska-Bader. Dzieci wykonały „ex-
ploding box” z motywem walentynkowym. Zaję-
cia bardzo się podobały, a wykonane pudełka 
były piękne.

Katarzyna Majda

wały. Młodzi widzowie, którzy widzieli film po raz 
pierwszy, przyznali, że to mistrzowska produkcja. 
Zero efektów, jedno miejsce akcji, niby „przega-
dany”…, a jednak trzymający w napięciu, nie po-
zwalający uronić choćby jednego słowa z dialogów, 
poruszający.

Następne spotkanie odbędzie się 23 mar-
ca o godzinie 16.30. Wyświetlimy film 
„50/50” – amerykański dramat z 2011 roku 
w reżyserii Jonathana Levine’a. 

Zapraszamy serdecznie!

Odwiedziny przedszkolaków
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KULTURA
Biblioteka

Biblioteka w Rakowcu

Zdjęcia: BPGK

Zdjęcia: BPGK

Odwiedziny  
w Przedszkolu 
„Gama” 

Dnia 13 lutego w ramach spotkań 
z cyklu „Cztery pory roku w poezji 

dziecięcej” pani bibliotekarka gościła 
w przedszkolu „Gama”, gdzie grupie 
pięciolatków przeczytała wierszyki o te-
matyce zimowej. Rozmawiała z dziećmi 
o bezpiecznym spędzaniu czasu na san-
kach, nartach i łyżwach oraz o potrzebie 
dokarmiania zwierząt. Następnie malu-
chy kolorowały obrazki przedstawiające 
sceny zimowe.

Beata Pawluczuk

Ferie to czas, który można spędzić leniwie. Ale wiele dzieci 
wybiera bardziej kreatywny sposób na wykorzystanie chwil 

odpoczynku od nauki. Dzieci, które uczestniczyły w zajęciach 

FERIE W BIBLIOTECE
bibliotecznych w Rakowcu, odbywających się we wtorki 
i  czwartki, korzystały z  tabletów, robiły aniołki z papieru 
i krepiny oraz  kartki walentynkowe. 

Beata Pawluczuk
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Biblioteka
KULTURA

Biblioteka Tychnowy

Zdjęcia: BPGK

Zdjęcia: BPGK

DZIEŃ 
BEZPIECZNEGO 
INTERNETU

DZIEŃ KOTA 

Z okazji Światowego Dnia Kota biblioteka w Tychnowach zorganizowała spotka-
nie z najmłodszymi czytelnikami (3-4-latki, 5-6-latki). Młodsze dzieci wysłucha-

ły wierszyków o kotach: „Chorego kotka” S. Jachowicza, „Kotka” J. Tuwima,  „Kotów” 
D. Gellner, obejrzały także prezentację poświęconą mruczkom. Starsze natomiast 
wysłuchały opowiadania M. Strzebońskiej „Czarownica i Kociaki”. Nie mogło zabrak-
nąć kolorowania postaci kota, tworzenia „wydzierankowej” kociej sylwetki, a także 
dyskusji o kotach i ich roli w naszym życiu. Na pożegnanie mali uczestnicy zajęć 
otrzymali słodkie upominki.   Danuta Stawicka 

Dzień Bezpiecznego Internetu został 
ustanowiony przez Komisję Europej-

ską w 2004 roku. Internet to przestrzeń, 
która niesie za sobą wiele korzyści, ale 
także niebezpieczeństw. Celem jest 
promocja działań na rzecz bezpiecznego 

i pozytywnego wykorzystywania zasobów 
internetowych przez dzieci i młodzież. 
W tym roku Dzień Bezpiecznego Inter-
netu obchodzony był pod hasłem „Two-
rzymy kulturę szacunku w sieci”.  W ramach 
tej akcji Biblioteka Publiczna Gminy 
Kwidzyn Filia w Tychnowach przeprowa-
dziła spotkania z najmłodszymi czytel-
nikami. Podczas zajęć pięcio- i sześcio-
latki obejrzały film animowany pt. 
„Zuźka i Tunio poznają Internet”. W trak-

cie zajęć dzieci poznały wiele pojęć 
związanych z  Internetem, dowiedziały 
się, do czego powinien służyć, jak korzy-
stać z wyszukiwarek internetowych oraz 
tego, by szanować inne osoby, ich pry-
watność czy odmienne poglądy. Wyko-
nały też pracę plastyczną – „Robocika”. 
Scenariusz zajęć kładł szczególny nacisk 
na bezpieczeństwo w sieci oraz na dobre 
relacje oparte na poszanowaniu drugiej 
strony.

Danuta Stawicka



16/2018Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 27

KULTURA
Tradycja

PĄCZKOWY ZAWRÓT GŁOWY W ŚWIETLICY 
KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W PAWLICACH
Nie ulega wątpliwości, że Tłusty Czwartek to dzień, w którym w polskich domach 
przeważa jedno konkretne danie, jakim jest tradycyjny pączek. 

KONKURS 
INICJATYW 
LOKALNYCH 
W GMINIE 
KWIDZYN
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie ogłosił nabór wniosków 
w ramach Konkursu Inicjatyw 
Lokalnych w Gminie Kwidzyn. 

Konkurs Inicjatyw cieszy się tu sporym 
zainteresowaniem od kilku lat. Do 

konkursu w tym roku zgłosiły się również 
nowe grupy nieformalne z konkretnymi 
pomysłami dotyczącymi działań ze spo-
łecznością lokalną i wśród niej. Jeśli 
chodzi o proces składania wniosków, 
realizacji oraz rozliczania projektów, 
grupy nieformalne mogą liczyć na pełne 
wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kwidzynie. Zgłoszenia przyjmowane 
są do dnia 30 marca w biurze GOK. Wy-
niki konkursu oraz lista dofi nansowanych 
przez GOK Kwidzyn inicjatyw zostanie 
ogłoszona dnia 16 kwietnia 2018 r. na 
stronie www.gokkwidzyn.pl oraz na 
Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kwidzynie. 

Marcin Kurkus

Tego dnia objadanie się jest jak naj-
bardziej dozwolone, a według jedne-

go z przesądów, jeśli ktoś w Tłusty 
Czwartek nie zje ani jednego pączka – 
w dalszym życiu nie będzie mu się wiod-
ło. W tym roku Tłusty Czwartek wypadł 
w okresie feryjnym, dlatego też państwo 
Maria i Józef Wdowiakowie wyszli z ini-
cjatywą, aby zarówno dzieciom uczest-
niczącym w zajęciach feryjnych, zorga-
nizowanych przez GOK Kwidzyn, jak 
rodzicom i krewnym przygotować praw-
dziwą ucztę. Do sołtysowej dołączyły 
również panie Bożena i Danuta, których 
uśmiechy bez wątpienia wyrażają radość 
z robienia czegoś dla innych. Panie wspól-
nie przygotowały około 100 pączków dla 
uczestników zajęć. W odpowiedzi na 

pytane o następne pomysły panie wskazują na chęć zorganizowania 
kolejnych wydarzeń dla lokalnej społeczności, która bez wątpienia na 
takie działania jest otwarta. 

Marcin Kurkus

PĄCZKOWY ZAWRÓT GŁOWY W ŚWIETLICY 
KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W PAWLICACH
PĄCZKOWY ZAWRÓT GŁOWY W ŚWIETLICY 
KULTURALNO-OŚWIATOWEJ W PAWLICACH
PĄCZKOWY ZAWRÓT GŁOWY W ŚWIETLICY 

Nie ulega wątpliwości, że Tłusty Czwartek to dzień, w którym w polskich domach 
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Spotkanie

Zdjęcia: GOK

Dobra zabawa, magia kolorów, wybór Króla i Królowej balu, 
a do tego wiele innych atrakcji – tak przebiegały bale karnawałowe, 
które w tym roku odbyły się w świetlicach w Pastwie, Gurczu, Dubielu, 
Rakowcu i Lipiankach. 

W
 tym roku bale odbywały się pod hasłem „Czarodziejskie Moce” i bez 
wątpienia gościła podczas nich magia dobrej zabawy, integracji 
podczas rożnego rodzaju konkurencji oraz kolorowych niespodzia-
nek. Nie zabrakło również barwnych strojów, superbohaterów ze 

znanych fi lmów i bajek, stróżów prawa, strażaków i wielu innych postaci. 
Organizatorem balów karnawałowych był jak co roku Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kwidzynie. 

Marcin Kurkus

Zabawa
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KULTURA
Warsztaty

WARSZTATY 
WOKALNE 
Z GRAŻYNĄ 
ŁOBASZEWSKĄ
Zespół „Pas de nom” działający 
przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Kwidzynie uczestniczył 
w piątek 23 lutego w warsztatach 
prowadzonych przez Grażynę 
Łobaszewską – znaną polską 
wokalistkę i kompozytorkę. 

Zajęcia odbywały się w zaprzyjaźnio-
nym Centrum Kultury i Sportu w Ja-

błonowie Pomorskim. Spotkanie z  tak 
świetną wokalistką bez wątpienia jest 
bardzo inspirujące i motywujące do 
rozwijania wokalnej pasji. Podczas war-
sztatów nie zabrakło ćwiczeń z emisji 
głosu, indywidualnych przesłuchań oraz 
twórczej krytyki, która dla każdego ar-
tysty jest elementem bardzo ważnym 
w  jego rozwoju. Takie wydarzenia jak 
warsztaty muzyczne są na pewno czymś 
bardzo przydatnym w nabieraniu do-
świadczenia scenicznego oraz rozwijaniu 
swojej pasji. 

Marcin Kurkus

�
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„POWIŚLAŃSKA COOL-TURKA”, CZYLI FERIE Z GMINNYM 
OŚRODKIEM KULTURY W KWIDZYNIE
„Powiślańska COOl-TURKA” – pod takim hasłem przebiegały tegoroczne ferie zimowe, których organizatorem był 
Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. 

W tym roku w naszych zajęciach 
wzięło udział 1171 osób. Zajęcia 
odbywały się w świetlicach pro-

wadzonych przez GOK, tj. w Brokowie, 
Pastwie, Marezie przy ul. Długiej, Korze-
niewie, Kamionce, Dubielu, Gurczu, Li-
piankach, Marezie przy ul. Osiedlowej, 
Pawlicach, Rakowcu, Rozpędzinach, a tak-
że w Zielonej Szkole w Brachlewie. Uczest-
nicy zajęć doświadczyli spotkania z ar-

Ferie
KULTURA

tystyczną ekspresją połączoną 
z integracją oraz spontanicznym działa-
niem, co zawsze rodzi twórcze pomysły. 
Nie zabrakło również czasu na wspólną 
zabawę oraz rozwijanie konkretnych 
umiejętności. Uczestnicy zajęć bez wąt-
pienia mieli możliwość spotkania się 
z kulturą, sztuką i ekologią. Niestety 
wszystko co dobre, szybko się kończy. 
Czas ferii zimowych dobiegł końca i, jak 

to stało się już tradycją, wszyscy uczest-
nicy zajęć spotkali się w świetlicy w Ra-
kowcu. Tym razem zakończeniu ferii 
towarzyszył spektakl lalkowy „Czerwo-
ny Kapturek” w wykonaniu Teatru Wład-
ca Lalek ze Słupska. Nie zabrakło również 
części warsztatowej, w której widzowie 
spektaklu chętnie brali udział. 

Marcin Kurkus
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Ferie
KULTURA

Zdjęcia: GOK
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Spotkania 
KULTURA

Było to zarazem pierwsze spotkanie 
w ramach cyklu „Marzec w Szpilkach”, 

który w Gminnym Ośrodku Kultury w Kwi-
dzynie stał się już tradycją. Tym razem 
panie miały okazję zmierzyć się ze sztu-

ką tworzenia pisanek przy wykorzysta-
niu fi lcu oraz specjalnie do tego prze-
znaczonych igieł. Jak widać, mamy 
w naszej Gminie Kwidzyn bardzo zdolne 
panie, które w cudowny sposób pora-

dziły sobie z tą niezwykłą sztuką. Bez 
wątpienia „Filcowe Pisanki” staną się 
piękną ozdobą wielkanocnych stołów 
w wielu domach Gminy Kwidzyn.  

Marcin Kurkus

„FILCOWE 
PISANKI” – 
WARSZTATY 
W RAMACH 
CYKLU SPOTKAŃ 
„MARZEC 
W SZPILKACH”
„Filcowe pisanki” – pod taką 
nazwą odbyły się w piątek 2 marca 
warsztaty w Pracowni Haftu 
Artystycznego w Pastwie. 
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KULTURA
PAS DE NOM

Zdjęcia: GOK

SZAŁAMAJA – II MIEJSCE DLA ZESPOŁU 
„PAS DE NOM”!!!

Zespół „Pas de nom” tworzą: Aneta Gogolewska, Maja Michalak, Zuzanna Sitko, Julia Bogacka i Paula Żuk; a za opra-
wę instrumentalną odpowiedzialni byli: Kacper Jankowski, Tomek Makowski, Michał Rajkowski oraz  Tomasz Olszew-
ski. Całemu zespołowi składamy serdecznie gratulacje oraz przesyłamy gromkie brawa dla tegorocznych zwycięz-

ców, tj. dla zespołu „Bez Granic” z Prabut oraz Zespołu KSS za zajęcie III miejsca.        
 Marcin Kurkus

Fot. Bylejaka fotografi a

Zespół „Pas de nom” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kwidzynie, prowadzony 
przez p. Agnieszkę Perehudę, zdobył II miejsce podczas tegoroczn ej Szałamai. 



OŚWIATA
Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Spotkanie z seniorami 

23 stycznia dzieci z grupy II i III uświetniły swoim występem spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka, którego organizatorem był Związek Emerytów i Rencistów z Kwidzyna. Uroczystość odbyła 

się restauracji „Miła” w Kwidzynie. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele lokalnych 
władz.

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 23 stycznia w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci 
i Dziadka. Dzieci wyraziły swoje uczucia poprzez wiersze, piosenki i tańce. Składały swoim Kocha-

nym Dziadkom i Babciom życzenia i wręczały upominki. Było bardzo wzruszająco i uroczyście.

Karnawał 2018!!!

26 stycznia odbył się w naszym przedszkolu wspaniały bal przebierańców. Zabawę prowadziły 
„Śnieżynki”. Impreza rozpoczęła się zabawą taneczną, która była przeplatana licznymi konkursa-

mi. Wszystkim dopisywał dobry humor i chęć uczestnictwa we wspólnej zabawie. Do tańca porywały 
nas najpopularniejsze karnawałowe przeboje, przy których wszyscy wesoło się bawili.

Turniej Szachowy

2 lutego dzieci z naszego przedszkola brały udział w Turnieju Szachowym „Ferie 2018”, którego 
organizatorem był MTS Kwidzyn. Turniej zakończył się ogromnym sukcesem naszych wychowan-

ków. Zajęli oni kolejno: I miejsce – Marcel Szuwarowski i II miejsce – Sebastian Studziński w kategorii 
chłopców oraz II miejsce – Marcelina Szuwarowska i III miejsce – Daria Małkowska w kategorii dziew-
cząt.

Warsztaty w Eko-Inicjatywie

W dniach 13 i 16 lutego dzieci z dwóch najstarszych grup wiekowych brały udział w warsztatach 
organizowanych przez Ośrodek Ekologiczny Eko-Inicjatywa w Kwidzynie. Temat warsztatów 

brzmiał „Wisła wpada do Bałtyku”. W czasie zajęć dzieci uczestniczyły w  pogadance na powyższy 
temat i robiły doświadczenia – fi ltrowały wodę. Na koniec spotkania wykonały pracę plastyczną na 
określony temat: „Z biegiem Wisły”. 

Biblioteka 

Z okazji Światowego Dnia Kota dzieci z grupy III odwiedziły Bibliotekę w Marezie i wzięły udział 
w ciekawych zajęciach. Przedszkolaki obejrzały pokaz slajdów przedstawiający różne rasy kotów. 

Była zabawa przy piosence o kotach. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania pt. „Kotka 
Milusia” przedstawionego za pomocą teatrzyku Kamishibai. Kolejnym punktem naszej zabawy był quiz 
o kotach. Na zakończenie dzieci wykonały pracę plastyczną „Mój kotek”. Spotkanie minęło w zabawnej 
i wesołej atmosferze.  

Wyjście do Teatru

Dnia 22 lutego dzieci z naszego przedszkola poszły do Teatru w Kwidzynie na przedstawienie pt. 
„Plastusiowy pamiętnik”. Była to bajka, która zainteresowała młodych widzów barwnymi kostiu-

mami, świetną grą aktorską i piosenkami. Przedstawienie dostarczyło dzieciom wielu wrażeń, który-
mi dzieliły się po powrocie do przedszkola.

Poznajemy pracę pszczelarza

23 lutego grupę starszaków odwiedził pan pszczelarz z Fundacji „Miodne życie pszczół”. Podczas 
wizyty opowiedział przedszkolakom o swojej pracy i życiu pszczół. Zaprezentował strój pszcze-

larza, akcesoria, które są niezbędne w jego pracy, oraz wyroby pszczelarskie. Dzieci miały możliwość 
wykonania świecy z wosku pszczelego i smakowały miód. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci 
otrzymały pamiątkowe dyplomy i kolorowanki.  
         
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tego dnia nasze przedszko-
laki złożyły kwiaty i zapaliły znicz pod tablicą upamiętniającą Bohaterów polskiej wolności.

34



OŚWIATA
Przedszkola

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Korzeniewie

Przedszkole w Korzeniewie
Wycieczka do Kinoteatru w Kwidzynie 

Dzieci z grupy „Motylki” i  „Słoneczka” wybrały się do kwidzyńskiego Kinoteatru na spektakl 
„Plastusiowy Pamiętnik”. Miały okazję obejrzeć muzyczną, kolorową, pełną ciepła i humoru 

bajkę o przygodach Plastusia. Niezwykle barwne i zwariowane przygody małego plastelinowego 
ludka i jego przyjaciół zachwyciły naszych podopiecznych, a uśmiech na twarzach dzieci nie schodził 
jeszcze długo po powrocie do przedszkola. Spotkanie z aktorami było nie tylko wspaniałym przeży-
ciem estetycznym, ale też okazją do pogłębienia wiedzy związanej z przekazem teatralnym w naj-
lepszy z możliwych sposobów – poprzez doświadczenie. 

Walentynki
14 lutego 2018 roku był dla dzieci z naszego przedszkola prawdziwym, czerwonym dniem miło-
ści i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w  różnych zabawach związanych z walentynkami, m.in. 

szukały drugiej połówki serca, rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek. Nie zabrakło 
oczywiście sercowych kolorowanek, spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Na koniec tego 
wyjątkowego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę: słodycze i balonika od pani. Dzień walen-
tynkowy z pewnością można zaliczyć do udanych, pełnego miłych wrażeń.

Dzień Babci i Dziadka
W naszym przedszkolu odbyły się spotkania, na które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy 
bowiem Dzień Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystości. Każda z grup 

przygotowała część artystyczną. Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta. 
Przedszkolaki śpiewały piosnki, tańczyły i recytowały wierszyki. Goście byli poruszeni. W oczach 
niektórych można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości były własnoręcznie wykonane przez dzieci upominki. 
Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.  
Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. Za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi dziad-
kami

Bal Karnawałowy
15 stycznia w naszym przedszkolu odbyło się niesamowite wydarzenie – Bal Karnawałowy. Dla 
przedszkolaków to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją 

bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas. Już od rana 
w przedszkolu pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, 
policjantów, Spidermana, Batmana… Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu ak-
torów z Teatru Narwal, którzy wprowadzili wszystkich w klimat wspaniałej zabawy. Aktorzy prze-
brani za bajkowe postacie profesjonalnie poprowadzili zabawę taneczną i roztańczyli wszystkich. 

Teatrzyk pt. „ Kto jest najpiękniejszy?” 
Dzieci z naszego przedszkola obejrzały spektakl teatralny pt. „Kto jest najpiękniejszy?” w wy-
konaniu aktorów ze Studia Artystycznego AKADA z Suwałk. Teatrzyk pełen humoru i zabawnych 

sytuacji przedstawił historię zwierzątek: leniwego motyla Maurycji, pszczółki, konika polnego, pają-
ka i mrówki. Wspaniale rozbudowane przedstawienie powstało na motywie klasycznej baśni Ezopa. 
Dzieci podczas przedstawienia dowiedziały się, że prawdziwe piękno nie ma nic wspólnego z pięknem 
zewnętrznym. Nie liczy się piękny i atrakcyjny wygląd, lecz przede wszystkim dobre serce i chęć 
pomagania innym w potrzebie.

Wizyta Pana Bibliotekarza w przedszkolu
Wszyscy znamy rolę, jaką w wychowaniu i  rozwoju człowieka od najmłodszych lat odgrywa 
kontakt z książką, która rozwija wrażliwość i wpływa na rozwój intelektualny młodego słucha-

cza i czytelnika. Jeśli chcemy, by dzieci wyrosły na wykształconych, kulturalnych, mądrych i dobrych 
ludzi, wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności: w domu, w przed-
szkolu i w szkole. W ramach propagowania czytelnictwa wśród dzieci zapraszamy do naszego przed-
szkola Pana Bibliotekarza Biblioteki Gminnej w Korzeniewie, aby on również czytał dzieciom  
bajki. 

Zabawy na śniegu 
Kiedy zawitała do nas prawdziwa zima i obsypała śniegiem nasz przedszkolny ogród, dzieci oddały 
się zimowemu szaleństwu. Biały puch pozwolił na kreatywne zabawy. Ileż było radości kiedy okaza-

ło się, że ze śnieżnego puchu można lepić i tworzyć różne kształty. Dzieci chętnie lepiły bałwany, rzuca-
ły śnieżkami, a także „atakowały” kulami śniegowymi swoje panie (oczywiście zachowując zasady bez-
pieczeństwa). Śniegowe bałwanki pozostawione w ogrodzie uśmiechały się przez okna do przedszkolaków, 
przypominając o spędzonych radośnie chwilach.
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Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w Rakowcu

Przedszkola

Walentynki, Walentynki – 
frajda dla chłopca 
i dziewczynki!

Luty to miesiąc MIŁOŚCI, a najbardziej 
„zakochanym” dniem w całym roku są 

WALENTYNKI! Z okazji tego święta 14 lutego 
w naszym przedszkolu została zorganizowa-
na Poczta Walentynkowa. Przedszkolaki 
tworzyły piękne kartki dla swoich sympatii 
i wrzucały je do specjalnej skrzynki. Następ-
nie mały listonosz odwiedził każdą grupę 
i wręczył adresatom miłosną korespondencję. 

Pizzę razem upiekliśmy i ze 
smakiem ją zjedliśmy!

9 lutego obchodzimy Międzynarodowy 
Dzień Pizzy. Mimo że nie jest to popu-

larne święto, a przysmak ten nie znajduje się 
w piramidzie zdrowego odżywiania, o której 
ciągle przypominamy naszym przedszkolakom, 
w tym dniu postanowiliśmy zrobić wyjątek 
i wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy w przed-
szkolu swoją własną pizzę. Trzeba przyznać, 
że była bardzo smaczna i szybko zniknęła 
z talerzyków!

Wycieczka do Malborka

W lutym „Rumianki” i „Słoneczniki” po-
jechały do Malborka, by wziąć udział 

w warsztatach pt. „Od ziarenka do bochenka”, 
podczas których poznały główne zboża 
uprawiane w Polsce, a także sposób, w jaki 
powstaje pieczywo w obecnych czasach i jak 
to było kiedyś. Następnie wykonały pracę 
plastyczną i upiekły własnoręcznie ulepione 
bułeczki. Po warsztatach udały się do Pla-
netarium, gdzie obejrzały „Bajkę o Małej 
Gwiazdce”, podczas której dowiedziały się, 
co to jest gwiazda i jakie są elementy Układu 
Słonecznego. Po wycieczce dzieci wróciły do 
przedszkola ze swoimi wypiekami, nowo 
zdobytą wiedzą i głową pełną pomysłów!

O zwierzęta zimą dbamy 
– zawsze chętnie 
pomagamy!

Była Góra Grosza i Szlachetna Paczka, 
należy się jeszcze Paczka dla Zwierzacz-

ka. Gdy nasze pupile wszystko w domach 
mają, gdzieś tam w schroniskach samotne 
zwierzaczki na kąski czekają. Więc wszyscy 
pokażmy te wielkie serducha, niech się nam 
zwierzaczki cieszą... od ucha do ucha!

Kiedy zima sroga wkoło, 
dzieci bawią się wesoło!

Pod koniec stycznia nasze przedszko-
laki wzięły udział w Bajkowym Balu 

Karnawałowym. Oprócz tańców i zabaw przy 
muzyce, dzieci mogły skorzystać z Foto-
Budki przygotowanej specjalnie na tę okazję, 
a  także poczęstować się karnawałowymi 
smakołykami. 

Gdy Dziadkowie święto 
mają, przedszkolaki 
odwiedzają!

Dziadkowie naszych przedszkolaków 
mieli okazję poczuć się wyjątkowo 

podczas uroczystości z okazji swojego świę-
ta. Wszystkie dzieci wystąpiły przed swoimi 
gośćmi, prezentując piękne, kreatywne, 
niekiedy wzruszające programy artystyczne. 
Dziadkowie otrzymali od swoich wnuków 
pamiątkowe upominki i  spędzili wspólnie 
miłe chwile przy herbatce i ciasteczku. 

Warsztaty plastyczne w Podzamczu

Na początku stycznia grupa „Rumianków” wybrała się 
na pierwszą wycieczkę w Nowym Roku. Tym razem 

Starszaki odwiedziły Pracownię Artystyczną Podgórze 
w Podzamczu, gdzie wzięły udział we wspaniałych warszta-
tach malarskich. Przedszkolaki nauczyły się mieszać kolory 
tak, by powstały nowe, poznały pojęcie koloru podstawo-
wego i barwy pochodnej, obserwowały doświadczenia 
z użyciem tuszu, wysłuchały bajki, grały w memo i kalam-
bury, a także zamieniły się w malarzy i stworzyły piękne 
obrazy. To było bardzo przyjemne obcowanie ze sztuką. 
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SP Tychnowy

Szkoły

Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole
     
Święto Babci i Dziadka to 

jedna z uroczystości, która na 
stałe wpisała się w tradycję 
naszej szkoły. Świąteczne spot-
kanie przygotowane zostało 
przez oddział przedszkolny oraz 
uczniów klas I-III, ich wycho-
wawców oraz rodziców, którzy 

poświęcili swój czas, aby pomóc w organizacji imprezy. Do szkoły 
przybyło ok. 100 seniorów, którzy wsłuchiwali się w życzenia pły-
nące prosto z serca. Były wiersze, piosenki, a nawet wspólne tańce 
wnuków i dziadków. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas 
pozostanie w sercach wszystkich uczestników spotkania.

„Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” 
– projekt edukacyjny UNICEf

W dniu 15 stycznia rozpoczę-
liśmy realizację projektu eduka-
cyjnego UNICEF „Spraw, aby dzie-
ci z Syrii przetrwały zimę”. Tym 
razem nasza pomoc skierowana 
jest do syryjskich dzieci, które 
przeżywają tragedię wojny i znaj-
dują się w bardzo trudnych wa-
runkach.

Realizację projektu rozpoczę-
liśmy od przedstawienia całej 
społeczności szkolnej sytuacji w Syrii oraz celów projektu. Wycho-
wawcy klas przeprowadzą ze swoimi uczniami dodatkowe zajęcia 
na ten temat. W świetlicy szkolnej znajduje się skarbonka przezna-
czona na zbiórkę. Projekt zostanie zakończony akcją prac malarskich 
przyjaciół szkoły oraz naszych uczniów w dniu 21 marca w czasie 
Wiosennego Kiermaszu Świątecznego. Koordynatorami projektu są 
p. Bożena Grębska i p. Łukasz Graban.

Medaliści Otwartych Mistrzostw Gniewa 
w tenisie stołowym

11.02.2018. odbył się fi nałowy turniej tenisa stołowego Otwar-
te Mistrzostwa Gniewa – OPEN Gniewa. Po 4 turniejach nasi zwod-
nicy zajęli doskonałe miejsca: w kategorii żak bezkonkurencyjny był 
Stanisław Redmer, który zajął I miejsce, natomiast w kategorii mło-
dzik – Jakub Obuchowski, który zajął II. Karol Radzikowski zdobył III 
miejsce. Nasi sportowcy ulegli nieznacznie zawodniczce gospodarzy. 
W turnieju brali udział zawodnicy powiatów: Gniewa, Tczewa oraz 
Kwidzyna. Trenerem i opiekunem naszych medalistów jest pan 
Aleksander Cichocki. Gratulujemy zawodnikom i trenerowi.

Medaliści piłki siatkowej

W sobotę 27 stycznia spot-
kaliśmy się z zawodnikami są-
siednich szkół na eliminacjach 
Gminnych Igrzysk Dzieci w Mini 
Piłce Siatkowej Dziewcząt 
i Chłopców. W wyniku zdrowej 
rywalizacji i wspólnej zabawy 

nasze uczennice zdobyły I miejsce, natomiast przetrzebiona choro-
bami drużyna chłopców po niezłomnej walce zajęła III miejsce. A oto 
składy dzielnych drużyn: Paulina Wojke, Julia Redmer, Nicola Skal-

mowska, Aleksandra Zwidryn, Kinga Bakierska, Victoria Voigt, Ewa 
Marchlewska, Marlena Kozłowska. Drużyna chłopców: Oliver Kopy-
czyński, Karol Radzikowski, Michał Tymicki, Mateusz Kowalski, Karol 
Osowski.

Orientacja zawodowo-edukacyjna

Uczniowie klas V-VII odbyli kolejne spotkanie w ramach realiza-
cji systemu doradztwa zawodowego. Z pracownikami Domu Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie spotkaliśmy się 22 stycznia. Ponieważ 
gościliśmy w ośrodku, przywitali nas ciepło gospodarze – p. Dyrek-
tor Kazimierz Gorlewicz oraz kierowniczka działu rehabilitacyjno-
terapeutycznego p. Krystyna Chodara. Mieliśmy wspaniałą okazję 
poznać pracowników DPS i zawody, które nam zaprezentowali, a że 
sami je wykonują, to z przekonaniem i wyczerpująco opowiadali 
o swojej pracy.

Wycieczka uczniów kl. V-VII do Gdańska

W dniu 16 stycznia uczniowie 
klas V-VII uczestniczyli w wy-
cieczce do Gdańska. Jednym 
z miejsc, które zwiedzili, było 
Muzeum II Wojny Światowej. 
Sercem muzeum jest wystawa 
główna zajmująca powierzchnię 
niemal 5 tys. m2, co czyni ją jedną z największych wystaw prezen-
towanych przez muzea historyczne na świecie. Zlokalizowana jest 
na głębokości 14 m pod ziemią. Wystawa tworzy opowieść o tragicz-
nym doświadczeniu II wojny światowej, o  jej genezie i  skutkach, 
o ofi arach i sprawcach, o bohaterach i zwykłych ludziach. Ma przy-
pominać lekcję historii, której nie wolno nam zapomnieć. Następnie 
uczniowie rozwiązywali zagadki w Escape Roomie, a po gimnastyce 
umysłowej uczestniczyli w nietypowej lekcji wychowania fi zyczne-
go w JUMPCITY, gdzie w wyjątkowy sposób rozwijana była ich koor-
dynacja i ogólna sprawność ruchowa. Wyjazd dostarczył wszystkim 
uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

„Od grosika do złotówki” – projekt 
edukacyjny

Międzygalaktyczna rakieta 
wystartowała... Uczniowie z kla-
sy II rozpoczęli realizację pro-
jektu z zakresu edukacji fi nan-
sowej „Od grosika do złotówki”. 
Na pierwszych zajęciach odbyli 
podróż na planetę Grosik, gdzie 
poznali zasady bezpiecznej po-
dróży, utrwalili znajomość monet 
i banknotów oraz ćwiczyli liczenie pieniędzy. Poznali również pojęcia: 
złoty, grosz, nominał, bilon, awers i rewers. Uczestniczyli w zabawach 
muzyczno-ruchowych przy piosence „Od grosika do złotówki”. Swo-
je wrażenia z „podróży” umieścili w „kapsule mądrości”, która zosta-
nie otwarta za 10 miesięcy, na zakończenie projektu.

Warsztaty malarskie w pracowni 
„Podgórze”

Na przełomie lutego i marca uczniowie klas II, IV, V i VI brali udział 
w warsztatach malarskich w pracowni „Podgórze” w Podzamczu. 
W czasie zajęć rozwijali zmysł artystyczny, wrażliwość i spostrze-
gawczość oraz zdolności twórcze. 

www.sptychnowy.edupage.org
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Dnia 24 stycznia 2018 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. O godz. 9.30 sala świetlicy szkolnej 
wypełniła się po brzegi, babcie i dziadkowie zasiedli przy wspólnym 
stole i podziwiali występy swoich wnucząt. To wyjątkowe spotkanie 
rozpoczęło się od przedstawienia pt. „Z bajką bezpieczniej”, wysta-
wionego przez klasę III b. Następnie uczniowie recytowali wiersze, 
śpiewali piosenki, tańczyli, a to wszystko dla swoich babć i dziadków. 
Poczęstunek na tę okazję przygotowali uczniowie klasy III podczas 
warsztatów kulinarnych. Nad przygotowaniem całego występu 
czuwały panie: Alina Szyszko i Dorota Szwangruber.

Walentynki

Z okazji Święta Zakochanych w naszej szkole działała poczta 
walentynkowa. Samorząd Uczniowski we współpracy ze świetlicą 
szkolną dostarczył przygotowane kartki walentynkowe w dniu  
14 lutego. Niektórzy byli miło zaskoczeni.

ZHP w naszej szkole

7 KDH „Nieliczni” oraz Próbna Drużyna Harcerska „Widmo” wspól-
nym biwakiem w Orkuszu zakończyły pierwszy semestr roku szkol-
nego. Harcerze udali się do Orkusza, aby ukończyć „Szkołę Szpiegów” 
i otrzymać certyfikat. W związku z tym zajęcia odbywały się w blo-
kach tematycznych – szyfry, zagadki, podchody. Wieczorami natomiast 
harcerze musieli zdobywać dodatkową wiedzę, śledząc losy boha-
terów filmów szpiegow-
skich.

Ogromnym zaintere-
sowaniem cieszyły się 
również zajęcia w kuchni. 
Własnoręcznie wykonane 
drożdżówki czy pieczone 
bułki smakowały jak ni-
gdy i znikały w tajemni-
czych okolicznościach. 
Nawet drużynowym nie 
udało się odnaleźć po nich śladów.

Harcerze powrócili do domów w bardzo dobrych nastrojach, 
pełni energii i zapału, dziękując druhnie pwd. Wiktorii Wesołowskiej 
i druhowi Natanielowi Żochowskiemu za wspaniałą przygodę.

OŚWIATA
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SP w Rakowcu

Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

„Pamiętać – to nasz obowiązek”
Dnia 1 marca 2018 r. w szkole odbył się apel z okazji Narodowe-

go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Akademię przygotowała klasa 
VI pod opieką swojego wychowawcy, pana Mirosława Tropera. Pod-
czas apelu uczniowie upamiętnili żołnierzy antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia, oddali im hołd za krew przelaną 
w obronie ojczyzny.

Goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej

Tradycyjnie, już od kilku lat w okresie Bożego Narodzenia odwie-
dzają nas uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górkach. W tym 
roku gościliśmy ich na lekcji religii w klasie IV, w piątek 19 stycznia 
2018 r. Pani Joanna Wolnik (opiekun grupy) przygrywała na pianinie, 
Łukasz Godzik na gitarze, a pozostali uczestnicy warsztatów śpie-
wali kolejno kolędy. Uczniowie włączali się do śpiewania, a nawet 
sami próbowali swych sił w śpiewaniu solo. Było bardzo radośnie.

Sukces w Powiatowym Konkursie „Oni też 
byli dziećmi”

23 stycznia 2018 r. reprezentacja naszej szkoły w składzie: 
Amelia Osiecka z kl. I, Nikola Gretkowska z kl. II oraz Antoni Sieniek 
z kl. III b zwyciężyli w VI Powiatowym Konkursie o Polskich Noblistach 
„Oni też byli dziećmi”. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat 
sławnych Polaków!

Dzień Babci i Dziadka
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Janowie

„MaTEMaTYCZNE NOCOWaNIE”
Od 1 do 2 lutego (podczas ferii) 

w szkole spotkali się chętni ucz-
niowie w celu rozwijania swoich 
zainteresowań matematycznych. 
Podczas wspólnie spędzonego 
czasu rozwijali swoje pasje, grając 
w gry dydaktyczne, biorąc udział 
w zajęciach symulacyjnych, pracu-
jąc zdalnie na platformie, rozwią-
zując zadania matematyczne, ale 

również rozwiązując zagadki lateralne i prowadząc dyskusje proble-
mowe. Emocji i zabawy było dużo… ale wystarczyło sił do nocnego 
oglądania fi lmów. Wspólne przygotowywanie posiłków również 
sprawiło dużo radości, a dzięki wspaniałym mamom słodki poczę-
stunek był dodatkową przyjemnością.

PÓłKOlONIE JĘZYKOWO-TEaTRalNE 
W pierwszym tygodniu ferii 

zimowych w Szkole Podstawowej 
w Janowie w ramach projektu Gmi-
ny Kwidzyn „Kompetentni = goto-
wi na lepszą przyszłość” odbyły 
się półkolonie językowo-teatralne. 
W trakcie zajęć uczniowie mieli 
możliwość używania języka angiel-
skiego w  różnych sytuacjach komunikacyjnych oraz trenowania 
umiejętności aktorskich. Uczestnicy półkolonii wcielali się w wybra-
nych bohaterów ze świata fi lmu i bajek, a efektem pięciodniowych 
zajęć było zaprezentowanie swoich bohaterów w  języku angiel-
skim.  

WOŚP
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Janowie, wzorem ubiegłych lat, 
włączyli się w 26 fi nał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W tym celu została zorganizowana 
loteria fantowa, która cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem całej 
społeczności szkolnej. Zebrane 

pieniądze zostały przekazane do Kwidzyńskiego Sztabu WOŚP.

PaNCaKE DaY (DZIEŃ NalEŚNIKa)

Uczniowie uczestniczący w za-
jęciach rozwijających z języka an-
gielskiego w  ramach projektu 
„Kompetentni = gotowi na lepszą 
przyszłość” zorganizowali typowy 
dla krajów anglojęzycznych Pan-
cake Day. W ramach zajęć uczest-
nicy zapoznali się z przepisem na 
tradycyjne amerykańskie naleśni-
ki, a następnie wspólnie je przygo-
towali. Naleśniki polane syropem 
klonowym smakowały wyśmienicie.

5 DH „Knieja” 
Działająca przy szkole Podsta-

wowej w Janowie nie zapomniała 
o czworonogach ze schroniska na 
Miłosnej. W czasie tęgich mrozów 
przekazała schronisku koce, które 
pozwolą zwierzętom przetrwać 
zimne noce.

Członkowie 5 DH „Knieja” 
Działającej przy Szkole Pod-

stawowej w Janowie wzięli udział 
w XXXIV Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Harcerskiej i Poezji Śpie-
wanej „Szałamaja”, który odbył się 
w dniach 2-4 marca w Kwidzynie 
pod hasłem „Idę w góry”. Wokaliści 
zaśpiewali dwie piosenki, które 
przygotowali pod artystycznym 

kierunkiem nauczyciela muzyki – Marcina Sawickiego.

Uczniowie i harcerze Szkoły Podstawowej w Janowie wraz z Dy-
rektorem Edytą Januszewską oraz Drużynową 5 Drużyny Harcerskiej 
„Knieja” Wiesławą Szkutnik wzięli udział w obchodach Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Złożyli kwiaty pod pomnikiem 
upamiętniającym członków organizacji „Konfederacja Obrony Wiary 
i Ojczyzny” działających w Marezie w latach 1950-1952, a następnie 
wzięli udział w patriotycznej mszy w kwidzyńskiej Katedrze. Szkoła 
w Janowie od 2017 roku jest opiekunem sztandaru wspomnianej 
wyżej organizacji podziemnej.

Od września 2017 roku dzieci 
z oddziału przedszkolnego biorą 
udział w akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Zapraszamy wszystkich 
chętnych: rodziców, dziadków, 
ciocie, wujków do przeczytania 
opowiadania, baśni, legendy czy 
też wiersza dzieciom, bo to właśnie 
podczas słuchania bajek rozwija 
się w dziecku wyobraźnia. Czytanie 
buduje więź z rodzicami, wzboga-

ca zasób słów, uczy, jak radzić sobie w różnych sytuacjach, wzorując 
się na bohaterach bajek. W styczniu odwiedziła nas Pani Beata – 
mama Maksia z grupy zero. Jak widać, dzieciaki chętnie słuchają 
bajek czytanych przez naszych gości.

Podczas tygodnia o tematyce „Je-
steśmy samodzielni w kuchni” dzieci 
z grupy zero udały się na wycieczkę 
do szkolnej kuchni, gdzie poznały 
tajniki gotowania. Dowiedziały się, jak 
wygląda szkolna „patelnia” oraz gdzie 
panie kucharki trzymają warzywa, 
dowiedziały się również, że higiena 
w pracy kucharza jest bardzo ważna, 
oraz poznały panującą tam modę.

Bal karnawałowy
23 stycznia w Szkole Podstawowej w Janowie odbył się w godzinach popołudniowych bal 

karnawałowy dla całej społeczności szkolnej. Organizatorem była Rada Rodziców wraz z opiekunem 
Panią Gabrielą Kamińską. Rada Rodziców była sponsorem poczęstunku w trakcie balu i drobnych 
upominków, które dzieci otrzymywały w czasie konkursów. Wybrano także „Króla i Królową Balu”. 
Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości. 
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Szkoły

SP w Korzeniewie
Zdrowo jem, 
więcej wiem

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie 
klas I, II, III przystąpili do VIII edycji   

ogólnopolskiego projektu „Zdrowo jem, 
więcej wiem”, realizowanego przez Fundację 
Banku Ochrony Środowiska. Patronat hono-
rowy nad projektem objęła Małżonka Prezy-
denta RP Agata Kornhauser-Duda. Głównym 
celem projektu było podniesienie poziomu 
wiedzy na temat zależności pomiędzy spo-
sobem odżywiania a stanem zdrowia. Projekt 
był podzielony na trzy sezony – jesienny, 
zimowy i wiosenny. Stałymi elementami były 
w każdej klasie: 2 zajęcia, 2 konkursy, pro-
mocja zdobytej wiedzy i Forum dla Rodziców. 
Podsumowaniem podjętych działań była 
impreza środowiskowa pod hasłem: „Jesień 
– Święto Pieczonego Ziemniaka i nie tylko…”. 
Przybyli goście mogli:
•  podziwiać prace wykonane przez dzieci 

– plakaty pt. „Dbam o zdrowie” oraz 
prace „Dary jesieni”,

•   zapoznać się z programami artystyczny-
mi przygotowanymi przez klasy,

•   wspólnie z dziećmi wykonać „Cudaki 
z ziemniaków”,

•  obejrzeć konkurencje sportowe lub uczest-
niczyć w nich,

Ogólnopolski 
konkurs 

plastyczny

6 grudnia 2017 roku w Świeciu został 
podsumowany Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny pod hasłem „Wzdłuż Wisły” – 
Spacer i odpoczynek u brzegu Wisły. 
Spośród 1123 nadesłanych prac komisja 
wyróżniła naszą uczennicę Wiktorię Szu-
malską. Gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów!

•  spróbować potraw przygotowanych przez 
rodziców z sezonowych warzyw,

•   zapoznać się z ulotkami „Jak pomóc 
dziecku być zdrowym”.

Szachista 
Stanisław Zieleń

W dniach 13 i 14 stycznia 2018 roku w Gdań-
sku odbył się Noworoczny Turniej Sza-

chowy – Grupa 1400, w którym uczeń klasy 
I Stanisław Zieleń (pod okiem instruktora 
Adama Drewsa) zajął I miejsce.

Poprzednie osiągnięcia Stasia to:

-  I miejsce w kategorii Chłopcy do lat 8 – 
Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 
Juniorów w Szachach Błyskawicznych,

-  I miejsce – Szachowe Mistrzostwo Kwi-
dzyna do lat 7,

-  I miejsce – Memoriał Szachowy Leona 
Jaworskiego w Prabutach,

-  XVIII miejsce – Mistrzostwa Polski Junio-
rów w szachach do lat 7 w Poroninie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

I m p r e z a  u d a ł a  s i ę  z n a k o m i c i e .

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie



16/2018Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 41

SP Korzeniewie

Szkoły

Uroczyste obchody Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2018 r. uczniowie naszej szkoły (Kacper Gubiec, Maja Smo-
lińska, Wiktoria Marut, Wiktoria Karandziej, Hanna Zbyszyńska, 

Dominika Szawardak, Mikołaj Zieleń) wzięli udział w obchodach 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W czasie uroczysto-
ści złożyli kwiaty pod tablicą pamięci Konfederacji Obrony Wiary i 
Ojczyzny w Marezie. Uczniom towarzyszyły: Dyrektor szkoły Pani 
Alina Urbańska oraz nauczycielka Pani Iwona Knot.

Bal KaRNaWałOWY

W dniu 24 stycznia 2018 w naszej szkole odbył się bal karnawa-
łowy dla klas I-VII. Głównymi organizatorami byli: Pani Jolanta 

Zbyszyńska, Pan Tomasz Serafi n, SU oraz Rada Rodziców. Imprezę 
poprowadzili Państwo Halsowie. Podczas balu przeprowadzono 
wiele ciekawych zabaw i konkursów. Wszyscy uczniowie chętnie 
w nich uczestniczyli. Działała kawiarenka, którą obsługiwali rodzice. 
Zabawa zakończyła się wręczeniem uczniom paczek od Świętego 
Mikołaja. Dziękujemy serdecznie Rodzicom i Pani Dyrektor za pomoc 
organizacyjną oraz wsparcie fi nansowe. Sponsorem nagród dla 
uczniów była Pani Renata Krupa – sołtys wsi Korzeniewo. Dzięku-
jemy!

SZKOlENIa W GDYNI

Uczniowie klasy VI: Agata Gubiec, Kacper Tułodziecki, Mikołaj 
Zieleń oraz Patryk Kowalczyk wraz z opiekunami, Panią Iwoną 

Knot i Panem Tomaszem Serafi nem, wzięli udział w szkoleniu obej-
mującym dwa spotkania trwające po 3 godz. dydaktyczne: 9 i 16 
stycznia 2018 r.

Warsztaty te odbyły się w Pomorskiej Szkole Żeglarstwa i Edu-
kacji Morskiej w Gdyni i miały na celu doskonalenie kompetencji 
nauczycieli SP w zakresie nauczania nawigacji w połączeniu z treś-
ciami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych.

Program warsztatów obejmował takie zagadnienia jak: mapa 
morska i współrzędne geografi czne, posługiwanie się trójkątami 
i cyrklami nawigacyjnymi.
W ramach wyjazdu edukacyjnego wdrażane były kierunki polityki 
oświatowej państwa, takie jak: Wdrażanie nowej podstawy progra-
mowej kształcenia ogólnego oraz Wzmacnianie wychowawczej roli 
szkoły.  

ROK IRENY SENDlEROWEJ

Rok 2018 został ogłoszony Rokiem Ireny Sendlerowej. W naszej 
szkole poznajemy biografi ę tej niezwykłej Polki. Uczniowie klas 

IV-VI obejrzeli fi lm „Dzieci Ireny Sendlerowej”, napisali wzruszające 
listy i w czasie zajęć świetlicowych przygotowali gazetkę dla uczniów 
całej szkoły.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie
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OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Liczu

Szkoły

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w LIczu

SUKCESY KONKURSOWE 

Mamy zaszczyt poinformować, że kilkoro 
naszych uczniów zaangażowało się 

w przedmiotowe konkursy i osiągnęło sukces! 
Kajetan Góralczyk (kl. VI) zdobył III miejsce 
w Konkursie Wiedzy o Kwidzynie „Kwidzyn 
1945-1980” oraz II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Przyrodniczo-Ekologicznym „W ma-
ciejkowym ogrodzie”. Jan Kowalski (kl. VI) 
uzyskał w tych zmaganiach miejsce IV. 
W Powiatowym Konkursie Walentynkowym 
na najpiękniejszy wiersz o miłości II miejsce 
wywalczyła Milena Konopatzka. Również 
II miejsce, tym razem w gminnym etapie 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
uzyskała Maja Zalewska. Serdecznie gra-
tulujemy! Jesteśmy z Was dumni J.

Szkoła laureatem 
nagrody II stopnia 
w konkursie 
przeprowadzonym 
w ramach ogólnopolskiego 
programu „Wzorowa 
łazienka”

Głównym celem programu była poprawa 
warunków sanitarnych w szkolnych ła-

zienkach oraz edukacja uczniów w zakresie 
właściwego dbania o higienę. Szkoła Pod-
stawowa w Liczu znalazła się w gronie pla-
cówek nagrodzonych rocznym zapasem 
produktów marki Domestos. Środki dotarły 
już do szkoły i z pewnością ułatwią dbanie 
o czystość i higienę toalet. Szkolnym koor-
dynatorem programu była nauczycielka 
Dorota Szul.

„MłODZI CYfROWI? 
TaK, alE JaK?” 

To program profilaktyczno-zdrowotny, 
zrealizowany we wszystkich klasach 

naszej szkoły. Uczniowie uczestniczyli w war-
sztatach wychowawczych, pogadankach nt. 
„Młodzi cyfrowi – szanse i zagrożenia” pro-
wadzonych przez psychologa i pedagoga. 
Dodatkowo uczniowie klas VII SP oraz II i III 
gimnazjum wzięli udział w badaniach nauko-
wych w wersji online: mlodzicyfrowi.pl. 
Badania przeprowadził Uniwersytet Gdański 
oraz Fundacja „Dbam o mój zasięg” w celu 
zebrania wzorów korzystania przez młodzież 
z nowych urządzeń służących do komunika-
cji, szczególnie telefonu komórkowego oraz 
portali społecznościowych. Ponadto został 
ogłoszony szkolny konkurs plastyczny „Ra-
zem tworzymy lepszy Internet”. Wśród 
laureatów konkursu znaleźli się: A. Więckow-
ska i A. Kowalska (I m.), J. Kamiński i M. Na-
dworny-Kowalik (II m.), N. Rodak i N. Kichler 
(III m.). Wyróżnienia otrzymali M. Szpeflik,  
Z. Kopek, M. Wasiniak. Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i dziękujemy za aktywny udział 
w programie!  

Dzień Babci i Dziadka

W styczniu odbyły się w naszej szkole 
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziad-

ka. Jako pierwsi swoich bliskich gościły 
dzieci z grupy przedszkolnej wraz z panią 
Jolantą Kowalską. Nasze „maluszki” pięk-
nie zaprezentowały Szanownym Gościom 
swoje zdolności artystyczne. Następnie 
zaproszenie przyjęli Babcie i Dziadkowie 
uczniów klasy I i III, byli pracownicy szkoły 
oraz społeczność lokalna, którzy licznie 
zjawili się na obchodach tego wyjątkowego 
święta. Dzieci pod kierunkiem wychowawczyń 
Beaty Brzozowskiej oraz Joanny Chlebińskiej 
przygotowały występ słowno-muzyczny. 
Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Stanisława 

Gadomska, witając zebranych ciepłymi sło-
wami. Goście obejrzeli barwny i wesoły 
program artystyczny. Były to wzruszające 
wiersze, piosenki okolicznościowe oraz po-
kazy taneczne. Niniejsze uroczystości wspar-
li rodzice, którzy przygotowali słodki poczę-
stunek. Spotkania były dobrą okazją do 
wspólnych rozmów, dzielenia się wrażeniami, 
a przede wszystkim umocnienia więzi ro-
dzinnych i bliższego poznania się. Uczniowie 
klasy I  i  III wraz ze szkolnymi wolontariu-
szami udali się również do Domu Seniora 
„Elite Prestige”. Odwiedzili oni seniorów, 
zaprezentowali występ artystyczny oraz 
przynieśli upominki. Miło sprawiać innym 
radość!

PUP i UG 

Uczniowie klasy III C gimnazjum gościli 
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kwi-

dzynie. Młodzież spotkała się z doradcą klien-
ta, który omówił czynniki wyboru zawodu, 
obecny stan bezrobocia, działalność urzędu 
oraz barometr zawodów w powiecie kwidzyń-
skim w roku 2018. Uczniowie odwiedzili rów-
nież sąsiedni Urząd Gminy Kwidzyn, w którym 
spotkali się z Panią Wójt Ewą Nowogrodzką 
i pracownikami. Młodzież poznała zasady 
funkcjonowania urzędu, możliwości zatrud-
nienia w przyszłości (kierunki kształcenia 
z oferty UG niezbędne do zatrudnienia) oraz 
zasady zdobycia w niedalekiej przyszłości 
dowodu osobistego. Spotkania przebiegały 
w miłej atmosferze, uczniowie zadawali py-
tania, następnie pełni wrażeń i nowej wiedzy 
powrócili do szkoły.

aKCJE i ZaBaWY KlaSOWE 

Wpływają na dobre samopoczucie ucz-
niów, szczególnie nowych – przyjętych 

w większości w obecnym roku szkolnym. 
Wśród wspólnych zabaw i spotkań można 
wyliczyć: bal karnawałowy, zajęcia feryjne, 
wycieczki, wyjazdy na basen, pieczenie 
gofrów oraz zajęcia z nauki udzielania 
pierwszej pomocy w kl. VII prowadzone 
przez uczennicę Maję Zalewską. Nasza 
szkoła uczy, bawi i wychowuje!
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Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze
OŚWIATA

Szkoły

T e k s t  i  z d j ę c i a :  S z k o ł a  P o d s t a w o w a  w  N o w y m  D w o r z e

ferie zimowe 

Podczas ferii poprowadzono zajęcia 
przyrodnicze dla klasy III. Pierwszego 

dnia dzieci przypominały sobie zasady zdro-
wego odżywiania. Tworzyliśmy piramidy 
żywieniowe, a w ramach praktyki robiliśmy 
zdrową i kolorową sałatkę owocową. Następ-
nego dnia mieliśmy zajęcia o lesie – ucznio-
wie przypomnieli sobie rodzaje i warstwy 
lasy oraz gatunki leśnych zwierząt. Pod 
koniec zajęć rozwiązywaliśmy zadania na 
platformie internetowej SQULA.
  III klasa bierze udział w cotygodniowych 
zajęciach z kodowania. Podczas kółka ucz-
niowie programują na aplikacji ScratchJR i za 
pomocą gry edukacyjnej ScottieGo!

Agnieszka Jasińska

artystyczne ferie w Szkole 
Podstawowej w Nowym 
Dworze

W pierwszym tygodniu ferii dzieci z na-
szej szkoły brały aktywny udział w za-

jęciach plastycznych. Z wielkim zaangażo-
wanie wycinały, składały i  malowały. 
W pierwszym dniu zajęć wykonały bałwanki 
i zimowe drzewa z szarego papieru. Na ko-
lejnych spotkaniach powstały walentynko-
we serca i kartki.

W ostatnim dniu malowaliśmy zimę na 
szarym papierze. Kreatywność naszych 
młodszych i starszych uczniów owocowała 
powstaniem przepięknych prac przestrzen-
nych i płaskich o tematyce zimowej.

                    Justyna Matyka

Zajęcia logopedyczne

Podczas ferii dzieci z klas I  i  III miały 
możliwość uczestniczenia w zajęciach 

logopedycznych. „Gimnastyka buzi i języka”, 
gry i zabawy logopedyczne były jakże poży-
teczną i  jednocześnie przyjemną formą 
spędzenia wolnego czasu. Zajęcia prowadzi-
ła p. Izabela Ciemiecka.

 
Szkolne Kluby Sportowe

Ruszyła druga edycja programu Szkolne 
Kluby Sportowe, którego operatorem 

jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy  
w Gdańsku. Nasza szkoła kontynuuje udział 
w tym programie. Po dziewczętach, do pro-
gramu przystąpiła grupa piłki nożnej. Zaję-
cia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwa-
ją jedną godzinę zegarową (we wtorek od 
15.30 do 16.30 oraz w środę od 16.00 do 17.00).

Jerzy Stankiewicz

Wydarzenia 

1.03.2018 r. – składanie kwiatów pod pomni-
kiem Żołnierzy Wyklętych

5.03.2018 r. – spotkanie z przedstawicielami 
Młodzieżowej Rady Gminy

Katarzyna Wejnert

Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
Pożarniczej

W Urzędzie Gminy 6 marca 2018 r. odbył 
się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożar-

niczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” skierowany do młodzieży 

z Gminy Kwidzyn z trzech grup wiekowych. 
Turniej ma na celu popularyzowanie przepi-
sów i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa 
i ochrony przeciwpożarowej.

W tym turnieju nasi uczniowie w grupie 
wiekowej 14-16 lat zdobyli: I miejsce – Wiktor 
Wiśniewski, III miejsce – Karol Serdacki, 
którzy przeszli do etapu powiatowego. 

Ewa Suczyńska



Zapowiedzi

Stowarzyszenie TRAKTOR TEAM Gmina Kwidzyn zaprasza
dorosłych i dzieci na wspólny trening w ramach projektu 

„ZDROWO I BIEGOWO”
Sala gimnastyczna w Nowym Dworze

Piątek, 6 kwietnia 2018 r. godz. 18.30
Dołączcie do nas – dobra zabawa gwarantowana!


