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W NUMERZE

Ewa Nowogrodzka
Wójt Gminy Kwidzyn

INFORMACJE-WYDARZENIA

W  dniu 14 lipca 2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Gminy, która odbyła się 
w  Szkole Podstawowej w  Janowie, została przyjęta uchwała w  sprawie upamiętnienia 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W  związku z  przyjętą uchwałą 
planujemy przeprowadzić cykl wydarzeń związanych z  100 rocznicą obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości. II Bieg Plebiscytowy w  Janowie był pierwszym 
wydarzeniem, które połączyliśmy z  upamiętnieniem jednej z  najważniejszych rocznic 
dla historii Polski. Chciałabym serdecznie zaprosić wszystkich mieszkańców Gminy 
Kwidzyn do uczestnictwa w  kolejnych wydarzeniach, które będą miały akcenty 
patriotyczne i odbędą się na przestrzeni II półrocza bieżącego roku. 
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Absolutorium

Rada Gminy Kwidzyn ostatni raz w tej kadencji udzieliła 
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Gminy Kwidzyn w roku 2017
26 czerwca 2018 r. podczas obrad LI sesji Rady Gminy Kwidzyn radni  pod jęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania fi nansowego Gminy Kwidzyn za rok 2017 (jednogłośnie 12 głosami „za”) oraz w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 2017 rok  
(11 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się”). 

Przed podjęciem w/w uchwał Pani Wójt Ewa Nowogrodzka 
przedstawiła informację o realizacji założeń wieloletnich 

wynikających ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
Gminy Kwidzyn na lata 2015-2020 oraz Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej na lata 2014-2020.

Następnie szczegółowo przedstawiła sprawozdanie fi nan-
sowe i sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kwidzyn za 
2017rok. Zgodnie z procedurą Przewodniczący Rady Pan Hen-
ryk Ordon odczytał pozytywną opinię Regional nej Izby 
Obrachun kowej w Gdańsku o przed łożonym przez Wójta  
sprawoz daniu z wykonania budżetu za 2017 rok, a Prze wod-
nicząca Komisji Rewizyj nej Pani Katarzyna Rublewska przed-
stawiła stanowisko Komisji w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi za 2017 rok. W dyskusji Radni wyrazili pozytywną 
opinię do wykonanego przez Panią Wójt budżetu i wniosko-
wali o udzielenie absolutorium. 

Po podjęciu uchwały Wójt Gminy podziękowała kierownictwu 
i wszystkim pracownikom urzędu gminy, kierownikom jednostek 
organizacyjnych, radnym, a zwłaszcza sołtysom, na których 
spoczywa coraz więcej obowiązków w związku z realizacją 
funduszu sołeckiego. Podkreśliła, że to ciężka praca nas wszyst-
kich przyczyniła się do właściwej realizacji budżetu.

Katarzyna Kisiel

Zdjęcie: UG Kwidzyn



17/2018 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn4

Plebiscyt

98 rocznica Plebiscytu 
na Powiślu, Warmii i Mazurach
 To już kolejna, 98 Rocznica Plebiscytu na Powiślu, Warmii i Mazurach, która w tym roku zbiegła się 
z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 

INFORMACJE-WYDARZENIA

Obchody tej szczególnej rocznicy 
rozpoczęły się od uroczystej Sesji 

Rady Gminy Kwidzyn, podczas której na 
wniosek Wójt Ewy Nowogrodzkiej oraz 
Przewodniczącego Rady Henryka Ordo-
na została podjęta uchwała w sprawie 
upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Uroczysta sesja 
odbyła się w Szkole Podstawowej w Jano-
wie. Po sesji wszyscy uczestnicy wzięli 
udział w uroczystej mszy świętej, a na-
stępnie złożyli wiązanki kwiatów na mo-
gile pomordowanych w Janowie. 

W ramach obchodów odbył się również 
II Bieg Plebiscytowy dla Niepodległej, 
który w tym roku uzyskał patronat Biu-
ra Programu Niepodległa, którego logo-
typ został umieszczony na plakatach 

promujących wydarzenie. Zwycięzcą 
biegu został Pan Mariusz Pawłowski 
z klubu Kurzętnik Biega, na drugim miej-
scu uplasował się  Pan Krzysztof Biał-
kowski z klubu Gmina Gardeja Biega, 
z trzecim wynikiem dobiegł do mety Pan 
Kamil Górski z klubu Trunsformacja Gnie-
wu. Wśród Pań najszybsza była Pani 
Marzena Raniszewska z klubu Packman 
Team. 

Podczas imprezy odwiedził nas rów-
nież olimpijczyk p. Artur Siódmiak, któ-
rego sportowcy przyjęli z wielkim entu-
zjazmem. Każdy miał możliwość wzięcia 
autografu oraz zrobienia sobie pamiąt-
kowego zdjęcia.     

Nie zabrakło zaangażowania Szkoły 
Podstawowej w Janowie, która zawsze 
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Plebiscyt
INFORMACJE-WYDARZENIA

Zdjęcie: UG Kwidzyn

jest doskonałą i nieodłączną bazą podczas 
organizacji tego wydarzenia. Dla naj-
młodszych Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie przygotował animację, 
a każdy, kto miał ochotę mógł również 
razem z zespołem „Pas de nom” z GOK 
Kwidzyn wspólnie pośpiewać pieśni 
patriotyczne. Każdy z uczestników wy-
darzenia otrzymał, przygotowany spe-
cjalnie na tę okazję, śpiewnik z pieśniami 
patriotycznymi. 

Dla każdego z uczestników wydarze-
nia przygotowany był, przez Panią Ag-
nieszkę i Panią Lucynę, wspaniały żurek. 
Panie na co dzień gotują dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej w Janowie. KGW 

Janowo w ramach swojego stoiska ofe-
rowało szereg tradycyjnych, kulinarnych 
potraw. Tradycyjną pajdą chleba ze 
smalcem i ogórkiem, pyszne ciasta oraz 
kawę i herbatę. 

Organizatorami wydarzenia byli: 
Gmina Kwidzyn, Gminny Ośrodek Kultu-
ry w Kwidzynie, Szkoła Podstawowa 
w Janowie. Partnerami wydarzenia byli: 
Stowarzyszenie Traktor Team Gmina 
Kwidzyn oraz Rada Sołecka Wsi Janowo.  
Sponsorem uroczystości był Bank Spół-
dzielczy w Brodnicy oddział w Kwidzynie. 

Przedstawiamy porcję zdjęć z  tego 
wydarzenia.

Marcin Kurkus
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Plebiscyt
INFORMACJE-WYDARZENIA

Zdjęcie: UG Kwidzyn
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Plebiscyt
INFORMACJE-WYDARZENIA
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INFORMACJE-WYDARZENIA
Nagrody

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Rozdanie nagród Starosty 
i Przewodniczącego Rady 
Powiatu 
W dniu 06.04.2018 roku w Kwidzyńskim Parku 
Przemysłowo-Technologicznym w Górkach wręczono 
Honorowe Nagrody Przewodniczącego Rady Powiatu 
Kwidzyńskiego, Honorowe Nagrody Starosty 
Kwidzyńskiego, Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za 
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechnienia i ochrony kultury oraz Nagrody 
Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie 
kultury fi zycznej i sportu. W uroczystości rozdania nagród 
udział wzięli wójt gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka 
oraz przewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Ordon. 

Wśród nagrodzonych z terenu gminy Kwidzyn znaleźli się:
Honorowa Nagroda Przewodniczącego 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego:
•  Stowarzyszenie Mieszkańców na rzecz Rozwoju 

Wsi Dankowo „Zakątek Dankowo”
•  Klasy o profi lu Bezpieczeństwo Publiczne Sportowego 
 Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie
• Rada Sołecka Wsi Korzeniewo
•  Stowarzyszenie Seniorzy 50+
•  Grupa Nieformalna „Ośniaczki z dzikiej paczki”

Nagrody Starosty Kwidzyńskiego za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury fi zycznej i sportu:
•     Hanna Perfi kowska Karolina Wilczewska
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1. Gimnazjum w Nowym Dworze Ciszkowska Karolina

2. Gimnazjum w Nowym Dworze Jaskuła Julia

3. Gimnazjum w Nowym Dworze Dolatta Natalia

4. Gimnazjum w Nowym Dworze Osińska Aleksandra

5. Gimnazjum w Nowym Dworze Polenz Martyna

6. Gimnazjum w Nowym Dworze Humienny Jakub

NAGRODy WóJtA 
GMINy KWIDZyN
22 czerwca w Urzędzie Gminy Kwidzyn odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Kwidzyn za 
znakomite osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. 
Wśród nagrodzonych laureatów znalazło się sześcioro 
absolwentów Gimnazjum w Nowym Dworze. 

NAJLEPSI 
ABSOLWENCI SZKÓŁ 

w roku szkolnym 
2017/2018

INFORMACJE-WYDARZENIA
Nagrody

Zdjęcie: UG Kwidzyn

Karolina Wilczewska

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Wójt Gminy Kwidzyn Pani Ewa Nowogrodzka, Przewodni-
czący Rady Gminy Kwidzyn Pan Henryk Ordon, radni 

Gminy Kwidzyn, mieszkańcy wsi Mareza oraz rodziny konfe-
deratów złożyli wiązanki oraz zapalili znicze pod tablicą 
upamiętniającą Żołnierzy Niezłomnych Konfederacji Obrony 
Wiary i Ojczyzny. Pamięć działaczy walczących o Polskę uczczo-
no także modlitwą. Karolina Wilczewska

66. rocznica 
aresztowań działaczy 
Konfederacji Obrony 
Wiary i Ojczyzny
18 lipca 2018 roku na Skwerze im. Konfederatów Obrony 
Wiary i Ojczyzny w Marezie,  odbyły się uroczystości 
związane z 66. rocznicą aresztowań działaczy 
Konfederacji Obrony Wiary i Ojczyzny.  
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Zebrania

zakup materiałów i wyposażenia              12 199,87 zł 

paliwo                3 159,73 zł 

zakup butów strażackich                    430,50 zł 

akumulator do systemu powiadamiania alarmowego                    492,00 zł 

dofi nansowanie zakupu ubrań specjalnych                1 360,00 zł 

dofi nansowanie zakupu piły do cięcia stali i betonu                    663,00 zł 

dofi nansowanie – mundur ochronny specjalny, 
rękawice strażackie, kominiarki strażackie

               3 049,30 zł 

kompresor                1 219,58 zł 

sorbent, środek pianotwórczy                    196,80 zł 

zakup usług pozostałych                6 736,10 zł 

montaż kołowrotka do bramy wjazdowej                    448,95 zł 

przegląd i badania techniczne samochodu 
strażackiego 

                   204,00 zł 

przegląd i konserwacja aparatów powietrznych 
oraz masek

                   825,74 zł 

naprawa systemu alarmowego                1 606,38 zł 

naprawa i przegląd gaśnic                    171,79 zł 

wykonanie okresowych badań i atestacji butów 
strażackich oraz agregatu

                   421,89 zł 

wywóz nieczystości stałych z remizy                    174,04 zł 

powiadamianie alarmowe                    207,75 zł 

przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro                    639,60 zł 

INFORMACJE-WYDARZENIA

Zebrania Ochotniczych Straż Pożarnych
Zakończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Kwidzyn. 3 marca br. w  jednostce OSP Pastwa odbyło się pierwsze z nich. 14 marca zebrali się strażacy 
z jednostek OSP Tychnowy, a 24 marca z jednostki OSP Rakowiec. Podczas zebrań strażacy podsumowali 
działalność zarządu swoich jednostek. Wszystkie Zarządy OSP otrzymały absolutorium.

Omówiono najważniejsze potrzeby doposażenia jednostek w sprzęt ochrony przeciwpożarowej oraz przedłożono plany 
działalności na rok 2018 Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Ważniejsze zakupy doposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
pozyskanych ze środków budżetu gminy Kwidzyn w 2017 roku.

ekwiwalent za udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu

               7 173,89 zł 

badania lekarskie strażaków                    610,00 zł 

ubezpieczenie strażaków OSP                    500,00 zł 

ubezpieczenie samochodu strażackiego                    749,00 zł 

ŁĄCZNIE OSP PASTWA              27 968,86 zł 

zakup materiałów i wyposażenia           16 862,44 zł 

paliwo              5 887,84 zł 

mundury strażackie                 510,20 zł 

akumulatory gazoszczelne do systemu 
powiadamiania alarmowego

                105,06 zł 

tarcze do piły                   94,14 zł 

mundur strażacki, kominiarki                 825,45 zł 

ubranie specjalne              1 530,00 zł 

kompresor              1 997,30 zł 

elementy ogrodzenia, beton              4 521,54 zł 

zakup usług pozostałych           14 443,79 zł 

przegląd i badania techniczne samochodu 
strażackiego 

                203,00 zł 

legalizacja reduktora i automatów oddechowych 
aparatów oddechowych

             3 321,00 zł 

przegląd i konserwacja aparatów powietrznych oraz 
masek

             1 357,10 zł 

przegląd samochodu pożarniczego              5 153,15 zł 

ZADANIE
Wartość poniesionego 

wydatku
ZADANIE

Wartość poniesionego 
wydatku
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Zdjęcie: UG Kwidzyn

Zebrania

ZADANIE
Wartość poniesionego 

wydatku ZADANIE
Wartość poniesionego 

wydatku

powiadamianie alarmowe                 292,46 zł 

wykonanie okresowych badań i atestacji butów 
strażackich oraz agregatu

                421,89 zł 

przegląd pilarki                 100,00 zł 

naprawa i przegląd gaśnic                 171,79 zł 

wymiana akumulatorów do systemu powiadamiania 
alarmowego

                221,40 zł 

przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro              1 033,20 zł 

ekwiwalent za udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu

          16 984,68 zł 

wywóz nieczystości stałych z remizy                 191,40 zł 

ubezpieczenie strażaków OSP                 500,00 zł 

ŁĄCZNIE OSP TYCHNOWY           50 550,91 zł 

zakup materiałów i wyposażenia           16 862,44 zł 

paliwo              5 887,84 zł 

mundury strażackie                 510,20 zł 

akumulatory gazoszczelne do systemu 
powiadamiania alarmowego

                105,06 zł 

tarcze do piły                   94,14 zł 

mundur strażacki, kominiarki                 825,45 zł 

ubranie specjalne              1 530,00 zł 

kompresor              1 997,30 zł 

elementy ogrodzenia, beton              4 521,54 zł 

zakup usług pozostałych           14 443,79 zł 

przegląd i badania techniczne samochodu 
strażackiego 

                203,00 zł 

legalizacja reduktora i automatów oddechowych 
aparatów oddechowych

             3 321,00 zł 

przegląd i konserwacja aparatów powietrznych oraz 
masek

             1 357,10 zł 

przegląd samochodu pożarniczego              5 153,15 zł 

powiadamianie alarmowe                 292,46 zł 

wykonanie okresowych badań i atestacji butów 
strażackich oraz agregatu

                421,89 zł 

przegląd pilarki                 100,00 zł 

naprawa i przegląd gaśnic 171,79 zł 

wymiana akumulatorów do systemu powiadamiania 
alarmowego

221,40 zł 

przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego Holmatro 1 033,20 zł 

ekwiwalent za udział w działaniach 
ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu

16 984,68 zł 

wywóz nieczystości stałych z remizy 191,40 zł 

ubezpieczenie strażaków OSP 500,00 zł 

badania lekarskie strażaków 1 760,00 zł 

dotacja celowa na dofi nansowanie zakupu 
samochodu ratowniczo-gaśniczego

             700 000,00 zł 

ŁĄCZNIE OSP RAKOWIEC              731 825,32 zł 

Jacek Findling
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POWIAtOWE ObCHODy DNIA StRAŻAKA
21 maja 2018 na placu Jana Pawła II w Kwidzynie odbyły się powiatowe 
obchody Dnia Strażaka. 

Podczas uroczystości wręczono nagrody i awanse na wyż-
sze stopnie. W trakcie uroczystości pożegnano także od-

chodzącego na emeryturę komendanta powiatowej straży 
pożarnej, st. bryg. Sławomira Bogiela. Obowiązki komendanta 
przejął st. kpt. Zbigniew Rzepka. Obecni na uroczystości wójt 
gminy Kwidzyn oraz przewodniczący rady gminy Kwidzyn 
złożyli odchodzącemu komendantowi podziękowania za do-

tychczasową współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców gminy. W obchodach uczestniczyli także Wicewojewoda 
Pomorski Mariusz Łuczyk, europosłanka Anna Fotyga, pomor-
ski komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 
nadbryg. Tomasz Komoszyński, starosta powiatu kwidzyń-
skiego Jerzy Godzik oraz przedstawiciele wszystkich gmin 
z terenu powiatu kwidzyńskiego.  Karolina Wilczewska

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Uroczystość
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Szkolenie

W ćwiczeniach wzięły udział KW PSP 
Gdańsk JRG Kwidzyn, JRG Tczew, 

JRG Gdynia, JRG Sztum, OSP Pastwa OSP 
Tychnowy, OSP Ryjewo, OSP Rakowiec, 
OSP Sadlinki, a  także w ww. działania 
zaangażował się Urząd Gminy Kwidzyn, 
oraz SP Korzeniewo. Urząd Gminy Kwidzyn 
ufundował dla wszystkich strażaków 
pyszna grochówkę, którą przygotowały 
Panie kucharki ze Szkoły Podstawowej 
w Korzeniewie. Ćwiczenia były również 
okazją do prezentacji specjalistycznego 
sprzętu z zakresu ratownictwa wodnego, 
który jest na wyposażeniu ww. jednostek 
uczestniczących w ćwiczeniach. Celem 
ćwiczeń było zapoznanie ratowników 
z charakterem organizacji działań na 
terenach objętych powodzią, rozwijanie 
i doskonalenie wzajemnej współpracy 
działań między PSP i OSP, rozwijanie 
i doskonalenie sytemu łączności podczas 
akcji ratowniczej, przestrzeganie zasad 
BHP podczas działań, a także zapoznanie 
z dostępnym sprzętem na terenie po-
wiatu, w którym odbywały się ćwiczenia. 

Marcin Kurkus

Ćwiczenia strażaków
14.06.2018 r. w miejscowości Korzeniewo odbyły się ćwiczenia strażaków, 
które miały charakter szkolenia praktycznego z zakresu podejmowania działań 
ratowniczych na terenach zagrożonych powodzią. 

Zdjęcia: Zenobia Skoczek
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FUNDUSZ SOŁECKI – ROK 2018
W kwietniu 2018 roku gmina Kwidzyn odebrała dokumentacje projektowe w związku z realizacją przedsięwzięć 
zgłoszonych przez sołectwa naszej gminy w ramach funduszu sołeckiego. Dokumentacje dotyczyły doposażania 
terenów rekreacyjno-sportowych następujących sołectw:

sołectwo Brachlewo
sołectwo Bronno
sołectwo Dankowo
sołectwo Górki
sołectwo Janowo
sołectwo Korzeniewo
sołectwo Licze
sołectwo Grabówko
sołectwo Pastwa
sołectwo Pawlice
sołectwo Szałwinek

Oprócz dokumentacji sporządzonych w ramach doposaże-
nia terenów rekreacyjno-sportowych gmina Kwidzyn zawarła 
umowy na sporządzenie dokumentacji projektowych dotyczą-
cych:

• montażu instalacji elektrycznej na budynku przy boisku 
gminnym w miejscowości Dubiel,

• wykonania instalacji gazowej w świetlicy w miejsco-
wości Gniewskie Pole,

• przebudowy drogi gminnej w zakresie miejsc postojo-
wych w miejscowości Mareza,

• zagospodarowania terenu przy figurce w miejscowości 
Baldram,

• budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy 
Kwidzyn w miejscowościach

• Brachlewo,
• Lipianki,
• Mareza,
• Obory,
• budowy chodnika w kierunku szkoły w miejscowości 

Nowy Dwór.
Dokumentacja projektowa dotycząca zakupu budynku 

modułowego na potrzeby świetlicy kulturalno-oświatowej 
w miejscowości Ośno zostanie zlecona w sierpniu. 

W maju gmina Kwidzyn ogłosiła przetarg w celu wyłonienia 
realizatora przedsięwzięć polegających na doposażeniu tere-
nów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn na 
podstawie ubiegłorocznych i tegorocznych opracowań doku-
mentacji projektowych. Z racji formy przetargu, który ogło-
szony został w dwóch częściach, wybrano dwóch wykonawców 
z podziałem na place zabaw i siłownie zewnętrzne, których 
prace zakończą się do końca sierpnia.

Postępowanie przetargowe dotyczące doposażenia placów 
zabaw przy ul. Pawlickiej i Myśliwskiej w Rakowcu zostało 
unieważnione w dniu 4 lipca ze względu na brak ofert.

Zadania zrealizowane:
• utwardzenie dróg śródpolnych kruszywem łamanym 

w miejscowościach Rakowice i Rozpędziny,
• wykonanie pokrycia dachowego wiaty oraz utwardze-

nie nawierzchni pod wiatą w miejscowości Roz- 
pędziny.

Zadania w trakcie realizacji:
• montaż ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości 

Obory – termin realizacji do końca lipca,
• montaż ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości 

Janowo – termin realizacji do października z racji na 
trwające procedury wyznaczenia przez geodetę prze-
biegu nowych granic działek placu i parafii,  

• budowa oświetlenia drogowego na ulicy Rodzinnej 
w Tychnowach – termin realizacji do końca sierpnia,

• remont świetlicy w miejscowości Kamionka – termin 
realizacji do końca sierpnia,

• utwardzenie nawierzchni pod boisko do koszykówki 
w Gurczu i Grabówku – termin realizacji do końca sierp-
nia,

• utwardzenie miejsc postojowych przy parkingu w Ra-
kowcu kruszywem łamanym – termin realizacji do 
września,

• montaż instalacji elektrycznej w budynku przy boisku 
gminnym w Dubielu – termin realizacji do września,

• wykonanie pokryć dachowych istniejących altan na 
terenie gminy Kwidzyn – wykonanie w ramach środków 
funduszu sołeckiego oraz środków własnych gminy do 
końca sierpnia.

INFORMACJE-WYDARZENIA
Fundusz
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FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

W ramach złożonego wniosku do 
Ministra Sprawiedliwości Depar-

tamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich 
Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 14 
czerwca 2018 r. Wójt Gminy Kwidzyn 
Ewa Nowogrodzka podpisała umowę 
na powierzenie realizacji zadań z Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 
Sprawiedliwości, Program I na realiza-
cję zadań Funduszu Sprawiedliwości, 
Priorytet III B Wsparcie i  rozwój sy-
stemu instytucjonalnego pomocy 
osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem i świadkom oraz realizacja przez 
jednostki sektora finansów publicznych 
zadań ustawowych związanych z ochro-

ną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwi-
dacją skutków pokrzywdzenia prze-
stępstwem – nabycie: wyposażenia 
i urządzeń ratownictwa, niezbędnych 
do udzielenia pomocy poszkodowanym 
bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem 
zaplanowaliśmy zakupy na sprzęt ra-
towniczy na łączną kwotę 25.252,53 zł, 
z tego z finansowanych środków włas-
nych w wysokości 1%, tj. 252,52 zł. 

Jacek Findling

Zakupy doposażenia  dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach Funduszu Sprawiedliwości:

ZADANIE ILOŚĆ
KOSZT  

CAŁKOWITY
ŚRODKI Z FUNDUSZU 

SPRAWIEDLIWOŚCI
ŚRODKI  

Z BUDŻETU GMINY

Zakup Defibrylatora AED 1 5200,00 zł 5148,00 zł 52,00 zł

Zakup zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera 1 1104,53 zł 1093,48 zł 11,05 zł

Zakup parawanu do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków 1 1200,00 zł 1188,00 zł
12,00 zł

Zakup plandeki wielofunkcyjnej do rozłożenia narzędzi 1 500,00 zł 495,00 zł 5,00 zł

Zakup wysokociśnieniowej poduszki pneumatycznej 2 8660,00 zł 8573,40 zł 86,60 zł

Zakup osprzętu do zasilania wysokociśnieniowych poduszek 
pneumatycznych z butli sprężonego powietrza

2 7294,00 zł 7221,06 zł 72,94 zł

Zakup zestawu uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów 1 1294,00 zł 1281,06 zł 12,94 zł

REALIZACJA ZADAŃ Z BUDŻETU GMINY

W kwietniu w ramach zadania własnego gminy Kwidzyn 
pn. „Budowa i doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych 
na terenie Gminy Kwidzyn” zakupiono i zamontowano sprzęt 
sportowy w postaci bramek do gry w piłkę nożną oraz piłko-
chwytu dla sołectwa Grabówko oraz sprzętu do siłowni ze-
wnętrznej typu „biegacz” dla sołectwa Brokowo, zaś w maju 
doposażono place zabaw i  tereny rekreacyjno-sportowe  
w miejscowościach:

Janowo −	 wielofunkcyjny zestaw zabawowy,
Nowy Dwór −	 huśtawka wahadłowa z koszem  

i siedziskiem płaskim, 
−	 piaskownica, 
−	 dwie ławki z oparciem,

Ośno −	 wielofunkcyjny zestaw zabawowy,
Licze −	 huśtawka wahadłowa z koszem  

i siedziskiem płaskim, 
−	 karuzela,

Brokowo −	 bujak na sprężynie typu konik,
Obory −	 ławka z oparciem,

W ramach corocznych przeglądów obiektów małej infra-
struktury na placach zabaw gmina zleciła naprawę istniejących 
urządzeń. Część z nich została poddana renowacji, zaś pozo-
stałe obiekty powinny zostać naprawione do końca lipca. 

Ponadto, gmina zleciła również utwardzenie nawierzchni 
pod scenę plenerową w miejscowości Brachlewo. Prace mają 
potrwać do września.

Weronika Jarzębowska

INFORMACJE-WYDARZENIA
Fundusz

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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XLIX Sesja Rady Gminy 
Kwidzyn – 26 kwietnia 2018 r. 
Na XLIX Sesji Rady Gminy Kwidzyn na zaproszenie 
Przewodniczącego Rady – Pana Henryka Ordona – gościli 
przedstawiciele zarządców dróg: Pan Tomasz Miller 
(Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku), Pan Wojciech 
Łach (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie) oraz 
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 
w Kwidzynie: Pan Tomasz Choma (Kierownik Rewiru 
Dzielnicowych) i Pan Marek Rólkiewicz (Zastępca 
Naczelnika Wydziału Prewencji). 

Główny temat sesji dotyczył utrzymania i stanu dróg na 
terenie gminy Kwidzyn. Zaproszeni goście poinformowa-

li radnych i sołtysów o prowadzonych lub planowanych na 
rok 2018 i  lata następne remontach oraz inwestycjach na 
drogach wojewódzkich, krajowych i powiatowych w gminie 
Kwidzyn. Zastępca Naczelnika przekazali informację na temat 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego na te-
renie gminy Kwidzyn w roku 2017. Podczas sesji pracownicy 
merytoryczni urzędu przekazali zebranym informacje o naj-
ważniejszych zmianach w Ustawie Prawo Łowieckie, Ustawie 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi oraz szczegółowo omówiono realizację zadań w ramach 
funduszu sołeckiego. 
W kolejnym punkcie obrad przedstawiono:
1. Informację nt. oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 

rok;
2. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy 

Gminy Kwidzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicz-
nego w 2017 roku; 

3. Informację z realizacji zadań wynikających z § 5 uchwały 
Nr XXXVI/259/06 RG z dnia 29.09.2006 w sprawie okre-
ślenia zasad wnoszenia i  zbywania udziałów oraz akcji 
przez Wójta Gminy Kwidzyn.

Radni podjęli uchwały:
1)  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy 

Kwidzyn na 2018 rok,
2)  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy fi nansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,
3)  w sprawie podziału gminy Kwidzyn na stałe obwody gło-

sowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib ob-
wodowych komisji wyborczych,

4)  w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków 
budżetu gminy Kwidzyn w roku 2018 na realizację inwe-

INFORMACJE-WYDARZENIA
Sesja

Zdjęcia: UG Kwidzyn

stycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających 
azbest z terenu gminy Kwidzyn,

5)  w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej,
6)  w sprawie pomocy fi nansowej dla Samorządu Województwa 

Pomorskiego w roku 2018.
Katarzyna Kisiel



17/2018Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 17

INFORMACJE-WYDARZENIA
Sesja

L Sesja Rady Gminy Kwidzyn 
– 29 maja 2018 r. 
Przewodniczący Rady Pan Henryk Ordon powitał 
wszystkich zgromadzonych na L obradach Sesji Rady 
Gminy Kwidzyn, stwierdzając na podstawie listy obecności 
radnych wymagane quorum do podejmowania 
prawomocnych uchwał. W kolejnym punkcie porządku 
obrad radni zgłosili interpelacje, a Wójt Gminy Kwidzyn 
złożyła sprawozdanie ze swej działalności między sesjami.

Na sesji gościł mieszkaniec Marezy Pan Leszek Torłop, 
który zainicjował razem z innymi mieszkańcami nadanie 

imienia „Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny” punktowi 
widokowemu w Marezie. Przewodniczący Rady podkreślił, że 
podjęcie uchwały o nadaniu punktowi widokowemu w Marezie 
imienia „Konfederatów Obrony Wiary i Ojczyzny” jest przykła-
dem patriotyzmu i szacunku dla ojczystej historii, a zarazem 
przesłaniem dla młodego pokolenia mówiącym, że godność 
ludzka, Bóg, honor i ojczyzna to najważniejsze wartości, o któ-
re trzeba starać się każdego dnia.

W kolejnym punkcie obrad Pani Wójt przedstawiła infor-
mację z realizacji zadań wynikających z art. 37 ust. 8 z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w Gminie Kwidzyn za 2017 rok.  Zastępca Wójta Gminy 
Kwidzyn Pan Krzysztof Michalski przedstawił informację na 
temat utrzymania i stanu dróg gminnych w roku 2017 oraz 
planowanych zadaniach i inwestycjach na rok 2018.

Radni podjęli uchwały:
1)  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy 

Kwidzyn na 2018 rok,
2)  o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej pro-

gnozy fi nansowej Gminy Kwidzyn na lata 2018-2032,
3)  w sprawie nadania nazwy „Skwer imienia Konfederatów 

Obrony Wiary i Ojczyzny” punktowi widokowemu położo-
nemu w Marezie,

4)  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, za-
trudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminę Kwidzyn,

5)  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa 

Wodociągowo-Kanalizacyjnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Kwidzynie na lata 2018-2020,

6) w sprawie przyjęcia programu upowszechniania sportu 
i turystyki w gminie Kwidzyn na lata 2018-2020,

7) w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych 
Gminy Kwidzyn. Katarzyna Kisiel



17/2018 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn18

III Konferencja Młodzieżowych Rad w Warszawie
Dnia 17 kwietnia 2018 r. członkowie Młodzieżowej Rady Gminy Kwidzyn ze swoim opiekunem Panią Katarzyną Kisiel 
oraz Panią Wójt Ewą Nowogrodzką uczestniczyli w III Konferencji Młodzieżowych Rad pt. „Młodzi 2.0 – 
Młodzieżowe Rady na 100-lecie Niepodległości” w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. 

W spotkaniu obok m.in. wicepremiera 
i ministra kultury Pana Piotra Gliń-

skiego oraz szefowej Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej Pani Anny Zalewskiej uczest-
niczyli przedstawiciele młodzieżowych rad 
z całego kraju, którzy opowiadali o inicja-
tywach społecznych, jakie podejmują 
w swoich regionach.

Organizatorami wydarzenia byli: 
Parlamentarny Zespół ds. Wspierania 
Młodzieżowych Rad przy Jednostkach 
Samorządu Terytorialnego, Polska Rada 
Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci 
i Młodzieży RP przy MEN oraz Fundacja 
Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydarzenie było interesujące nie tylko 
ze względu na rok stulecia niepodległości, 
lecz także na formę i tematy, które zosta-
ły podjęte. Środowisko młodzieżowych rad 
dąży do zwiększenia partycypacji młodych 

Konferencja

w procesach decyzyjnych – zarówno lokal-
nych, jak i centralnych. Służyć temu mają 
nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, 
a  także przedłożenie ustawy o Radzie 
Młodzieży RP.

W trakcie konferencji w Sejmie po raz 
pierwszy przyznana została także na-
groda „Młodzieżowa Rada 2018”. Szefo-
wa resortu edukacji Anna Zalewska 
wyróżniła rady, które najaktywniej an-
gażują się w życie lokalnej społeczności. 
Zwyciężyły Młodzieżowa Rada Gminy 
Piaseczno oraz  Młodzieżowe Rady Mia-
sta Poznania i Zielonej Góry.

Konferencja była również przestrze-
nią dla dyskusji oraz okazją do zaprezen-
towania zebranym – również najważniej-
szym osobom w państwie – swoich 
postulatów. Ponadto spotkanie było 
okazją do rozwinięcia swoich umiejęt-
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Działamy charytatywnie
Młodzieżowa Rada Gminy Kwidzyn zorganizowała konkurs dla wszystkich klas ze szkół na terenie 
gminy Kwidzyn na zbiórkę rzeczy do schroniska dla zwierząt oraz pluszowych zabawek dla dzieci. 

Mimo że zbiórka trwała tylko tydzień, to do konkursu zgło-
siło się aż 25 klas oraz jedna klasa ze Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Kwidzynie. Łącznie zebrano ponad 1 600 rzeczy. Wszyst-
kim uczniom dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie. Niech 
efekty tej akcji przynoszą poczucie satysfakcji i zadowolenia 
oraz będą motywacją do dalszych działań.

Najwięcej rzeczy zebrała klasa I ze Szkoły Podstawowej 
im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrodę w postaci statuetki Wójta Gminy 

Kwidzyn za działania charytatywne oraz wezmą udział w wy-
branych warsztatach zorganizowanych w Pracowni Podgórze 
w Podzamczu .

Zebrane rzeczy zostały przekazane do schroniska dla 
zwierząt w Węgrowie, a pluszowe zabawki do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, które znajdą nowych małych 
właścicieli. Część pluszowych zabawek zostanie przekazana 
do wozów strażackich OSP, aby wspierać najmłodszych w sy-
tuacjach interwencji.  Katarzyna Kisiel

ności, zdobycia wiedzy i wypowiedzenia 
się na wielu płaszczyznach. Uczestnicy 
konferencji wzięli udział w różnorodnych 
warsztatach, których tematyka doty-
czyła m.in. zarządzania, marketingu 
potrzebnych w funkcjonowaniu młodzie-
żowych organów, zmian ustawodawczych 
czy współpracy międzynarodowej i po-
zyskiwania funduszy unijnych.

Anna Ostrowska, rzecznik Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, podkreślała, że 

spotkanie ma zachęcić młodych do jesz-
cze większej aktywności:

„Chcemy skupić się na tym, aby młodzi 
ludzie aktywnie angażowali się w życie 
swoich lokalnych społeczności, aby starali 
się pokazać swój potencjał i docierać do 
swoich władz lokalnych, by pokazać swoje 
umiejętności, pasje i zainteresowania, aby 
prężnie mógł funkcjonować cały ruch mło-
dzieżowy (…)”.

Katarzyna Kisiel

Konferencja
INFORMACJE-WYDARZENIA

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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INWESTYCJE
Przetargi

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 
gminy Kwidzyn w Marezie

Zamówienia publicZne

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Termomoder-
nizacje budynku użyteczności publicznej na terenie gminy 

Kwidzyn w miejscowości Mareza” realizowanego w  ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomor-
skiego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana w dniu 

11.06.2018 r. Wykonawcą robót będzie Zakład Ogólnobudow-
lany Władysław Markowicz. Termin realizacji inwestycji zapla-
nowano na 10.09.2018 r. Wartość robót będzie wynosiła 
352 884,47 zł.

Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – etap II – 
dotyczy miejscowości: Brachlewo, Brokowo, Bronno, Dankowo, Górki, Korzeniewo,  
Licze, Pastwa, Pawlice i Szałwinek

W dniu 9 maja ogłoszono przetarg nieograniczony, którego 
przedmiotem jest zagospodarowanie przestrzeni pub-

licznej dla celów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy 
Kwidzyn (etap II) w elementy siłowni zewnętrznej i wyposa-
żenie placów zabaw. Etap II będzie obejmował miejscowości: 
Brachlewo, Brokowo, Bronno, Dankowo, Górki, Korzeniewo, 
Licze, Pastwa, Pawlice i Szałwinek. Inwestycja jest współfi-
nansowana z budżetu funduszu sołeckiego. Otwarcie ofert 
nastąpiło 24.05.2018 r. Wyłoniono dwóch wykonawców, którzy 
realizować będę zamówienie.

W dniu 11.06.2018 r. podpisano umowę z firmą Fit Park  
sp. z o.o. – sp.k. na zamontowanie elementów siłowni zewnętrz-
nej. Termin zakończenia prac ustalono na 11.07.2018 r. Wartość 
inwestycji wyniesie 26 691,00 zł.

W dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę z firmą ARGON 
Klaudiusz Półtorak na zamontowanie elementów placu zabaw.

Prace zostały już zakończone. Wartośc inwestycji wyniosła 
113 813,13 zł 

Remont drogi gminnej w miejscowości Pastwa

16 maja br. ogłoszono przetarg nieograniczony, którego 
przedmiotem jest remont drogi gminnej w miejscowości 

Pastwa Działki. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 1 czerwca. 
Wyłoniono Wykonawcę, którym jest Kwidzyńskie Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Budowlanych STRZELBUD sp. z o.o. 

Umowa została podpisana 19.06.2018 r. Termin realizacji za-
mówienia ustalono na 20.07.2018 r. Wartość zamówienia 
wyniesie 421 212,21 zł. 

Ze względu na utrzymujące się opady termin realizacji 
zamówienia ulegnie zmianie. 

Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze

Dnia 21.06.2018 r. ogłoszono kolejny, już trzeci przetarg, 
którego przedmiotem była termomodernizacja sali gim-

nastycznej w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze. Reali-
zowane zadanie jest objęte projektem pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kwidzyn” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 06.07.2018 r. – nie wpły-
nęła żadna oferta. W związku z tym, w celu wyłonienia wyko-
nawcy, zastosowany zostanie tryb z wolnej ręki.

Doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie gminy Kwidzyn – etap III – 
w miejscowościach Rakowiec i Korzeniewo

W dniu 19.06.2018 r. ogłoszono przetarg na zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjno-

sportowych w urządzenia zabawowe i wyposażenie placów 
zabaw na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Rakowiec 
i Korzeniewo. Otwarcie ofert ustalono na dzień 04.07.2018 r. 

Ze względu na brak ofert nie został wyłoniony wykonawca.  
W dniu 05.07.2018r.ogłoszono drugi przetarg. W dniu 20.07.2018 
roku nastąpiło otwarcie ofert, wpłynęła jedna oferta ma 
kwotę 39 000 zł. Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie 
miał miesiąc na realizację zadania.
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INWESTYCJE
Przetargi

ZAMóWIENIA PUbLICZNE

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia wody w Dankowie

W dniu 20.06.2018 r. został ogłoszony przetarg na budowę 
stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z wewnętrzną 

linią zasilającą i oświetleniem zewnętrznym oraz sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Dankowo.

Termin realizacji zadania został zaplanowany na 30.09.2018 r.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 05.07.2018 r. Został wyłonio-
ny wykonawca Usługi Instalacyjno-Sanitarne Kamil Krakowiak 
z Malborka. Wartość inwestycji wyniesie 179 450 zł. Z wyło-
nionym wykonawcą z Malborka została juz podpisana umowa.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz zatokami autobusowymi, przejściem przez ciek 
wodny i kanalizacją deszczową w Brachlewie – etap I

26 czerwca br. ogłoszono przetarg, którego przedmiotem 
jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami 

autobusowymi, przejściem przez ciek wodny i kanalizacją 
deszczową w Brachlewie.

Termin wykonania zadania wyznaczono do 15.10.2018 r.
Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12.07.2018 r.  Nie wyło-

niono wykonawcy z  powodu braku ofert. W  dniu  
19.07 2018 r. został ogłoszony drugi przetarg.

Ogłoszono czwarty przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w Rakowcu – osiedle Leśna

Dnia 27 czerwca br. został ogłoszony trzeci przetarg, któ-
rego przedmiotem jest budowa kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Rakowiec, osiedle Leśna, obręb Rakowiec. 
Zadanie ma zostać zrealizowane do 31.10.2018 r. Zamawiający 
dokonał otwarcia ofert w dniu 12.07.2018 r. Wpłynęła jedna 

oferta znacznie przewyższająca środki, które gmina zabez-
pieczyła w budżecie na realizację tej inwestycji. W związku 
z tym przetarg został unieważniony. W dniu 23.07.2018 r. został 
ogłoszony kolejny, czwarty już przetarg na realizację tej in-
westycji. 

Kwidzyńska Grupa Zakupowa

Kwidzyńska Grupa Zakupowa zawiązana została przez 10 
jednostek samorządu terytorialnego (Gmina Dzierzgoń, 

Gmina Gardeja, Gmina Mikołajki Pomorskie, Miasto i Gmina 
Prabuty, Gmina Ryjewo, Gmina Sadlinki, Gmina Stary Dzierzgoń, 
Gmina Stary Targ, Powiat Sztumski, Gmina Kwidzyn) w celu 
wspólnego zakupu energii elektrycznej do lokali i obiektów 
oraz dla potrzeb oświetlenia drogowego. Gmina Kwidzyn jako 
lider już po raz czwarty prowadzi postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczone-
go, nie tylko w imieniu w/w samorządów, ale również podległych 
im jednostek. 

Stworzenie dużej grupy zakupowej skutkuje uzyskaniem 
korzystniejszych cen zakupu energii elektrycznej. Dostawa 
energii elektrycznej objęta obecnym przetargiem obejmuje 
okres od 30.06.2018 r. do 01.07.2020 r.

Umowa została podpisana 05.06.2018 r. z dwoma Wyko-
nawcami:

- na dostawę energii elektrycznej do lokali i obiektów 
z TAURON Sprzedaż sp. z o.o.,

- na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 
drogowego z ENEA S.A.

Budowa wodociągu Korzeniewo – Lipianki

W lipcu rozpocznie się realizacja zadania pn. „Budowa wo-
dociągu Korzeniewo – Lipianki”. Koszt inwestycji to 

115 878,32 zł. Wykonawca zadania, firma PLUMBER – INSTAL 
Wiesław Cendrowski z siedzibą w Bałoszycach, został wyło-

niony w drodze przetargu nieograniczonego. Planowany termin 
zakończenia prac budowlanych to 10.08.2018 r. Inwestycja ta 
jest konieczna dla poprawy dostawy wody ze względu na jej 
zwiększający się rozbiór. 
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Przetargi
INWESTYCJE

Budowa ciągu pieszo rowerowego Kwidzyn – Rozpędziny

Unieważnienie konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”

W związku z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku unieważnił konkurs „Czyste Powietrze Pomorza”, w ramach którego 

realizowane były dofi nansowania inwestycji w sprawie wymiany systemu grzewczego 
na proekologiczne, gmina nie ma możliwości podpisania umów z mieszkańcami, ze 
względu na ograniczone środki w budżecie. Możliwe będzie zrealizowanie jedynie 
4-5 pierwszych wniosków z listy. 

Uruchomiony zostanie Krajowy Program „Czyste Powietrze” oraz konkurs „Moder-
nizacja źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”. Po ogłoszeniu konkursów miesz-
kańcy będą mogli składać wnioski bezpośrednio do WFOŚiGW w Gdańsku.

Więcej szczegółów na https://wfos.gdansk.pl/

 Zakup wozu strażackiego dla OSP Pastwa 

W dniu 17.07.2018 został ogłoszony przetarg na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pastwie. Otwarcie przetargu zaplanowano na 25.07.2018 r. Z budżetu Gminy Kwidzyn, na zakup sa-

mochodu, zostało przeznaczone 400 000 zł. Pozostałe środki to: 100 000 zł dotacji z WFOiŚ, 280 000 zł z Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego, 10 000 zł pochodzi ze środków własnych OSP w Pastwie. Będzie to zakup trzeciego wozu dla jed-
nostek OSP z terenu naszej gminy. Wszystkie trzy jednostki będą miały nowe samochody. Przypomnijmy, że w 2014 roku 
Gmina zakupiła wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Tychnowy, a w 2017 roku dla OSP Rakowiec. 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W czerwcu bieżącego roku zakończono roboty budowlane 
polegające na budowie ścieżki o długości około 440 m 

od strony miasta Kwidzyn. Termin zakończenia budowy został 

przedłużony z powodu zmian projektowych, które wynikały 
z rozbieżności zastanych na terenie budowy. Łączna wartość 
robót wyniosła 557 725,64 zł. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kwidzyn – 
Mały Baldram, Kamionka, Brokowo, Dubiel

W maju 2018 r. został  ogłoszony przetarg nieograniczony 
na roboty budowlane dotyczące w/w zadania. Nie został 

on jednak rozstrzygnięty z powodu braku ofert. 
Gmina Kwidzyn ponownie ogłosiła przetarg w czerwcu. Do 

18 czerwca 2018 złożono 3 oferty. Najtańsza złożona oferta 
przekroczyła kwotę, jaką Gmina przeznaczyła na sfi nansowa-
nie zadania. W dniu 21.06.2018 na wspólnym posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Gminy Pani Wójt Ewa Nowogrodzka za-
proponowała, aby zwiększyć środki przewidziane w Wielolet-
nim Planie Finansowym o kwotę 700 000 zł, dzięki którym 
możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie wyko-
nawcy. Radni zaopiniowali propozycję pozytywnie, a podczas 

sesji Rady Gminy w dniu 26.06.2018 podjęto stosowną uchwa-
łę Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Finan-
sowego. Zadanie zrealizowane zostanie do 2019 roku. Wartość 
zadania wyniesie 4 271 240 zł, w tym:
-  500 000 zł wyniesie dotacja ze Starostwa Powiatowego 

w 2018 roku,
-  1 160 000 zł wyniesie wkład Przedsiębiorstwa Wodociągo-

wo-Kanalizacyjnego Kwidzyn (w  roku 2018: 800 000 zł, 
w roku 2019: 360 000 zł);

-  limit wydatków na realizację zadania z budżetu Gminy 
Kwidzyn na rok 2018 wynosi 2 800 000. 

 Trwa rozstrzyganie przetargu.

 opracowała Katarzyna Foryś
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W szkole podstawowej w Nowym Dworze rozpoczęcie prac 
termomodernizacyjnych nastąpi niezwłocznie po wyłonie-

niu Wykonawcy w drodze przetargu. Do tej pory ogłoszono  
3 przetargi, na które nie wpłynęły żadne oferty. W celu wyłonie-
nia Wykonawcy zastosowany zostanie tryb przetargu z wolnej 
ręki. 

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Czas realizacji projektu to przedział 2016-2018 r.

Gmina Kwidzyn realizuje również przedsię-
wzięcie pn. „Rozwój oferty turystyki 

wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki 
Gdańskiej – Budowa przystani żeglarskiej 
w Korzeniewie”. 

Aktualnie w ramach projektu przygoto-
wuje się postępowanie przetargowe na 

realizację całego zadania przez jednego wykonawcę w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia będzie 
wykonanie projektu technicznego oraz budowa pomostów 
pływających z podestami dla kajakarzy, 4 pływaków ze scho-
dami terenowymi i rynnami ułatwiającymi wciąganie i wodo-
wanie kajaków, budowa zjazdu-slipu umożliwiającego zjazd 
i wodowanie małych jednostek żaglowych i motorowych, 
budowa monitorowanych miejsc parkingowych wraz z miej-
scami umożliwiającymi odpoczynek oraz zabezpieczonych 
w urządzenia sanitarne.

Projekt jest dofinansowany z EFRR w ramach RPO Woje-
wództwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

PROJEKty UNIJNE
Gmina Kwidzyn w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności  
publicznej na terenie gminy Kwidzyn” zrealizowała wszystkie prace termomodernizacyjne  
w Szkole Podstawowej w Liczu (wartość inwestycji to 647 626,52 zł) i w Szkole Podstawowej 
w Janowie – sala tradycji (179 098,50 zł). W trakcie realizacji jest termomodernizacja w Szkole 
Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach (wartość inwestycji 879 979,81). Rozpoczęto 
również prace termomodernizacyjne w miejscowości Mareza, w budynku, w którym znajduje się 
Gminna Biblioteka Publiczna oraz dwa lokale mieszkalne (wartość inwestycji 352 884,47 zł). 

Całkowity koszt realizacji projektu szacuje się na kwotę 
1 951 424,99 zł brutto.

Wnioskowane dofinasowanie to kwota 1 658 711,24 zł brut-
to, co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków. 

Czas realizacji projektu zaplanowano na lata 2017-2020.

Projekt pn. „Ograniczenie zagrożeń naturalnych na terenie 
Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo) 

polegające na zakupie specjalistycznego wyposażenia dla 
gminnych jednostek ratownictwa i modernizacji budynku 
z przeznaczeniem na magazyn przeciwpowodziowy”, wykony-
wany w ramach umowy partnerstwa z w/w gminami zostanie 
zakończony w miesiącach letnich tego roku.

W ramach projektu doposażono łącznie 18 jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej z powyższych gmin. Dla jednostek OSP 
w Pastwie, Tychnowach i Rakowcu gmina zakupiła:

1. Specjalistyczne wyposażenie do zabezpieczenia przed 
wystąpieniem szkód wynikających z nagłych zjawisk pogo-
dowych, wyposażenie umożliwiające prowadzenie akcji 
ratowniczych w terenie, w tym w strefie zagrożenia: 

Projekty Unijne
INWESTYCJE

Zdjęcie: Termomodernizacja bydynku Szkoły Podstawowej  
im. Marii Kotlarz  w Tychnowach

Zdjęcie: Remiza OSP w Rakowcu
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Projekty Unijne
INWESTYCJE

POMORSKIE 
tRASy ROWEROWE
Projekt pn. „Pomorskie Trasy Rowerowe  
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – 
Partnerstwo Gminy Kwidzyn” jest współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego  
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach tego projektu na terenie naszej gminy, tj. na obszarze od miej-
scowości Grabówko do miejscowości Janowo, w  latach 2018-2020 

planujemy wybudować ok. 13,5 km ścieżki pieszo-rowerowej. Natomiast 
całość trasy rowerowej, tj. ok. 22,7 km – od Grabówka do Szałwinka, zosta-
nie oznakowana.

Gmina Kwidzyn jako Lider partnerstwa zgodnie z Porozumieniem o Part-
nerstwie wzięła na siebie obowiązek przeprowadzenia postępowań prze-
targowych w  imieniu i na rzecz Partnerów, tj. Miasta Kwidzyn, Miasta 
i Gminy Sztum, Gminy Ryjewo, Gminy Miłoradz i Gminy Sadlinki. 

W związku z powyższym dokonano wyboru inspektora nadzoru inwe-
storskiego nad realizacją wszystkich zadań inwestycyjnych w ramach pro-
jektu (zamówienie dla wszystkich partnerów). Ogłoszono również przetarg 
nieograniczony na budowę 8 miejsc postojowych w miejscowościach:

• Biała Góra – Miasto i Gmina Sztum, 
• Rudniki i Benowo – Gmina Ryjewo,
• Glina i Nebrowo Wielkie – Gmina Sadlinki,
• Mareza, Korzeniewo i Janowo – Gmina Kwidzyn,
oraz oznakowania trasy (Miasto i Gmina Sztum, Gmina Ryjewo i Gmina 

Sadlinki). Niestety do upływu terminu na składanie ofert nie wpłynęła 
żadna oferta i postępowanie należy powtórzyć.  

Inwestycja, której przedmiotem jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej 
oraz oznakowania trasy na terenie Gminy Kwidzyn, została podzielona na 3 
części:

1. Mareza – centrum – przewidywany termin realizacji 2018 r., 
2. Korzeniewo – Janowo – przewidywany termin realizacji 2018-2019 r.,
3. Obory – Grabówko – przewidywany termin realizacji 2019-2020 r.
Dokumentacja przetargowa dotycząca realizacji pierwszej i drugiej 

części została przesłana do Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego celem weryfikacji ex ante (przed ogłoszeniem) 
– jest to wymóg określony w umowie o dofinansowaniu. 

Celem przypomnienia:

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 923 209,93 zł, wnioskowa-
ne dofinasowanie to kwota 7 332 095,99 zł, co stanowi 63,7% wydatków 
kwalifikowanych.

Realizację projektu w Gminie Kwidzyn zaplanowano na kwotę 12 500 000 zł, 
z czego wnioskowane dofinasowanie wynosi 5 753 623,18 zł.

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia strategicznego 
województwa pomorskiego – Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9.

Joanna Piłat

PROJEKty UNIJNE

-  napełniacz worków (2 sztuki),
-  namiot (2 sztuki),
-  oświetlenie do namiotu (12 sztuk),
-  pompka do pompowania namiotu  

(1 sztuka),
-  nagrzewnica olejowa (1 sztuka),
-  rozdzielnica (1 sztuka),
-  listwa zasilająca (1 sztuka),
-  krzesło polowe (10 sztuk)
-  stolik polowy (5 sztuk),
-  łóżko polowe (5 sztuk),
-  agregat prądotwórczy (1 sztuka),
-  łódź aluminiowa (1 sztuka).

2.  Sprzęt ratujący życie:

-  defibrylator (1 sztuka).

3.  Sprzęt do alarmowania i komunikacji:

-  megafon (9 sztuk),
-  syrena dachowa (3 sztuki).

4.  Wyposażenie osobiste ratowników i po-
szkodowanych:

-  kamizelka ratunkowa (30 sztuk).

Łączna wartość sprzętu dla naszej gminy 
wyniosła: 204 564,85 zł brutto.

W  ramach projektu, niestety bez dofi-
nansowania ze środków UE, dokonano roz-
budowy i nadbudowy budynku remizy stra-
żackiej OSP w Rakowcu. W części budynku 
powstał magazyn przeciwpowodziowy. In-
westycja ta była również związana z zakupem 
wozu strażackiego dla OSP Rakowiec. Wy-
konawcą zadania była Spółdzielnia Produk-
cyjno-Usługowa „Rodło” z siedzibą w Kwi-
dzynie, wyłoniona w drugim przetargu. 
Wartość robót budowlanych wyniosła 
377 343,06 zł brutto. 

Małgorzata Kowalska
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Projekt „Kompetentni= 
gotowi na lepszą 
przyszłość”
W ramach realizacji projektu pn. „Kompetentni= 
W ramach realizacji projektu pn. „Kompetentni= gotowi 
na lepszą przyszłość”, zakończono zaplanowane 
wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń dla 
nauczycieli oraz zajęć dodatkowych dla uczniów szkół, 
których organem prowadzącym jest Gmina Kwidzyn. 

Z realizowano 4020 h zajęć rozwijających, 3720 h zajęć 
wyrównujących, ponad 2800 h wsparcia specjalistycznego 

t.j. zajęć z logopedii, rewalidacji, socjoterapii oraz zajęć korek-
cyjno-kompensacyjnych. Uczestnicy projektu otrzymali ma-
teriały na zajęcia w postaci ciekawych, tematycznych książek 
lub gier. Ponad 100 uczniów wzięło udział w półkoloniach 
o tematyce przyrodniczej lub językowej. 

Dla 168 uzdolnionych uczniów opłacone zostały egzaminy 
zewnętrzne z j. angielskiego, j. niemieckiego oraz informatyki, 
umożliwiające zdobycie certyfi katu honorowanego na terenie 
Unii Europejskiej. 

Nauczyciele poprzez udział w dedykowanych im szkoleniach, 
podnieśli swoje kompetencje zawodowe (w tym posługiwanie 
się technikami komputerowymi), które wpłyną m.in. na pod-
niesienie atrakcyjności prowadzonych lekcji.

Szkoły doposażone zostały w platformy edukacyjne, pra-
cownie: językowe, fi zyczne, chemiczne, matematyczne oraz 
sprzęt w postaci projektorów, ekranów, tabletów, laptopów, 
urządzeń wielofunkcyjnych, mikroskopów oraz urządzeń in-
teraktywnych, wpływających na rozwój uczniów oraz na 
wzbogacenie scenariusza zajęć lekcyjnych.

Planowaną datą zakończenia projektu był 30 czerwca 
2018 r., jednak w związku z wystąpieniem dużych oszczędno-
ści, Wójt Gminy Kwidzyn zwróciła się do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Pomorskiego o wyrażenie zgody na 
przeznaczenie środków na dodatkowe doposażenie placówek, 
i  tym samym przedłużenie realizacji projektu do 31.08.2018 r. 

Projekt jest dofi nansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 
2 340 134,86 zł, w tym dofi nansowanie ze środków europejskich: 
1 989 114,63 zł.

Joanna Warelich

PROJEKty UNIJNE

Projekty Unijne
INWESTYCJE

Podniesienie atrakcyjności 
infrastruktury rekreacyjnej 
w miejscowości brachlewo, 
Mareza i Gniewskie Pole

W kwietniu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
realizację zadania pn. „Podniesienie infrastruktury rekre-

acyjnej w miejscowości Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”, 
realizowanego w ramach dofi nansowania z Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich LEADER na lata 2014-2020. W ramach 
tego zadania zrealizowano następujące plany w:

Brachlewie – o wartości robót 36 000 zł:

• budowa altany rekreacyjnej,
• wyposażenie altany w ławostoły,
• utwardzenie nawierzchni pod altaną,
• montaż piłkochwytu,
• montaż tablic informacyjnych, 
• stojak ogniskowy wykonany z elementów stalowych;

Marezie – o wartości robót 42 000 zł:

• budowa altany rekreacyjnej,
• utwardzenie terenu pod altaną i w obrębie grilla,
• wyposażenie altany w ławostoły,
• montaż grilla prefabrykowanego,
• pomost drewniany,
• huśtawka drewniana, 
• oczyszczenie stawu,
• nasadzenie roślinności;

Gniewskim Polu – o wartości robót 22 000 zł:

budowa altany rekreacyjnej,

utwardzenie terenu pod altaną.



17/2018 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn26

INWESTYCJE

PROJEKty UNIJNE

Projekty Unijne

Instalacje OZE dla 
mieszkańców Gmin Kwidzyn, 
Sadlinki, Ryjewo, Gardeja
Projekt pod nazwą „Montaż mikroinstalacji 
odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, 
Sadlinki, Ryjewo, Gardeja” przygotowany przez 
Powiślańska Regionalną Agencję Zarządzania Energią 
w partnerstwie z Urzędami Gmin Kwidzyn, Sadlinki 
Ryjewo i Gardeja został zakwalifikowany do 
dofinansowania W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 
2014-2020

W okresie grudzień 2016- styczeń 2017r. miało miejsce 
zgłaszanie wniosków mieszkańców oraz przeprowadzenie 

437 indywidualnych wizyt studyjnych celem dokonania ana-
lizy możliwości zastosowania mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł dla mieszkańców Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, 
Gardeja. Zostało wykonane 4 Programów Funkcjonalno-
Użytkowych oraz opracowane Studium Wykonalności oraz 
wniosek aplikacyjny.

W dniu 31 stycznia 2017r. został złożony przez Powiślańską 
Regionalną Agencje Zarządzania Energii wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku 
o dofinansowanie w ramach konkursu 10.3.1 PRO WP na lata 
2014-2020r. W ramach projektu planowane było wykonanie:

Rodzaj  
instalacji

Gmina 
Kwidzyn

Gmina 
Sadlinki

Gmina 
Ryjewo

Gmina 
Gardeja Razem

Fotowoltaika 74 39 44 32 189

Kocioł na biomasę 24 20 23 6 73

Kolektory słoneczne 63 34 60 55 212

Pompa ciepła 30 30 12 14 86

Razem 191 123 139 107 560

Całkowita wartość projektu  9 826 441,10 zł, wnioskowana 
kwota dofinansowania  ze środków EFFR 8 255 193,17 zł. 

W ramach konkursu zostało zgłoszone łącznie 262 projek-
tów o wartości 669 956 606,76 zł wnioskujących o dofinan-
sowanie w kwocie 451 569 542,97 zł. Planowana pula środków 
przeznaczona na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski 
wynosiła 121 841 798 PLN.

W dniu 19 lipca 2018r. została opublikowana lista rankin-
gowa wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania. 
Ostatecznie rekomendowano do realizacji 24 zgłoszone wnio-
ski z  terenu Województwa Pomorskiego na łączna kwotę 
128 375 079,74. Projekt „Montaż mikroinstalacji odnawialnych 
źródeł energii na terenie Gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, 
Gardeja” znalazł się w gronie jednych z najlepiej ocenionych 
wniosków otrzymując ostatecznie 90% możliwych punktów. 

Marcin Duda
Prezes Zarządu PRAZE

Liwą w nieznane
Projekt p.n. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Liwą w nieznane”, jest współfinansowany 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt, który jest realizowany w ramach partnerstwa 
4 jednostek samorządu terytorialnego: Miasta Kwidzyn, 

Miasta i Gminy Prabuty, Gminy Kwidzyn i Gminy Ryjewo, obej-
muje zagospodarowanie 80 km szlaku wodnego na rzece Liwie 
w celu rozwoju turystyki kajakowej. Na terenie naszej gminy 
zaplanowano:

–  przenoskę w Szadowskim Młynie oraz przy młynie 
Piekarniak,

–  likwidację przeszkody w Brokowie Tychnowieckim 
i Pastwie,

–  powstanie przystani kajakowej w Marezie, 
–  oznakowanie szlaku.
Obecnie dokumentacja przetargowa dotycząca realizacji 

inwestycji została przesłana do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego 
celem weryfikacji ex ante (przed 
ogłoszeniem) – jest to wymóg 
określony w umowie o dofinansowaniu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi – 1 509 078,49 zł, 
w tym: 

wydatki kwalifikowalne – 1 215 987,82 zł, dofinansowanie 
– 1 033 589,65 zł (85 % wydatków kwalifikowanych), z czego 
wkład własny Gminy Kwidzyn- 104 139,95 zł, a kwota dofinan-
sowania 590 126,35 zł.

Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia stra-
tegicznego województwa pomorskiego – Pomorskie Szlaki 
Kajakowe.

J. Piłat
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Drogi

Poprawa stanu dróg lokalnych w gminie Kwidzyn 
Trwają prace związane z modernizacją dróg na terenie gminy Kwidzyn. 

W miesiącu kwietniu zostały zlecone prace mające na celu 
utwardzenie i wymianę nawierzchni dróg w ramach za-

dania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu dróg lokalnych na 
terenie gminy Kwidzyn”. Część z tych prac została już ukoń-
czona, pozostałe są w trakcie realizacji. Planowany termin 
zrealizowania wszystkich robót to koniec września 2018 r. 

Zlecono następujące remonty dróg: 
- ul. Szafirowa w Dankowie – rozłożenie gruzu na odcinku 

około 180 m; wartość robót 17.222,40 zł ; wykonawca: Usługi 
Trans-Wod-Kan P.H.M.B Eugeniusz Miklewicz – ukończono;

- Mareza dz. nr 520 – ułożenie płyt drogowych i jomba na 
odcinku o długości 250 m; wartość robót 136.355 zł; wyko-
nawca: Tereny Zielone Marianna Kędziora – ukończono;

- Podzamcze dz. nr 282/1 i 295/3 za Sawmetem – ułożenie 
płyt drogowych na odcinku o długości 230 m; wartość robót 

102.120 zł; wykonawca: Tereny Zielone Marianna Kędziora – 
prace w toku;

- Pastwa dz. nr 200, 209/5, 273 – utwardzenie gruzem 
odcinka drogi o długości 330 m; wartość robót 27.627 zł ; 
wykonawca: Usługi Trans-Wod-Kan P.H.M.B Eugeniusz Miklewicz 
– ukończono;

- Brokowo dz. 146/14 – utwardzenie z płyt jomba na od-
cinku 75 m; wartość robót 21.675 zł ; wykonawca: EX-BUD 
Sp. z o.o.  – ukończono;

- Baldram dz. 111/18 – przebudowa drogi osiedlowej w miej-
scowości Baldram na odcinku o długości 65 m; wartość robót 
36.966 zł; wykonawca: Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Budowlanych STRZELBUD Sp. z o.o. – prace w toku.

Marcin Rzepny

Dewastacja wiat przystankowych na terenie gminy Kwidzyn
Wzrasta liczba zdarzeń związanych z dewastacją i niszczeniem mienia komunalnego na terenie gminy Kwidzyn. 
W miesiącach maju i czerwcu mieszkańcy gminy dwukrotnie informowali pracowników urzędu o zniszczonych 
przystankach autobusowych poprzez wybicie szyb w wiatach bądź też uszkodzenia konstrukcji stalowej wiaty. 

Do pierwszego zdarzenia doszło w miej-
scowości Bronno, gdzie wiata przy-

stankowa została wręcz zdemolowana 
poprzez wyrwanie blach zamocowanych 
do konstrukcji stalowej wiaty. Drugie 
zdarzenie odnotowano w Rakowcu na  

ul. Otoczyńskiej, gdzie zostały wybite 
szyby w wiacie. W obydwu przypadkach 
o zdarzeniu poinformowano policję. 
Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie 
prowadzi postępowania wyjaśniające 
mające na celu wykrycie sprawców. 

Wiaty przystankowe i tereny rekre-
acyjno-sportowe gminy (place zabaw, 
boiska) są najczęstszymi miejscami gdzie 
odnotowuje się akty wandalizmu. Nie-
stety proceder ten z roku na rok utrzy-
muje się i  stanowi duży problem dla 
gminy, gdyż koszty związane z pokryciem 
strat w wyniku aktów wandalizmu zna-
cząco obciążają budżet gminy, który 
w szczególności przewidziany jest na 
bieżącą modernizację infrastruktury 
drogowej, którą gmina posiada. Zwraca-
my się z prośbą o informowanie pracow-

ników urzędu gminy i  zgłoszenia na 
policję w jak najkrótszym czasie o zaist-
niałych zdarzeniach i działaniach wan-
dalizmu, co pozwoli być może na szybsze 
znalezienie sprawców. 

 Marcin Rzepny

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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GMINNY OśRODEk pOMOCY 
SpOłECZNEJ

Świadczenia

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w  roku 
w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w następujących 
instytucjach:
-  szkole podstawowej, 
-  dotychczasowym gimnazjum,
-  szkole ponadpodstawowej, 
-  dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem 

szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, 
-  szkole artystycznej, w której jest realizowany obowią-

zek szkolny lub nauki,
-  młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
-  specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
-  specjalnym ośrodku wychowawczym,
-  ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym

Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 
lub osobę uczącą się 20 roku życia. 

Dzieci lub osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole, otrzy-
mają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. 

WNIOSKI O ŚWIADCZENIE OSÓB ZAMIESZKAŁYCH 
NA TERENIE GMINY KWIDZYN BĘDĄ PRZYJMOWANE 

I REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPO-
ŁECZNEJ W KWIDZYNIE.  

O świadczenie „Dobry start” mogą ubiegać się:
-  rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktycz-

ny dziecka,
-  osoby pełnoletnie uczące się w szkole, niepozostające 

na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub 
w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą 
sądowym prawa do alimentów z ich strony.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł na dziecko 
lub pełnoletnią osobę uczącą się.

Wniosek będzie można składać już od 1 lipca online 
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość 
elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy 
ul. 11- go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn.

RZĄDOWY PROGRAM
„DOBRY START”

1 czerwca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 30 LISTOPADA 2018 R. 
WNIOSKI ZŁOŻONE PO UPŁYWIE WW. TERMINU BĘDĄ 

POZOSTAWIONE BEZ ROZPATRZENIA.

W przypadku wniosków złożonych w  lipcu i sierpniu 
rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, paździer-
niku i listopadzie rozpatrzenie wniosków i wypłata świad-
czenia nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia 
wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyzna-
wania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania 
i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wyda-
wane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadcze-
nia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. 
Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wspar-
cia.

Świadczenie nie przysługuje na:

-  dzieci lub osoby uczące się umieszczone w domu po-
mocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie 
poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, 
szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te 
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

-  dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci reali-
zujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje na temat programu 
można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kwidzynie lub pod numerem 
telefonu 55 261 04 47.
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ŚwiadczeniaGMINNY OśRODEk pOMOCY  
SpOłECZNEJ

Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Kwidzynie w III kwartale 2018 r.

Miesiąc
Dodatki 

mieszkaniowe
i energetyczne

Zasiłki celowe

Zasiłki celowe  
z programu rządowego

„Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania”

Zasiłki 
okresowe,

zasiłki stałe

Świadczenia 
rodzinne, 

świadczenia 
alimentacyjne

Program „Dobry start” 
300+

Program 
Rodzina 500+

Lipiec 10.07.2018
10.07.2018
26.07.2018

10.07.2018
26.07.2018

17.07.2018 24.07.2018 W przypadku wniosków 
złożonych w lipcu 
i sierpniu rodziny 

otrzymają świadczenie nie 
później niż 30 września.
W przypadku wniosków 
złożonych we wrześniu,  

październiku i listopadzie 
wypłata świadczenia 

nastąpi nie później niż 2 
miesiące od dnia złożenia 

wniosku.

25.07.2018

Sierpień 10.08.2018
14.08.2018
28.08.2018

14.08.2018
28.08.2018

17.08.2018 23.08.2018 24.08.2018

Wrzesień 10.09.2018
10.09.2018
28.09.2018

10.09.2018
28.09.2018

17.09.2018 24.09.2018 25.09.2018

 

GMINNy OŚRODEK POMOCy SPOŁECZNEJ W KWIDZyNIE
Informacja o terminach składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń na okres zasiłkowy 

i świadczeniowy oraz rok szkolny 2018/2019:

Rodzaj świadczenia drogą elektroniczną osobiście  
w siedzibie GOPS

Zasiłek rodzinny oraz dodatki  
do zasiłku rodzinnego

od 1  lipca 2018 roku
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

empatia.mrpips.gov.pl
od 1 sierpnia 2018 roku

Specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 lipca 2018 roku
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

empatia.mrpips.gov.pl
od 1 sierpnia 2018 roku

Świadczenie wychowawcze,  
rodzina 500+

od 1 lipca 2018 roku
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

empatia.mrpips.gov.pl,  przez bankowość elektroniczną, 
przez PUE ZUS,

przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej 
„ePUAP”

od 1 sierpnia 2018 roku

Fundusz alimentacyjny od 1 lipca 2018 roku
przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

empatia.mrpips.gov.pl
od 1 sierpnia 2018 roku

„Dobry start”
300 zł

od 1 lipca 2018 roku
do 30 listopada 2018 roku

przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną

od 1 sierpnia 2018 roku
do 30 listopada 2018 roku

Stypendium szkolne --------------------------------------- od 1 do 15  września 2018 roku

Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można 

uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie 

lub pod numerem telefonu 55 261 04 47
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Dyżury

ORGANIZACJA DyŻURóW WAKACyJNyCH
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej jest placówką nieferyjną i  funkcjonuje przez cały rok szkolny, 
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola/oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej i  rady przedszkola (albo rady rodziców – w przypadku braku rady przedszkola) – 
§12 ust. 1 oraz §18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicz-
nych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.).

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w okresie wakacyjnym 
związane jest z prowadzonymi w tym okresie pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu 
wypoczynkowego.

Dyżury wakacyjne przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych organizowane są w następujących 
terminach:

Lp. Nazwa placówki i adres Okres dyżuru od – do

1. Szkoła Podstawowa w Liczu 
(oddział przedszkolny)

Licze 34, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 16 06

25 czerwca – 06 lipca 2018 r.

27 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r.

2. Przedszkole w Korzeniewie
Korzeniewo, ul. Kwidzyńska 24, 82-500 Kwidzyn

tel. 55 275 18 08
02 lipca – 31 lipca 2018 r.

3. Szkoła Podstawowa, im. Marii Kotlarz w Tychnowach 
(oddział przedszkolny)

Tychnowy, ul. Kwidzyńska 19 
82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 12 95

16 lipca – 27 lipca 2018 r.

27 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r.

4. Szkoła Podstawowa w Janowie
(oddział przedszkolny)

Janowo 42, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 275 74 77

30 lipca – 10 sierpnia 2018 r.

27 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r.

5. Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze
(oddział przedszkolny)

Nowy Dwór 13, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 38 09

13 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka na dyżury wakacyjne są zobowiązani skontaktować się z dyrektorem dyżurują-
cego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddzia-
łu przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z dyżurów wakacyjnych mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kwidzyn.

Eliza Ponikowska

INFORMACJA
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Sponsorem turnieju była Gmina Kwidzyn. 
W turnieju uczestniczyły szkoły pod-

stawowe z Nowego Dworu, Licza, Rakow-
ca i Tychnów. Dzieci rywalizowały ze sobą 
w dwóch kategoriach: sprawności fi zycz-
nej oraz wiedzy. Ostatecznie puchar 
Wójta Gminy Kwidzyn powędrował do 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Liczu. 
Drugie miejsce zajęli uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tych-
nowach, na podium znaleźli się także 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w No-
wym Dworze. Puchar zwycięzcom wrę-
czyła osobiście Wójt Gminy Kwidzyn Ewa 
Nowogrodzka. 

Marcin Rzepny

SpORT
Rywalizacja

tURNIEJ RAMbIt
W piątek 11 maja w Szkole 
Podstawowej w Nowym Dworze 
odbył się Turniej Interdyscyplinarny 
RAMBIT o puchar Wójta Gminy 
Kwidzyn. 
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Biblioteka w Janowie

Biblioteka
kULTURA

Zdjęcia: BPGK

Cała Polska Czyta 
Dzieciom

W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom” wspólnie z Panią 

Anną Begier prowadzącą Bibliotekę 
Szkolną zorganizowaliśmy zajęcia z dzieć-
mi z SP w Janowie. Cała Polska Czyta 
Dzieciom to kampania społeczna mająca 
na celu propagowanie codziennego czy-
tania dzieciom jako skuteczną, tanią 
i przyjazną metodę wspomagania ich 
wszechstronnego rozwoju – psychicz-
nego, umysłowego, społecznego i mo-
ralnego – oraz budowania zasobów 
wewnętrznych dziecka: kompetencji 
emocjonalnych i  intelektualnych. Fun-
dacja przekonuje, że czytanie dziecku 
dla przyjemności – 20 minut dziennie, 
codziennie! – jest mądrym sposobem 
spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą 
inwestycją w jego przyszłość.

„Jak nie czytam, 
jak czytam” 

Pasowanie 
na czytelnika 
biblioteki 
w Janowie

tydzień bibliotek

Biblioteka w Janowie, jak co roku, zorganizowała spotkania dla najmłodszych 
czytelników z okazji Tygodnia Bibliotek. Tematem przewodnim spotkania w gru-

pie 5- i 6-latków był teatrzyk kamishibai. Przeczytano dzieciom dwie bajeczki 
pt. „Kotka Milusia” i „Mój przyjaciel Kemushi”. Najmłodsi uczniowie SP w Janowie 
wykonali ilustracje do przeczytanych bajek oraz samodzielnie stworzyli zakładki 
do książek. Na zakończenie spotkania maluszki otrzymały słodkie upominki.

Jak co roku w maju, biblioteki obchodzą 
swoje święto, czyli Tydzień Bibliotek. 

Tegoroczne obchody rozpoczynają się 
8 maja i potrwają do 15 maja pod hasłem: 
„(Do)Wolność Czytania”. Biblioteka Pub-
liczna Filia w Janowie, jak co roku, zorga-
nizowała pasowanie pierwszoklasistów 
z SP Janowo. Pasowanie weszło na stałe 
do kalendarza wydarzeń podczas Tygodnia 
Bibliotek i jest to ofi cjalne przejście naj-
młodszych do grona czytelników naszej 
placówki. Głównym celem tej uroczysto-
ści jest promowanie biblioteki i zachęce-
nie najmłodszych czytelników do korzy-
stania z jej zbiorów, a także wyrabianie 
prawidłowych nawyków czytelniczych 
i rozbudzenie szacunku do książek. Dzie-
ci w formie zabawy zapoznały się z regu-
laminem i księgozbiorem biblioteki, zasa-
dami wypożyczenia książek oraz 
„prośbami książek”. Najwięcej radości 
wywołało ślubowanie oraz akt pasowania 
na czytelnika. Na zakończenie spotkania 
zostały wręczone dzieciom nagrody książ-
kowe, dyplomy i słodkie upominki.

8 czerwca 2018 r. po raz drugi nasza 
placówka wzięła udział w ogólnopol-

skiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. 
Celem tej kampanii jest zwrócenie uwa-
gi na systematyczny spadek czytelnictwa 
wśród dorosłych oraz promowanie czy-
tania książek wśród uczniów, inicjowanie 
mody na czytanie wśród dzieci i mło-
dzieży oraz promowanie bibliotek, a tak-
że podkreślenie ich roli w edukacji czy-
telniczej. Wspólnie z  uczniami z  SP 
w Janowie zaaranżowaliśmy kilka zdjęć 
w plenerze, które zostały przesłane do 
organizatorów i będą brały udział w kon-
kursie. 

beata Dubińska
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Biblioteka
kULTURA

Biblioteka w Korzeniewie

Zdjęcia: BPGK

„SŁONECZKA” 
W bIbLIOtECE

Bibliotekę odwiedziły dzieci z Przed-
szkola w Korzeniewie wraz z Pania-

mi Moniką Kisiel i Grażyną Wilczyńską. 
Przyszli mali czytelnicy zostali oprowa-
dzeni i zaznajomieni z funkcjonowaniem 
biblioteki, zasadami wypożyczania ksią-
żek, kącikiem dziecięcym i posłuchali 
bajeczki „Kicia Kocia w Bibliotece”. Na-
stępnie dzieci wybrały sobie do poczy-
tania inne bajeczki na miejscu. Wygląda 
na to, że przedszkolaki spędziły miło 
czas i będą przychodziły do biblioteki 
z uśmiechem :).

 Łukasz Kamiński

WARSZtAty 
FILMOWE

W czerwcu zakończyły się warsztaty 
fi lmowe w ramach „DziałaMY Razem 

w Korzeniewie 3!”. W ciągu 12 spotkań 
młodzi mieszkańcy wsi spotykali się 
w Bibliotece w Korzeniewie, aby poszerzyć 
wiedzę na temat kina. Na spotkaniach 
uczyliśmy się, czym jest profi laktyka 
i fi lmoterapia, jak  można wykorzystać 
fi lmy i seriale, aby lepiej rozumieć siebie 
i swoje emocje. Młodzież uczyła się, jak 
napisać scenariusz i co potrzebne jest 
do fi lmowania. Na ostatnich spotkaniach 
nagraliśmy fi lm krótkometrażowy, któ-
rego akcja dzieje się w Korzeniewie. Było 
sporo zabawy, a część osób zamierza 
zostać aktorami.

 Łukasz Kamiński

„DZIAŁAMy RAZEM W KORZENIEWIE 3” 

W kwietniu w Bibliotece w Korzeniewie ruszyły warsztaty profi laktyczno-fi lmo-
we w ramach projektu „DziałaMY Razem w Korzeniewie! 3” fi nansowanego 

z Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Młodzież i dzieci spotykają się pod okiem p. Agnieszki Koguciuk z Ośrodka Interwen-
cji Kryzysowej Fundacji Edukacji i Rozwoju FLOW w Kwidzynie oraz bibliotekarza 
Łukasza Kamińskiego, aby m.in. nakręcić fi lm, którego akcja będzie miała miejsce 
w Korzeniewie. Łukasz Kamiński
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Biblioteka w Marezie

Biblioteka
kULTURA

WIZytA U DZIECI 
Z PRZEDSZKOLA 
Z ODDZIAŁAMI 
INtEGRACyJNyMI 
W KWIDZyNIE

Z okazji trwającego Tygodnia Bibliotek 
udałyśmy się z wizytą do Przedszko-

la Integracyjnego w Kwidzynie. Stworzy-
łyśmy akcję „Pociąg do biblioteki”. Podczas 
zabawy w pociąg zadaniem dzieci było 
zatrzymanie się na dany sygnał, by na 
każdej stacji poznać jedną zasadę korzy-
stania z biblioteki. Na stacjach czekały 
również zagadki związane z książką i bi-
blioteką. Dzieci wysłuchały też bajeczki 
pt. „Kicia Kocia w bibliotece”, z której do-
wiedziały się, jak można spędzić czas 
w bibliotece. Na zakończenie otrzymały 
do wykonania w wolnym czasie pracę 
plastyczną oraz zakładki do książek. 

KINO 
W bIbLIOtECE

Właśnie minęło kolejne pół roku spot-
kań z kinem w bibliotece. 22 czerw-

ca obejrzeliśmy „Światło między ocea-
nami” – ostatni przed wakacjami film 
z pięknymi zdjęciami i doskonałą grą 
aktorską. Film o uczuciach, bólu, miłości 
macierzyńskiej, rozterkach i podejmo-
waniu trudnych decyzji.  Wzruszający do 
łez i zapadający w pamięć. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie. Teraz czeka nas 
przerwa wakacyjna, jednak już dziś za-
praszamy na kolejne seanse, z którymi 
startujemy od września.

DZIEŃ MAtKI ORAZ 
DZIEŃ DZIECKA – 
StOWARZySZENIE 
„SENIORZy” 50+

29 maja odbyło się drugie działanie 
projektowe stowarzyszenia „Se-

niorzy 50+” w  ramach „Rocznego pro-
gramu współpracy Gminy Kwidzyn z or-
ganizacjami pozarządowymi i  innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018”. 

Po raz pierwszy nasze wspólne dzia-
łanie odbyło się na terenie placu zabaw 
w Marezie. Na uczestników czekało 
wiele atrakcji, między innymi: gry i za-
bawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, 
słodki poczęstunek oraz pieczenie kieł-
basek na ognisku. Specjalny występ 
artystyczny na tę okazję przygotowała 
pani Jadzia Rozpiątkowska, łącząc Dzień 
z Matki z przypadającą w tym roku 100. 
rocznicą Odzyskania Niepodległości. 
Przygotowana przez nią wystawa pre-

zentowała portrety znanych Matek 
Polek. Odbył się także konkurs wiedzy 
historycznej. Nie zabrakło również spot-

kania z poezją – panie ze stowarzyszenia 
recytowały wiersze kwidzyńskich poetów 
o matkach.                     Katarzyna Majda

Zdjęcia: BPGK
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kULTURA
Biblioteka

Biblioteka w Rakowcu

Zdjęcia: BPGK

CAŁA POLSKA CZytA DZIECIOM

W dniach 2-10 czerwca 2018 r. odbył się XVII Ogólnopolski 
Tydzień Czytania Dzieciom, pod hasłem „Czytanie łączy”. 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe dorocz-
ne święto w ramach trwającej nieprzerwanie od 2001 roku 
kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Właśnie 
z tej okazji 7 czerwca nasza biblioteka była gościem w grupie 
„Słoneczniki” z Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakow-
cu. Pięciolatki wysłuchały opowiadania „Jak skrzat Jagódka 
zakładał bibliotekę”. Następnie rozmawialiśmy o  tym, jak 
ważne jest, by rodzice czytali dzieciom bajeczki przed snem. 
Na zakończenie spotkania maluchy otrzymały pamiątkowe 
zakładki.

 beata Pawluczuk

DZIEŃ MAMy I tAty

23 maja 2018 r. w naszej bibliotece obchodziliśmy Dzień 
Mamy i Dzień Taty. Choć na kartach kalendarza dni te 

są oddalone od siebie, my postanowiliśmy połączyć je w jedno 
święto – Święto Naszych Rodziców. Dzieci, chcąc podziękować 
swoim rodzicom za ich obecność oraz miłość, przygotowały 
wierszyki i drobne upominki. 

Po występach dzieci wykonano fotografię rodzinną w ramie. 
Następnie zaczęliśmy część „rozrywkową” naszego spotkania: 
rodzice wraz z pociechami uczestniczyli w zabawie sprawnoś-
ciowej polegającej na rzutach piłeczkami pingpongowymi do 
kubka. W programie było obieranie jabłka, tak aby uzyskać jak 
najdłuższą skórkę, dużo śmiechu wywołała też zabawa, w któ-
rej rodzice karmili dzieci, mając zawiązane oczy. 

 beata Pawluczuk

PASOWANIE NA CZytELNIKA 

18 maja 2018 r. w naszej bibliotece odbyło się pasowanie 
na czytelnika uczniów  klasy pierwszej ze Szkoły Pod-

stawowej w Rakowcu. Dzieci zapoznały się z układem książek 
na półkach, dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki, wysłuchały „próśb książki” i złożyły 
uroczyste ślubowanie. Pierwszaki wysłuchały też opowiada-
nia pt. „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę” oraz rozwią-
zywały zagadki literackie związane z  tytułami książek. Na 
zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało książeczkę 
z zakładką, pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę. 

beata Pawluczuk

WIOSENNE ZAJĘCIA 
W PRZEDSZKOLU „GAMA”

5 kwietnia w ramach spotkań z cyklu „Cztery pory roku w poe-
zji dziecięcej” nasza biblioteka gościła w Niepublicznym 

Przedszkolu „Gama” w Rakowcu. Dzieci z grupy „Rumianki” po-
znały napisane przez polskich autorów wiersze o tematyce 
wiosennej: „Przyszła wiosna” Małgorzaty Strzałkowskiej, „W mar-
cu” Ireny Suchorzewskiej, „Już” Laury Łącz, „Zimno-ciepło” Joan-
ny Kulmowej, „Idzie wiosna” Doroty Gellnerowej, „Zielony walczyk” 
Marii Kownackiej. Następnie obejrzeliśmy prezentację multime-
dialną przedstawiającą pierwsze oznaki wiosny oraz rozwiązali-
śmy wiosenną krzyżówkę. beata Pawluczuk
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Biblioteka
kULTURA

Biblioteka Tychnowy

Zdjęcia: BPGK

Spotkanie 
z dietetyczką 

Wiosenne Spotkanie 
Międzypokoleniowe 

„Jak nie czytam, jak czytam”

8 czerwca 2018 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia 
w Tychnowach wspólnie ze Szkołą Podstawową im. Marii 

Kotlarz w Tychnowach wzięła udział w ogólnopolskiej akcji 
„Jak nie czytam, jak czytam”, której celem jest zwrócenie 
uwagi na systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych 
oraz promowanie czytania książek wśród uczniów, inicjowanie 
mody na czytanie wśród dzieci i młodzieży oraz promocja 
bibliotek, a także podkreślenie ich roli w edukacji czytelniczej. 

Danuta Stawicka

Dnia 11.04.2018 r. odbyło się tradycyjne wiosenne spotkanie 
międzypokoleniowe, zorganizowane wspólnie przez Szko-

łę Podstawową w Tychnowach oraz BPGK Filię w Tychnowach, 
w którym udział wzięli seniorzy, rodzice, dzieci i młodzież. 
Zaproszenie organizatorów przyjęli także Sekretarz Gminy 
Kwidzyn Agata Szcześniak oraz Wiesław Namiak – radny RG 
i sołtys Tychnów. Uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu 
Mieczysława Laskowskiego i  zespołu „Wesoła Gromadka”. 
Obejrzeli także występ młodzieży szkolnej. Spotkaniu towa-
rzyszyły warsztaty decoupage’u, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Jak zwykle, czas przeznaczony na spotka-
nie upłynął w miłej i serdecznej atmosferze. 

Danuta Stawicka

Święto Książki 

Dnia 10 kwietnia w bibliotece w Tychnowach odbyło się 
spotkanie z dietetyczką, panią Anastazją Dąbrowską-Walczak, 

która na podstawie piramidy zdrowia omówiła zasady zdrowe-
go odżywiania. Opowiedziała nie tylko o tym, co powinniśmy 
jeść, by zachować zdrowie i prawidłową masę ciała, ale też co 
ograniczyć, a najlepiej wyeliminować z naszej diety. 

Danuta Stawicka

Dnia 16.05.2018 r. w Tychnowach obchodziliśmy XVII Świę-
to Książki. Nasza uroczystość jest podsumowaniem cy-

klicznych spotkań z dziećmi kl. I-III, a jej stałym elementem 
jest pasowanie pierwszoklasistów na czytelników. Na spot-
kaniach czytelniczych prowadzonych w ciągu roku szkolnego 
2017/2018 wspólnie z dziećmi czytaliśmy książkę Ewy Cho-
tomskiej pt. „Pamiętnik Felka Parerasa”. To jej treść była te-
matem przewodnim imprezy. Tegoroczna uroczystość rozpo-
częła się odśpiewaniem hymnu Święta Książki oraz głośnym 
czytaniem dzieciom. Fragment książki Jeffa Kinneya pt. „Ze-
zowate szczęście” przeczytała dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tychnowach Zofia Szreder-Strąk. W trakcie uroczystości 
przeprowadzony został konkurs czytelniczy polegający na 
rozwiązaniu testu dotyczącego wiedzy zdobytej w trakcie 
spotkań czytelniczych oraz wykonaniu ilustracji do książki. 
Odbył się również indywidualny konkurs plastyczny dla widzów. 
Artystycznymi przerywnikami w uroczystości były hasła 
i piosenki, które także uwzględniono w konkursowej punkta-
cji. Emocji podczas rozgrywek było, jak zawsze, dużo. Ucznio-
wie bardzo poważnie podchodzą do zmagań i silnie przeżywa-
ją radość zwycięstwa, jak i gorycz porażki. Największą wiedzą 
wykazali się pierwszoklasiści, drugie miejsce zajęła ex aequo 
klasa druga i trzecia. W indywidualnym konkursie plastycznym 
Święto Książki pierwsze miejsce zajął Karol Stanisławczyk, 

drugie – Lena Rolkiewicz, trzecie – Hubert Kowalski. Wyróż-
nienie otrzymały prace Kamili Ciszek, Mateusza Bubicza 
i Magdaleny Świderskiej. Dla każdej klasy ufundowano nagro-
dy. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze, a najlepsi drobne 
upominki.  

Danuta Stawicka
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kULTURA
Pasje

GMINNy PRZEGLĄD tALENtóW 
„tERAZ ty!” 
Nie od dziś wiadomo, że gmina Kwidzyn oprócz swojego uroku posiada 
również potencjał, którym są ludzie, a przede wszystkim ich pasje oraz 
zdolności. 

I  edycja Przeglądu Talentów Gminy Kwidzyn „Teraz Ty!” bez wątpienia pomogła 
odkryć ten drzemiący wśród młodzieży potencjał. Organizatorami wydarzenia 

była Szkoła Podstawowa w Liczu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Swój 
udział w przeglądzie zgłosiło 37 uczestników z terenu gminy Kwidzyn, którzy za-
prezentowali przed publicznością posiadane przez siebie talenty z różnych dziedzin, 
takich jak sport, muzyka, śpiew, malarstwo itp. Partnerami przeglądu była Gmina 
Kwidzyn, Rada Gminy Kwidzyn, a także Młodzieżowa Rada Gminy Kwidzyn. Każdy 
z uczestników otrzymał publikację wydaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwi-
dzynie, w której mógł odnaleźć swoje zdjęcie wraz z opisem swoich marzeń i posia-
danego talentu. Być może sięgnięcie do tej publikacji po wielu latach będzie dosko-
nałym przypomnieniem sobie młodzieńczych marzeń i powrotem do czasów, 
w których rodziła się konkretna pasja. Sponsorem przeglądu był Bank Spółdzielczy 
w Brodnicy, którego kierownikiem jest Małgorzata Zielińska.

Marcin Kurkus
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Konkurs
kULTURA

INICJAtyWy LOKALNE W GMINIE 
KWIDZyN 2018 
W gminie Kwidzyn realizowana jest obecnie idea Konkursu Inicjatyw 
Lokalnych, która została ogłoszona przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie. 

Idea ta realizowana już od czterech lat i cieszy się dużym zainteresowaniem. Z roku 
na rok do Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie wpływa coraz więcej wniosków 

z prośbą o dofi nansowanie lokalnych inicjatyw mieszkańców, którzy chcą rozwijać 
potencjał kulturowy swoich miejscowości. W tym roku dofi nansowanie otrzymało 
osiem grup nieformalnych, które realizują swoje działania w różnych miejscowościach 
gminy Kwidzyn. Zamieszczone plakaty prezentują harmonogramy działań poszcze-
gólnych grup nieformalnych. 

Więcej informacji znaleźć można na stronie www.gokkwidzyn.pl. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GOK
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Warsztaty

PROGRAMy MINIStERIALNE REALIZOWANE 
PRZEZ GMINNy OŚRODEK KULtURy 

W KWIDZyNIE

EDUKACJA 
KULTURALNA 

Jest to program dofi nansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzi-

ctwa Narodowego pochodzących z Fun-
duszu Promocji Kultury. W ramach tego 
programu GOK Kwidzyn realizuje autor-
ski projekt „Do źródeł miejsc naszych”. 
Program ten inspiruje do poszukiwania 
genezy miejsc bliskich mieszkańcom wsi 
takich jak Mareza, Pawlice i Szałwinek. 
Efektem tych poszukiwań będzie zago-
spodarowanie przestrzeni danej miej-
scowości w sposób twórczy i nawiązu-
jący do historii konkretnej wsi i  jej 
mieszkańców. Projekt zostanie zakoń-
czony eventami w każdej wsi oraz wspól-
ną wystawą fotografi czną z przebiegu 
działań, których uczestnikami są sami 
mieszkańcy, a także animatorzy i artyści. 

KULTURA – 
INTERWENCJE 2018 

– „Art.-BUSOLA” 

Pod nazwą tego projektu kryje się 
szereg działań w miejscowości Pod-

zamcze. Projekt „Art.-BUSOLA” jest 
skierowany przede wszystkim do miesz-
kańców Podzamcza, którzy wraz z ani-
matorem wezmą udział w warsztatach 
badawczych dotyczących historii Pod-
zamcza oraz jego mieszkańców. W ramach 
projektu odbywać się będą również 
warsztaty kreatywne dla młodzieży oraz 
osób dorosłych poprowadzone przez 
prawdziwych artystów. Będzie można 
podziwiać efekt projektu, ponieważ 
powstanie zbiorowa instalacja artystycz-
na w przestrzeni wsi Podzamcze. 

PATRIOTYZM 
JUTRA

Jest to program dofi nansowany ze 
środków Muzeum Historii Polski. 

Historia gminy Kwidzyn jest bardzo 
bogata i bez wątpienia przenikało się 
w niej wiele kultur. Stąd też pomysł 
Gminnego Ośrodka Kultury, aby za po-
mocą narzędzia, jakim jest skrzynka 
Kamishibai, opowiedzieć historię „WIELE 
KULTUR – JEDNA OJCZYZNA”. Historia 
o wielokulturowości Powiśla skierowana 
będzie do dzieci, uczniów klas 1-6 szkół 
podstawowych, bibliotek, placówek te-
rapeutycznych oraz świetlic z  terenu 
gminy i miasta Kwidzyn.  

kULTURA

Marcin Kurkus



Spotkania 

Ogólnopolski 
Plener Rzeźbiarski 
„Obudź w sobie dziecko”

„Obudź w sobie dziecko” – pod takim hasłem 
przebiegał tegoroczny V Ogólnopolski 
Plener Rzeźbiarski, którego organizatorem 
był Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. 

W trakcie pleneru, tj. w dniach 21-27.05.2018 r., artyści 
podjęli temat, którego inspiracją było hasło „Obudź 

w sobie dziecko”. Podczas pleneru odbyły się również 
warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży. Partnera-
mi Pleneru Rzeźbiarskiego byli: Gmina Kwidzyn repre-
zentowana przez wójta p. Ewę Nowogrodzką, Nadleśnictwo 
Kwidzyn, Lasy Państwowe, Bank Spółdzielczy w Brodni-
cy reprezentowany przez kierownika p. Małgorzatę Zie-
lińską oraz Tartak u Mateja w Rakowcu. Podczas werni-
sażu wystąpił Zespół Taneczny GOK prowadzony przez 
Arona Ciesielskiego oraz zespół „Pas de nom”, którego 
instruktorem jest Agnieszka Perehuda. Wśród artystów
-rzeźbiarzy znaleźli się w tym roku Mieczysław Wojtkow-
ski, Michał Grzymysławski, Jan Lewicki, Robert Sadło, 
Edmund Szpanowski. Opiekunem V Ogólnopolskiego 
Pleneru Rzeźbiarskiego był Piotr Jakubowski – instruktor 
GOK Kwidzyn.

Marcin Kurkus
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NOC MUZEóW W RAKOWCU 
Mimo że w Rakowcu nie ma muzeum z prawdziwego zdarzenia, to jednak jest co odkrywać. 

Zdarzenia
kULTURA

Uczestnicy Nocy Muzeów mieli za 
zadanie odkryć prawdziwy skarb, 

który został ukryty w Rakowcu. W od-
krywaniu skarbu pomogła mapa gry 
terenowej „Quest-Gross Krebs”, dzięki 
której uczestnicy mieli okazję poznać 
historię Rakowca oraz ciekawe miejsca 
związane z jego historią. Organizatorem 
Nocy Muzeów w Rakowcu był Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie we współ-
pracy z Biblioteką Publiczną Gminy Kwi-

dzyn z siedzibą w Marezie fi lia w Rakow-
cu, Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta 
Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu, 
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca”, 
KGW Rakowiec, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Rakowcu. Nie zabrakło również 
pomocy osób prywatnych, które wspar-
ły nasze wydarzenie, tj. Mieczysława 
Wojtkowskiego, który przybliżył uczest-
nikom historię stolarskiego fachu, Wik-
torii Wilczyńskiej, która wspaniałą grą 

na saksofonie altowym nadała życia 
muzycznym rzeźbom i wraz z koleżanką 
grającą na gitarze uświetniły ten czas, 
Izabeli Niestatek – wizażystki, dzięki 
której nasza młodzież tak pięknie wy-
glądała podczas tego wydarzenia. Dzię-
kujemy również młodzieży, która aktyw-
nie włączyła się w to wydarzenie oraz 
mieszkańcom dawnego Dworca PKP za 
użyczenie miejsca i prądu.

Marcin Kurkus
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WarsztatykULTURA

XVII Edycja Konkursu Historycznego 
„Powiśle i Kwidzyn w 20-leciu 
międzywojennym”
Historia Powiśla oraz Kwidzyna jest bez wątpienia tym, co ciekawi wielu 
ludzi. Wśród nich są młodzi adepci wiedzy historycznej, którzy w tym roku 
wzięli udział w XVII Edycji Konkursu Historycznego „Powiśle i Kwidzyn 
w 20-leciu międzywojennym”. 

W historycznych zmaganiach wzięło udział 35 uczestników, którzy sprawdzili 
swoją wiedzę dotyczącą historii naszego regionu. Konkurs został zorganizo-

wany przez Szkołę Podstawową w Liczu, Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie oraz 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kwidzyńskiej. Jak zawsze, w kwestii współorgani-
zacji nagród dla uczestników konkursu mogliśmy liczyć również na Bank Spółdziel-
czy w Brodnicy – Oddział w Kwidzynie. Uczestnicy zostali nagrodzeni w dwóch 
kategoriach wiekowych, a wyniki w poszczególnych kategoriach wyglądały nastę-
pująco:

Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Damian Wiśniewski – SP Straszewo
II miejsce – Karol Serdacki – SP Nowy Dwór
II miejsce – Stanisław Majewski – SP Straszewo
III miejsce – Konrad Bogdan – SP Ryjewo
IV miejsce – Tomasz Wasilczuk – SP Sadlinki
IV miejsce – Arkadiusz Wołk – SP Sadlinki
IV miejsce – Kacper Świderski – SP Tychnowy

Gimnazjum
I miejsce – Julia Strzelec – Gimnazjum Ryjewo
II miejsce – Patrycja Grenc – Gimnazjum Ryjewo
III miejsce – Kinga Świderska – Społeczne Gimnazjum w Kwidzynie
III miejsce – Julia Ciszkowska – Nowy Dwór
IV miejsce – Nikola Wieluńska – Nowy Dwór
IV miejsce – Samanta Chowaniec – Społeczne Gimnazjum w Kwidzynie

Marcin Kurkus
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Gminny 
Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie 
doceniony przez 
Narodowe 
Centrum Kultury
Gminny Ośrodek Kultury 
w Kwidzynie został wyróżniony 
przez Narodowe Centrum Kultury 
jako jedna z pięciu instytucji kultury 
z całej Polski. 

W Polsce obecnie działa około 15 tys. 
instytucji kultury, a GOK Kwidzyn 

znalazł się w  „elitarnej piątce”. GOK 
Kwidzyn został wyróżniony za konse-
kwentne wspieranie oddolnych inicjatyw 
kulturalnych w społeczności lokalnej. 
Warto zauważyć, że w  roku 2015 GOK 
Kwidzyn otrzymał dofi nansowanie w ra-
mach programu „DK+ Inicjatywy Lokalne 
2015” i od pierwszej edycji, w której wziął 
udział, aktywnie działa na rzecz rozwo-
ju potencjału kulturotwórczego w gminie 
Kwidzyn. Obecnie trwa IV Edycja Inicjatyw 
Lokalnych w gminie Kwidzyn, która każ-
dego roku cieszy się ogromnym zainte-
resowaniem. GOK Kwidzyn jest jednym 
z pięciu ośrodków, które kontynuują ideę 
Inicjatyw Lokalnych, zapraszając miesz-
kańców do współtworzenia kultury 
w swoich społecznościach lokalnych. 

Marcin Kurkus

kULTURA

„ORZEŁ I KRZyŻ – 
NIEPODLEGŁA” – WyJAZD  
MIESZKAŃCóW GMINy 
KWIDZyN DO MUROWANEJ 
GOŚLINy
„Orzeł i Krzyż – Niepodległa” – to wspaniała opowieść o losach Polski 
i Polaków, w której każdy może odnaleźć nie tylko historię naszej Ojczyzny, 
ale również związane z nią legendy. 

Bez wątpienia ten wyjazd zagości na dobre w naszej pamięci, bo tak dobrze 
przygotowana opowieść budzi wiele emocji związanych z historią Polski. 

W samym widowisku brało udział około 400 aktorów, którzy wcielali się w rolę 
1200 osób. Oprócz gry aktorskiej bez wątpienia dużą rolę odgrywała gra świateł, 
efekty pirotechniczne oraz dźwiękowe. Warto wspomnieć również o Wieczerzy 
Staropolskiej, która była prawdziwą biesiadą, a gościła nas Karczma Rzym. Nie 
zabrakło również atrakcji podczas biesiady i  trzeba przyznać, że mieszkańcy 
naszej gminy Kwidzyn bardzo chętnie brali udział w różnego rodzaju konkursach 
i kończyli je często z sukcesami. Park Dzieje, to szczególne miejsce, w którym 
naprawdę się „dzieje”. Uczestnikami wycieczki byli mieszkańcy gminy Kwidzyn, 
a organizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. 

Marcin Kurkus
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Wiosna !

21 marca – Pierwszy Dzień Wiosny.
Wszystkie Przedszkolaki przywitały 

nową porę roku barwnym pochodem.„Zimo, 
Zimo, precz za lasy, bo na Wiosnę przyszły 
czasy!”, „Marzanno, Marzanno, ty zimowa 
panno, Ciebie już żegnamy, bo Wiosnę witamy” 
– takie rymowanki i wesołe piosenki o Wioś-
nie przepędziły Zimę.

Żywa lekcja historii

Dnia 24 marca nasze przedszkole od-
wiedzili niecodzienni goście, byli to... 

rycerze. Dzieci dowiedziały się, kto mógł 
zostać rycerzem, informacji o bitwie pod 
Grunwaldem oraz czym był kodeks rycerski. 
A ponadto obejrzały pokaz walki i ekwipunek 
rycerski: miecze, tarcze, topory, hakownice, 
kolczugi i wiele innych. Dzień ten dostarczył 
wszystkim dużo wrażeń. 

Palmy wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi zaprosiliśmy do naszego 

przedszkola Rodziców i wspólnie z nimi robili-
śmy palmy wielkanocne. W ten sposób przy-
bliżyliśmy dzieciom twórczość ludową i trady-
cje związane z nadchodzącymi świętami. 

„Zajączek w przedszkolu…”

28 marca, kilka dni przed Wielkanocą, 
swoją wizytę w przedszkolu złożył Za-

jączek oraz jego przyjaciele: Kurczątko i Ba-
ranek. Dzieci z niecierpliwością oczekiwały 
na spotkanie z Zajączkiem i jego przyjaciół-
mi. Z ochotą wykonywały różne dekoracje 
świąteczne. W czasie spotkania dzieci roz-
mawiały z gośćmi o zbliżających się świętach 
i tradycjach wielkanocnych. Wysłuchały 
piosenek i wierszy o tematyce świątecznej, 
a na koniec odbył się wspólny taniec „Kaczu-
chy”… i wręczenie prezentów od Zajączka.
 
Konkurs plastyczny 
i szachowy

Dzieci z grupy III (5-, 6-latki) brały udział 
w konkursie plastycznym „Moje ulubione 

zwierzę domowe”. Organizatorem konkursu 
była Katolicka Językowo-Sportowa Szkoła 
Podstawowa w Kwidzynie. Rozstrzygnięcie 
konkursu przyniosło kolejne nagrody dla 
naszej placówki. W konkursie tym I miejsce 
zajął Dominik Z., III miejsce zajęła Amelia Z., 
natomiast Lena K. otrzymała wyróżnienie.

Ponadto 10 marca odbyły się II Otwarte 
Mistrzostwa Gminy Kowalewo Pomorskie 
w Szachach. W kategorii juniorów do lat 7: 

I miejsce zajęła Marcelina Sz. (w kategorii 
dziewcząt), II miejsce zajął Marcel Sz. (w ka-
tegorii chłopców).

17 marca odbył się Turniej Szachowy 
w Tczewie w kategorii dziewcząt. II miejsce 
zajęła Marcelina Sz. III miejsce w kategorii 
chłopców zajął Marcel Sz. 

21 kwietnia w Kartuzach odbyły się Mi-
strzostwa Województwa Pomorskiego w Sza-
chach zorganizowane przez Pomorski Woje-
wódzki Związek Szachowy. 

W kategorii wiekowej 7 lat II miejsce 
zajęła Marcelina Sz. (w kategorii dziewcząt), 
IV miejsce zajął Marcel Sz. (w kategorii 
chłopców). 

Gratulujemy!
   
V Turniej Wiedzy o Bajkach

10 kwietnia dzieci z grupy III – Lena K., 
Karol W., Natan F. – brały udział w tur-

nieju wiedzy o bajkach pod hasłem „Witajcie 
w naszej bajce”. Organizatorem konkursu 
było Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Kwi-
dzynie. Nasza drużyna zajęła III miejsce. 

Warsztaty w Eko 
Inicjatywie

W kwietnia dzieci z grupy II i III brały 
udział w warsztatach organizowanych 

przez Ośrodek Ekologiczny „Eko Inicjatywa” 
w Kwidzynie. Tematem warsztatów była 
segregacja śmieci i recykling.

XXIV Pomorski Festiwal 
Piosenki Dziecięcej

W dniu 21 kwietnia odbył się XXIV Po-
morski Festiwal Piosenki Dziecięcej 
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w Teatrze Miejskim w Kwidzynie. Nasze 
przedszkole reprezentowała Hania L., która 
wykonała piosenkę pt. „Wakacyjna czacza”, 
oraz grupa taneczna w składzie: Amelka Z., 
Olga W., Maja T., Maja Ś., Lena K., i Daria M. 

Dzień Ziemi
23 kwietnia obchodziliśmy w naszym 
przedszkolu Dzień Ziemi. W tym dniu 

przedszkolaki brały udział w konkursie wie-
dzy ekologicznej i wykonały prace plastycz-
ne na temat „Ziemia – zielona wyspa”. Za-
kończeniem obchodów było wzbogacenie 
ogrodu przedszkolnego w rośliny, które 
dzieci przyniosły do przedszkola i sadziły 
wspólnie z rodzicami.

Gminny Przegląd…

25 kwietnia dzieci z naszego przedszko-
la – Lena K., Maja T., Amelka Z., Daria M., 

Hania L., Olga W., Karol W., Natan F., Konrad 
F. – miały możliwość zaprezentowania swo-
ich umiejętności recytatorskich, wokalnych 
i tanecznych. Dzieci wzięły udział w Przeglą-
dzie Twórczości Dziecięcej pod hasłem „Sce-
na dla Przedszkolaka. Z przyrodą za pan brat”. 
Organizatorem przeglądu była Szkoła Pod-
stawowa w Nowym Dworze.

Wycieczka do Muzeum

Nasze przedszkolaki wybrały się na 
wycieczkę do Muzeum w Kwidzynie. 

Tam mogły się bliżej zapoznać z życiem i oby-
czajami ludzi żyjących w dawnych czasach. 
Z zaciekawieniem obejrzały dawne meble, 
sprzęt codziennego użytku, narzędzia i ma-
szyny wykorzystywane do pracy przez 

naszych przodków. Z zainteresowaniem 
oglądały i słuchały informacji o roślinności 
i zwierzętach charakterystycznych dla 
naszego regionu (las, wieś).

Szkoła Muzyczna
Dzieci z grupy III odwiedziły Szkołę 
Muzyczną w Kwidzynie. Celem tej wy-

cieczki było wysłuchanie koncertu w wyko-
naniu uczniów tej szkoły oraz zapoznanie 
z różnymi instrumentami. Na zakończenie 
spotkania przygotowano dla dzieci zagadki 
muzyczne, były to fragmenty utworów ze 
znanych dzieciom bajek i filmów.

Spotkanie ze Strażą Miejską 
Przed wakacjami nasze przedszkole 
odwiedzili przedstawiciele Straży Miej-

skiej. Tematem spotkania było bezpieczeństwo 
zabaw na podwórku oraz podczas wakacyj-
nego wypoczynku.

Staż Pożarna
W dniu 21 maja gościliśmy w przedszkolu 
strażaków z OSP w Tychnowach. Dzięki 

tej wizycie dzieci lepiej poznały pracę straża-
ka, sprzęt, jakim dysponuje jednostka podczas 
akcji ratowniczych. To było wspaniałe przeży-
cie. Teraz wszyscy chłopcy marzą o tym, aby 
w przyszłości zostać strażakiem :-).

Festyn Rodzinny
Już po raz kolejny w ogrodzie naszego 
przedszkola został zorganizowany festyn 

rodzinny „Mama, Tata i Ja”. Festyn połączo-
ny był z uroczystością Dnia Matki i Ojca. Z tej 
okazji dzieci przygotowały programy arty-
styczne. Następnie Rodzice wspólnie z dzieć-
mi sprawdzali swoje umiejętności zręcznoś-
ciowe w licznych konkursach i zabawach. To 
był udany dzień.

Dzień Dziecka
Dzień Dziecka w przedszkolu przebiegał 
pod hasłem „Dzień Sportu”. Tego dnia 

dzieci brały udział w wielu konkurencjach 
sportowych. Były też wspólne śpiewy, tańce 
oraz poczęstunek – po prostu dzieci tego 
dnia naprawdę świętowały. Zabawie towa-
rzyszyła wesoła muzyka...

Tydzień Czytania Dzieciom
W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Czytania Dzieciom pod hasłem „Cała 

Polska czyta w bibliotekach” dzieci z nasze-
go przedszkola odwiedziły Bibliotekę Gmin-
ną w Marezie, gdzie był zorganizowany Tydzień 
Czytania – w tym roku dzieciom czytała pani 
Ewa, Prezes Stowarzyszenia „Seniorzy 50+”.

Wycieczka do Zamku 
w Gniewie

Wycieczka do Zamku w Gniewie była 
kolejną ciekawą przygodą, jaką przeży-

ły nasze przedszkolaki. W programie wyciecz-
ki było zwiedzanie zamku, warsztaty dla 
dzieci, pokaz husarii. Był też czas na odpo-
czynek i zakup pamiątek. Dzieci wróciły do 
przedszkola zmęczone, ale zadowolone. Był 
to dzień pełen wrażeń… 

„Pożegnania nadszedł czas...”
W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się 
w naszym przedszkolu uroczyste po-

żegnanie siedmiolatków, które wkrótce 
przekroczą progi szkolne. Dzieci słowami 
wierszy i piosenek dziękowały paniom za 
trud, cierpliwość i radość wspólnie przeżytych 
chwil. Dla gości i rodziców był to piękny 
pokaz zdobytych umiejętności. Uroczystość 
rozpoczęliśmy tradycyjnie przy dźwiękach 
poloneza.

Drodzy Rodzice! Jeszcze raz dziękujemy, 
iż z ufnością oddaliście swoje „skarby” pod 
naszą opiekę, i życzymy Wam wielu radosnych 
chwil, a dzieciom samych sukcesów w szkole.

Z okazji zakończenia roku szkolnego 
2017/2018 wszystkim Rodzicom, Dzieciom 
oraz Przyjaciołom Przedszkola „Słoneczko” 
w Marezie składamy najserdeczniejsze po-
dziękowania za całoroczną współpracę 
i życzymy, by okres wakacyjny był czasem 
odpoczynku i radości.
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Przedszkole w Korzeniewie
OŚWIATA

KonKURS RECyTAToRSKI 

W Przedszkolu w Korzeniewie odbyła się VII edycja konkursu recy-
tatorskiego „Świat wierszy”.  Coroczny konkurs jest ważnym 

i stałym punktem w kalendarzu naszego przedszkola. W tym roku do 
udziału w konkursie zostały zaproszone zaprzyjaźnione placówki z po-
wiatu kwidzyńskiego. Gościliśmy wspaniałych gości – dzieci wraz 
z nauczycielkami i  rodzicami z placówek: Niepubliczne Przedszkole 
„Słoneczko” w Marezie, Przedszkole w Gardei, Przedszkole w Sadlinkach, 
Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Kwidzynie,   Szkoła Podstawowa 
w Nowym Dworze. Uczestników oceniało niezależne jury w składzie: 
sołtys wsi Korzeniewo pani Renata Krupa, członkini Rady Sołeckiej wsi 
Korzeniewo pani Krystyna Stankiewicz, członkini Rady Sołeckiej wsi 
Korzeniewo i zarazem była dyrektor Przedszkola w Korzeniewie pani 
Halina Dubiela, bibliotekarz Gminnej Biblioteki fi lia w Korzeniewie pan 
Łukasz Kamiński, członkini Koła Kobiet Korzeniewskich pani Krystyna 
Stankiewicz, oraz dyrektor Przedszkola w Korzeniewie pani Marzena 
Laskowska. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnymi zdolnościami 
recytatorskimi i doskonale wydeklamowali swoje wiersze, za co otrzy-
mali dyplomy, atrakcyjne nagrody oraz słodycze ufundowane przez 
przedszkole i sponsorów. 

WyCIECZKA Do „ŻyWEGo MUZEUM 
PIERnIKA” W ToRUnIU

Dzieci z grupy „Motylki” wzięły udział w wycieczce do „Żywego 
Muzeum Piernika” w Toruniu. Dzieci były aktywnymi uczestni-

kami procesu wypiekania pierników: oglądały składniki, samodziel-
nie ugniatały ciasto, przygotowywały pierniki w formach. Własno-
ręcznie wykonane pierniki przedszkolaki zabrały do domu jako 
pamiątkę z muzeum. Następnie „Motylki” wybrały się na spacer 
toruńskimi ulicami, aby podziwiać miasto Mikołaja Kopernika. Dzie-
ci wróciły z wycieczki bardzo zadowolone i uśmiechnięte, a wspólnie 
spędzony czas był niezapomnianą przygodą.

SPARTAKIADA

Dzieci wzięły udział w międzyprzedszkolnej „Spartakiadzie” w Szko-
le Podstawowej nr 6 w Kwidzynie, organizowanej przez Przedszko-

le „Smyk”. Przedszkolaki miały okazać sprawdzić swoje umiejętności 
sportowe podczas udziału w wielu zorganizowanych konkurencjach 
i zabawach ruchowych.  Atmosfera w czasie imprezy była wspaniała, 
na twarzach dzieci gościł uśmiech i zadowolenie. Na zakończenie przed-
stawiciele drużyn otrzymali puchary, dyplomy, medale, klocki dla grupy 
oraz gwizdki dla każdego uczestnika. 

FESTyn RoDZInny 

Jak każdego roku na wiejskim placu zabaw odbył się „Festyn Ro-
dzinny” organizowany przez nasze przedszkole, Radę Sołecką wsi 

Korzeniewo, GOK z Kwidzyna, Bibliotekę Publiczną fi lia w Korzeniewie 
oraz Szkołę Podstawową w Korzeniewie. Podczas festynu dzieci z przed-
szkola oraz ze szkoły zaprezentowały programy artystyczne. Festyn 
zgromadził wielu uczestników, którzy świetnie spędzili czas, korzysta-
jąc z wielu atrakcji, przygotowanych przez organizatorów, były to 
miedzy innymi: przejażdżki na koniu, zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, 
konkursy z nagrodami oraz poczęstunek. 

Przedszkola
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Przedszkole w Korzeniewie

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w korzeniewie

OŚWIATA

WyCIECZKA Do „DInoPARKU” W MALBoRKU

Podróż w przeszłość okazała się dla „Słoneczek” dużą atrakcją. 
Rekonstrukcje okazów prehistorycznych gadów i ich wielkość 

były bardzo realistyczne. Wzbudziły one ogromne zainteresowanie 
u dzieci, które dowiedziały się m.in. o warunkach, w jakich żyły di-
nozaury, czym się żywiły i dlaczego wyginęły. Fantastyczną zabawą 
okazała się również wizyta na bogato wyposażonym placu zabaw, 
gdzie nasze maluchy wykazały się dużą sprawnością fi zyczna, od-
wagą i  zręcznością. Dzieci mogły również zabawić się w małych 
odkrywców, odkopując szkielet dinozaura w piaskownicy. Zabawa 
w Dino parku była doskonała, a wrażenia z wycieczki na długi czas 
pozostaną w naszej pamięci.

ŚWIĘTo MAMy I TATy

Z okazji Święta Mamy i Taty dzieci z naszego przedszkola przygo-
towały prezent w postaci przedstawienia, własnoręcznie wykona-

nych upominków oraz słodkiego poczęstunku. Rodzice gościli w przed-
szkolu przez trzy kolejne dni. Spotkaniom z okazji Święta Rodziców 
zawsze towarzyszą duże emocje. To właśnie Mamie oraz Tacie należą 
się największe podziękowania za życie, za troskę, za poświęcenie, za 
każdy dzień. Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać 
rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom po-
zwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności.  

DZIEŃ DZIECKA 

W naszym przedszkolu tego dnia cały czas trwała zabawa, a dzie-
ci bawiły się wspaniale. Dzień obfi tował w liczne atrakcje: zabawy 

z chustą animacyjną, konkursy, tańce przy muzyce, malowanie twarzy 
oraz smakowanie lodów. Nie zabrakło też wesołego spaceru i zabaw na 
świeżym powietrzu. Na zakończenie dnia każdy otrzymał małą niespo-
dziankę. Choć przedszkolaki codziennie otrzymują wiele miłości i serca 
od rodzin i nauczycielek, w tym czasie czuły się naprawdę wyjątkowo, 
uśmiech nikomu nie schodził z twarzy. 

ZAKoŃCZEnIE RoKU SZKoLnEGo 

W naszym przedszkolu odbyły się uroczystość zakończenia roku 
przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Nadszedł czas 

wakacji i pożegnań, z okazji, którego każda grupa przygotowała 
program artystyczny. W uroczystości zakończenia roku uczestni-
czyli też rodzice. Po części artystycznej przyszedł czas na podzię-
kowania dla rodziców, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz 
placówki i udzielali się bezinteresownie. Po występach wszystkie 
dzieci otrzymały  dyplomy oraz nagrody-niespodzianki. Kolejni ab-
solwenci naszego przedszkola opuszczają nas, by rozpocząć po 
wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy im wielu sukcesów 
i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecznych i radosnych 
wakacji. 

Przedszkola
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OŚWIATAOŚWIATA

Niepubliczne Przedszkole „Gama” w Rakowcu

Tekst i zdjęcia: Przedszkole w rakowcu, kamila Joanna Major

Przedszkola

Turniej Bajek
„Abrakadabra, czary-mary
W postacie z bajek się zmieniamy.
Od pięknych księżniczek po groźne smoki
Przenieśmy się w świat z innej epoki.
Bum tarara, ecie-pecie
Przed nami przygody najlepsze na świecie!”
Jaś K. z rodziną

Przedstawiciele „Rumianków” – Wiktor, Jasiu i Zosia – wzięli udział w V Turnieju Bajek „Witajcie 
w naszej bajce” zorganizowanym przez Przedszkole „Gama” w Kwidzynie. Przedszkolaki zajęły IV 

miejsce, z którego były bardzo dumne, i długo jeszcze wspominały fantastyczną zabawę w Krainie Bajek. 

Dzień otwarty 
W sobotę 21 marca 2018 r. Przedszkole „Gama” w Rakowcu odwiedziły dzieci, które być może już 
wkrótce będą naszymi podopiecznymi. W sali „Jarzębinek” bawiły się wspaniale podczas zabaw 

z elementami sensoplastyki, które m.in. stymulują i wspierają rozwój zmysłów, ćwiczą małą motorykę, 
rozwijają kreatywność, są okazją do ćwiczenia koncentrowania uwagi dziecka, a także pomagają rozwi-
jać wyobraźnię. Dzieci miały również okazję uczestniczyć w zabawach ruchowych w sali „Słoneczników”, 
oglądać zachwycające eksperymenty w sali „Niezapominajek” oraz pograć na tablicy interaktywnej w sali 
„Rumianków”. Wśród wielu atrakcji na naszych gości czekał także słodki poczęstunek, sok ze świeżo 
wyciskanych owoców czy lizak z Zaczarowanego Drzewka. Dzieciom tak bardzo podobał się czas spę-
dzony w naszym przedszkolu, że nie chciały wracać do domu. 

Wielkanocne wypieki przedszkolaków
Przed Świętami Wielkanocnymi nasze przedszkolaki postanowiły sprawdzić swoje umiejętności 
kulinarne i z pomocą swoich pań przygotowały pyszne muffi nki z nadzieniem z serka mascarpone, 

które po upieczeniu udekorowały i spałaszowały ze smakiem, aż uszy im się trzęsły. Mniam, mniam!

ognisko na Miłosnej
30 maja dzieci z grup „Rumianki” i „Słoneczniki” wybrały się na wycieczkę do siedziby Stowarzy-
szenia Eko-Inicjatywa Miłosna, podczas której uczestniczyły w zajęciach ornitologicznych prowa-

dzonych przez pana Jakuba. Były one wspaniałą lekcją przyrody, dzięki której dzieci poszerzyły swoją 
wiedzę na temat najważniejszych ptaków mieszkających w Polsce. Zwieńczeniem wyjazdu było ognisko, 
na którym dzieci upiekły kiełbaski, a potem zjadły je ze smakiem. 

Wycieczka do Akwarium w Gdyni
11 czerwca dzieci z dwóch najstarszych grup wzięły udział w całodniowej wycieczce autokarowej 
do Akwarium w Gdyni. Przedszkolaki obejrzały akwaria oraz ekspozycje ukazujące fascynujący 

podwodny świat, a także uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, podczas których poznały barwne 
życie na rafi e koralowej. 

Międzyprzedszkolna Mini olimpiada Sportowa
Podczas Międzyprzedszkolnej Mini Olimpiady Sportowej, która odbyła się 5 maja 2018 r., przedszkolaki 
miały możliwość zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami z Przedszkola „Gama” z Kwidzyna w przeróżnych 
konkurencjach sportowych, takich jak: skoki na piłkach, tor przeszkód czy przeciąganie liny. Oprócz ry-
walizacji było też dużo radosnych zabaw ruchowych i tańców. A na koniec hamburgery, popcorn i wyśmie-
nite lody. Takie atrakcje przygotowały dla nas panie Marta Sosna oraz Ewa Romanowska. Dziękujemy! 

Magiczny Festyn Rodzinny
9 czerwca odbył się w naszym przedszkolu Festyn Rodzinny w iście czarodziejskim klimacie. Na młodych 
adeptów sztuki magicznej czekało mnóstwo atrakcji! Mogli oni uwarzyć magiczny eliksir, zwiedzić za-
czarowany ogród, wypróbować moc swojej różdżki, wykonać pamiątkową przypinkę, uczestniczyć 
w kursie wytwarzania papieru czerpanego czy zrobić sobie sesję zdjęciową w fotobudce. Nie zabrakło 
również smakowitych owoców i innych słodkości. Gościem specjalnym był profesjonalny iluzjonista, 
którego popisowe show wzbudziło wiele pozytywnych emocji zarówno wśród dzieci, jak i ich rodziców. 

Pożegnanie przedszkola
Ostatnie tygodnie czerwca to niecierpliwe oczekiwanie na wakacje. Dla naszych 6-latków to również 
moment, w którym kończą edukację przedszkolną, by od września rozpocząć naukę w I klasie szko-

ły podstawowej. Z tej okazji 15 czerwca odbyła się uroczystość z udziałem rodziców i zaproszonych 
gości, podczas której Starszaki po raz ostatni zaprezentowały w przedszkolu swoje zdolności recytator-
skie, wokalne i taneczne, a także otrzymały upominki i Dyplomy Ukończenia Przedszkola. Było wiele 
podziękowań, życzeń i wzruszeń. Jeszcze raz życzymy Wam, Drodzy Absolwenci, pomyślności w dalszej 
edukacji, a wszystkim naszym przedszkolakom wspaniałych i bezpiecznych wakacji!
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OŚWIATA
Szkoły

 I SParTakIada PrzedSzkolI GMINy kwIdzyN

W  dniu 12 czerwca 2018 boisko Szkoły Podstawowej im. Marii Kotlarz w Tychnowach zmieniło się w arenę olim-
pijską. Zawodnicy z 4 placówek naszej gminy – oddziałów przedszkolnych z SP Licze, SP Nowy Dwór, SP 

Tychnowy oraz Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu – po złożeniu przysięgi olimpijskiej rywalizowali 
w I Spartakiadzie Przedszkoli Gminy Kwidzyn. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, siłą 
charakteru i wytrwałością. Duch sportowej walki unosił się nad całym terenem szkoły.

Sponsorem Spartakiady była Gmina Kwidzyn i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Tychnowach. 
 

SP im. Marii Kotlarz w Tychnowach
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OŚWIATA

I Gminny Rodzinny Turniej Tenisa 
Stołowego pod patronatem  
Wójta Gminy Kwidzyn

17 czerwca 2018 r. na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył 
się I Gminny Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego pod patronatem 

Wójta Gminy Kwidzyn. W turnieju wzięło udział siedem drużyn. 
Zwycięstwo odniósł rodzinny team w składzie Franciszek i Zbigniew 
Tulowie, drugie miejsce zajęli Karol i Dariusz Radzikowscy, trzecie 
miejsce przypadło Jakubowi i Grzegorzowi Obuchowskim. Turniej 
był podsumowaniem kilkuletniej działalności sekcji tenisa stołowego 
w Tychnowach prowadzonej przez trenera – pana Aleksandra 
Cichockiego. Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom, dzięki 
którym udało się zorganizować turniej oraz poczęstunek dla uczest-
ników i ich rodzin.

I SPARTAKIADA PRZEDSZKoLI GMIny KWIDZyn

12 czerwca boisko naszej szkoły zmieniło się w arenę olimpijską. Zawodnicy z 4 przedszkoli naszej gminy – oddziałów przedszkolnych 
z SP Licze, SP Nowy Dwór, SP Tychnowy oraz Niepublicznego Przedszkola „Gama” w Rakowcu – po złożeniu przysięgi olimpijskiej ry-

walizowali w specjalnie dla nich przygotowanych konkurencjach sportowych. Wszyscy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, siłą 
charakteru i wytrwałością. Duch walki unosił się nad całym terenem szkoły. Dziękujemy gościom za przybycie i wspólną, cudowną zabawę.

Składamy również gorące podziękowania wójt Gminy Kwidzyn pani Ewie Nowogrodzkiej, pani Karolinie Wilczewskiej, panu Marcinowi 
Rzepnemu oraz Radzie Rodziców naszej szkoły za pomoc w organizacji Spartakiady. Materiał zdjęciowy na stronie 47.

Podium na Pucharze Polski 
w Tenisie Stołowym 
Uczniowskich i Parafialnych 
Klubów Sportowych

9 czerwca nasi uczniowie, Karol z kl. V 
i Staś z klasy IV, rywalizowali w Pucha-

rze Polski w Tenisie Stołowym Uczniowskich 
i Parafialnych Klubów Sportowych w Często-
chowie. Chłopcy spisali się na medal. Karol 
wrócił z I miejscem w swojej kategorii wie-
kowej. Otrzymał również puchar jako naj-
młodszy uczestnik i dla zawodnika fair play 
w swojej kategorii. Staś przywiózł puchar za 
miejsce II w swojej kategorii wiekowej. Go-
rąco gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów.

Projekt edukacyjny
 

Nasz wniosek „Wolon-
tariat na tak. Działa-

my, by rozwijać talenty, 
zainteresowania, uwrażli-
wiać na potrzeby innych” 
zyskał uznanie Fundacji 
Wawel z Rodziną i zostali-
śmy nagrodzeni dofinan-
sowaniem w wysokości 

minimum 5 tys. na jego realizację w nowym 
roku szkolnym. Do fundacji wpłynęło prawie 
200 wniosków zawierających inspirujące 
i kreatywne pomysły na innowacyjne pro-
jekty edukacyjne i to właśnie NASZ znalazł 
się w 30 wygranych.

Szkoły

SP im. Marii Kotlarz w Tychnowach
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Tychnowach

OŚWIATAOŚWIATA

I Turniej Interdyscyplinarny 
RAMBIT

11 maja na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Nowym 
Dworze uczestniczyliśmy wspólnie z kolegami z Licza, 

Rakowca i oczywiście z Nowego Dworu w I Turnieju Interdyscy-
plinarnym RAMBIT o Puchar Wójta Gminy Kwidzyn. Drużyny 
sportowe musiały wykazać się niezwykłą sprawnością fizyczną, 
zręcznością i dokładnością, a pozostałe drużyny logicznym 
myśleniem oraz orientacją w różnych dziedzinach życia. Wójt 
Gminy Kwidzyn pani Ewa Nowogrodzka ostatecznie puchar 
wręczyła drużynie ze Szkoły Podstawowej w Liczu, a MY, po 
małej dogrywce z udziałem naszej pani dyrektor i pani dyrektor 
z Nowego Dworu, zajęliśmy II miejsce. 

Szkolenie 
w język angielskim 

24 maja 2018 odbyły się warsztaty szkoleniowe dla naszych 
wolontariuszy. Gośćmi honorowymi były wolontariuszki z Hi-

szpanii i Węgier. Panie opowiedziały na czym polega wolontariat 
i jakie panują związane z nim zwyczaje w ich krajach. Dzieci pozna-
ły kilka zabaw, które mogą wykorzystać w realizacji zadań wolon-
tariackich. Spotkanie było wzbogacone o element edukacyjny, 
a nasze dzieci miały możliwość porozmawiania w języku angielskim.

Turniej mini piłki nożnej
10.05.2018 rozegraliśmy z uczniami szkół gminy Kwidzyn turniej mini piłki nożnej. Zawody 
odbyły się w ramach eliminacji do powiatowych Igrzysk Dzieci w kategorii dziewcząt i chłop-

ców. Mecze rozgrywaliśmy na boisku „Orlika” w Kwidzynie. Wspaniała pogoda i wymagający prze-
ciwnicy sprzyjały zdrowej rywalizacji. W ostatecznej klasyfikacji zdobyliśmy III miejsce w katego-
rii chłopców. A oto skład naszej drużyny: Oliver Kopyczyński, Karol Radzikowski, Jakub Obuchowski, 
Damian Zakrzewski, Staś Redmer, Jakub Rechnio, Jakub Naguszewski, Michał Tymicki i najmłodszy 
zawodnik – Damian Rejmus. Opiekunem drużyny była pani Wioleta Nowicka. GRATULACJE!!!

Wiosenny Kiermasz Świąteczny – 
finał akcji UnICEF

W dniu 21 marca odbył się w naszej szkole Wiosenny Kiermasz 
Świąteczny. Tym razem połączony był on z finałem projektu 

edukacyjnego UNICEF „Pomóż dzieciom w Syrii przetrwać zimę”. Do 
szkoły przybyło wielu zaproszonych gości, rodziców i sympatyków 
szkoły. Aukcja charytatywna prowadzona była przez koordynatorów 
Szkolnego Klubu UNICEF – p. Bożenę Grębską i p. Łukasza Grabana. 
Ofiarność i wielkie serce odwiedzających kiermasz przerosła nasza 
najśmielsze oczekiwania. Udało się zebrać na rzecz dzieci ogarniętej 
wojną Syrii sumę 2203,50 zł., która już została przekazana na konto 
UNICEF.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane 
na aukcję dary, a mamom naszych uczniów za jak zawsze przepysz-
ne ciasta. 

Szkoły

SP im. Marii Kotlarz w Tychnowach
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SP im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „ NIL” w Rakowcu

Tekst i zdjęcia: w Szkoła Podstawowa w rakowcu

Dzień Ziemi
23 kwietnia 2018 r. w naszej 
szkole odbyły się międzykla-

sowe potyczki zorganizowane 
z okazji Dnia Ziemi. Tego dnia 
wszystkie klasy musiały wykonać 
3 zadania. Po pierwsze wybrać 
żywioł, który będą prezentować, 
i ubrać się w kolor przypisany do 
tego żywiołu. Po drugie przygo-
tować plakat i okrzyk związany 
z wybranym żywiołem. Po trzecie 

zrealizować lekcje na świeżym powietrzu.Jury oceniło pracę klas 
i przyznało wyróżnienie klasie VI, a nagrodę główną klasie III b.

VIII Powiatowy Konkurs „Bystrzak –  
Ku niepodległej”

17 maja 2018 r. w naszej szkole już po raz ósmy odbył się konkurs 
wiedzy informatycznej „Bystrzak – Ku Niepodległej”. W konkur-

sie wzięło udział 10 szkół z powiatu kwidzyńskiego. Uczniowie 
musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale też m.in. logicznym myśle-
niem, dobrą umiejętnością kojarzenia i rozumienia czytanego teks-
tu. Bystrzakiem w tym roku został Kacper Klementowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kwidzynie, II miejsce zajęła Julia Ginter ze 
Szkoły Podstawowej w Gardei, natomiast III miejsce zajął Wojciech 
Perehuda ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Kwidzynie.

Konkurs biblijny
12 maja 2018 r. odbył się etap 
wojewódzki Konkursu Biblij-

nego w Rumi. Wzięły w nim udział 
dwie nasze uczennice: Julka To-
polewska z kl. VII i Nina Wolnik 
z kl. V. W finale znalazło się 112 
uczniów z całego województwa. 
Dziewczyny spisały się na medal 
– Julka uplasowała się w ścisłej 
czołówce i została laureatką, a Nina niewiele gorzej – jest finalistką.

Gminny przegląd teatralny
18 maja 2018 r. w świetlicy kulturalno-oświatowej w Rakowcu 
odbył się Gminny Przegląd Teatralny „Teatralia 2018”. W tym 

roku swoje umiejętności aktorskie prezentowało aż 7 zespołów ze 
szkół gminy Kwidzyn. Naszą szkołę reprezentowała grupa teatralna 
„GA-DE-RY-PO-LU-KI” przygotowywana przez p. Izabelę Cichocką-
Marciniak. Skład grupy tworzą uczniowie kl. III b, którzy przedsta-
wili sztukę pt. „Sieć”. Nie mogło również zabraknąć przedstawienia, 

które bez wątpienia było dosko-
nałą inspiracją dla młodych adep-
tów sztuki teatralnej. Na scenie 
wystąpił Teatr Barnaby ze spek-
taklem „Baśń o rycerzu bez konia”.

Dzień Dziecka
Dnia 30 czerwca 2018 r. ob-
chodziliśmy w szkole Dzień 

Dziecka. Tego dnia nastąpiło roz-
strzygnięcie konkursu na najmil-
szego ucznia naszej szkoły, zwy-
ciężyła Iga Romańska z kl. VII, 
drugie miejsce zajęła Amelia Osie-
cka, trzecie Ania Matysiak i Kami-
la Andrzejewska, a czwarte Miłosz 
Piętak. Po wręczeniu nagród kla-
sa III b wystawiła przedstawienie 
pt. „W sieci”. Następnie dzieci 
udały się na turniej piłki nożnej, zjeżdżalnie i poczęstunek.

Konkurs 
„Bystra główka”

23 maja 2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Czarnym Dolnym odbył 

się V Powiatowy Konkurs „Bystra Głów-
ka” pod patronatem Gminy Gardej i Nad-
leśnictwa Kwidzyn. Naszą szkołę repre-
zentowały trzy uczennice: Amelia 
Osiecka z klasy I (wych. I. Mikluszka), 
Lena Mateńka z klasy II (wych. I. Jęczmyk), 
Maja Zastawna z klasy III (wych. I. Cicho-
cka-Marciniak). Dziewczynki wróciły z na-
grodami. Amelia Osiecka zdobyła  

II miejsce w kategorii klas pierwszych. Maja Zastawna również zdo-
była II miejsce, ale w kategorii trzecich klas. Serdecznie gratulujemy 
i cieszymy się z sukcesów naszych uczniów!

Gminny Przegląd Talentów 
„Teraz Ty”

Dnia 8 czerwca 2018 r. w SP w Liczu od-
była sie I edycja Przeglądu Talentów 

Gminy Kwidzyn „Teraz Ty”. Uczniowie prezen-
towali przed publicznością posiadane talenty 
z różnych dziedzin, takich jak: sport, muzyka, 
taniec, malarstwo. Naszą szkołę reprezento-
wała 9-osobowa grupa w dwóch kategoriach: taniec i śpiew. Wszyscy 
doskonale się bawili.

Zwycięska klasa pierwsza
Klasa I zwyciężyła w gminnej zbiórce pluszaków dla straży po-
żarnej oraz kocy, poszewek i ręczników dla schroniska zorganizo-

wanej przez Młodzieżową Radę Gminy. Uczniowie w nagrodę pojecha-
li na warsztaty malarskie do pracowni artystycznej „Podwzgórze”.

„Wiem prawie wszystko, czyli 1 z 12”
Dnia 7 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. gen. Augusta 
Emila Fieldorfa ps. „Nil” w Rakowcu odbył się XVI Gminny Konkurs 

„Wiem prawie wszystko, czyli 1 z 12”. W Konkursie uczestniczyli ucz-
niowie ze szkół podstawowych Gminy Kwidzyn. Wyniki konkursu: 
I miejsce – Julia Topolewska (SP Rakowiec), II miejsce – Jakub Obu-
chowski (SP Tychnowy), III miejsce – Maria Szymańska (SP Korzeniewo). 
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni głośnikiem bluetooth i power-
bankami, a pozostali uczestnicy konkursu grami planszowymi.
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w korzeniewie

PRoGRAM MEGAMISJA REALIZoWAny W ŚWIETLICy 
SZKoLnEJ W RoKU SZKoLnyM 2017/2018

Uczniowie z klas I, II oraz V pod patronatem fundacji Orange brali udział w projekcie realizowanym w świet-
licy szkolnej. MegaMisja to program nowoczesnej edukacji, który podnosi cyfrowe kompetencje nauczy-

cieli, a dzieciom pomaga odkryć dobre i bezpieczne strony technologii. Wszystko to w formie przyjaznej za-
bawy w cyfrowe laboratorium, w którym uczniowie pomagają animowanym bohaterom złapać niesfornego 
psotnika, ucząc się przy tym ważnych zasad młodego internauty. To jest ich MegaMisja. Dzięki projektowi 
MegaMisja nasza świetlica wzbogaciła się o 2 tablety, artykuły papiernicze, gry planszowe, książki.

FESTyn RoDZInny 
4 czerwca  2018 r.  na wiejskim placu zabaw w Korzeniewie odbył się Festyn Rodzinny, który zgromadził 
wielu mieszkańców Korzeniewa i okolic. W programie imprezy znalazły się m.in.: występy taneczne 

dzieci z Przedszkola w Korzeniewie i występy muzyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Na 
akordeonie zagrała Rosalie Plichta, na flażoletach: Maja Wyrzykowska, Marta Witczak, Dominika Szawardak, 
Amelia Wyszomierska, Mariusz Czeszejko-Sochacki, Maria Szymańska, Stanisław Woźniak, Oliwia Buć, Oliwia 
Skrzypek. Oprawą muzyczną imprezy na pięknej scenie zajmowali się rodzice absolwenta naszej szkoły.
Zebrani mogli  dosiąść koni ze Szkółki Jeździeckiej z Opalenia. Można było także pogłębić wiedzę  przy stoisku 
z materiałami profilaktycznymi. Wskazówek profilaktycznych udzielała Pani pedagog ze szkoły w Korzeniewie. 
Uczestnicy festynu mieli możliwość wzięcia udziału w różnorodnych grach, zabawach i konkursach z nagro-
dami, które ufundowała  Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. Najmłodsi zaś 
mogli wesoło pohasać na dmuchanej zjeżdżalni. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości 
odbył się turniej wiedzy pt. „Historia Polski w latach 1914-1939”. Wszystkich zebranych do korzystania z po-
częstunku gorąco zachęcała główna organizatorka sołtys Korzeniewa, którą wspomagali pracownicy Szko-
ły Podstawowej w Korzeniewie. organizatorami imprezy byli: sołtys wsi Korzeniewo, Szkoła Podstawowa 
w Korzeniewie, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia w Korzeniewie, Przedszkole w Korzeniewie, GOK 
w Kwidzynie, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Korzeniewie, Rada Rodziców Przedszkola w Korzeniewie. 
Imprezę sponsorowali: sołtys wsi Korzeniewo, Firma Inter-Team oraz rodzice uczniów z klasy VI.

I EDyCJA GMInnEGo PRZEGLĄDU TALEnÓW ,,TERAZ Ty!”
15 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Liczu nasi uczniowie mieli okazję zaprezentować swojej 
talenty i zainteresowania. Wcześniej odbyły się szkolne eliminacje, podczas których wyłoniono pięcioro 

najbardziej, zdaniem komisji, utalentowanych uczniów.
Kacper Gubiec, Wiktoria Karandziej, Wiktoria Szumalska, Agata Gubiec i Rosalie Plichta reprezentowali naszą 
szkołę w gminnym przeglądzie. Uczniowie swoją grą na instrumentach i pracami plastycznymi zachwycili 
komisję i publiczność w Liczu. Życzymy uczniom wielu sukcesów artystycznych, a rodzicom gratulujemy 
zdolnych dzieci.

MIĘDZynARoDoWE ŚWIĘTo EDUKACJI nA ŚWIEŻyM PoWIETRZU. 
DZIEŃ PUSTEJ KLASy DLA KLAS I-III

15 czerwca 2018 roku w naszej szkole odbył się Dzień Pustej Klasy. Nasza szkoła po raz pierwszy przy-
łączyła się do tej ogólnopolskiej akcji. Pomysł narodził się w 2012 roku w Wielkiej Brytanii. Ośrodek 

Działań Ekologicznych „Źródła” wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Węgier zaprosił nauczycieli, dzieci i mło-
dzież do wspólnego świętowania tego wyjątkowego dnia, do porzucenia nauki w klasie na rzecz nauki w oto-
czeniu przyrody. Dzieci z klasy I obserwowały warunki życia roślin i zwierząt w pobliskim lasku, uczniowie 
z klasy II udali się na tereny położone nad Wisłą, a klasa III na łąkę. Po wycieczce odbyły się zajęcia plastycz-
ne i wspólny grill, który został przygotowany przez rodziców uczniów klas I-III. Pogoda dopisała, a uczniowie 
byli niesamowicie zadowoleni z zajęć na  świeżym powietrzu. Dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażo-
wanie.

WARSZTATy MALARSKIE
15 czerwca w naszej szkole odbyły się dla uczniów klas IV-VII warsztaty malarskie pod kierunkiem pla-
styka Pana Zbigniewa Rybarczyka. Następnie uczniowie wspólnie spędzili czas na świeżym powietrzu 

przy pieczonych kiełbaskach i smacznych gofrach. Impreza zakończyła się dyskoteką prowadzoną przez 
ucznia naszej szkoły – Kacpra G. Wszyscy świetnie się bawili. Dziękujemy rodzicom za pomoc w organizacji 
imprezy.

MŁoDZIEŻoWA ESKAPADA PoŻARnICZA
16 czerwca 2018 r. odbyła się w Jaromierzu Młodzieżowa Eskapada Pożarnicza. Był to powiatowy rajd 
obejmujący konkurencje sprawnościowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Trasa rajdu liczyła 8 km 

i wiodła po terenach leśnych pomiędzy jeziorem Kucki w Jaromierzu a jeziorem Różanym w Rozajnach Małych. 
Zadaniem drużyn było dotarcie do mety po zaliczeniu zadań w poszczególnych punktach kontrolnych. Naszą 
szkołę reprezentowali: Agata Gubiec, Arkadiusz Czeszejko-Sochacki, Maja Smolińska, Wiktoria Szumalska, 
Maja Wyrzykowska.

zdjęcie: GOK Kwidzyn



17/2018 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn5617/2018 Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn56

Szkoły

SP Janowie

Bezpieczni w domu i na drodze
10 Kwietnia odbył się w naszej szkole konkurs „Bezpieczni 
w domu i na drodze” z udziałem Panów Mirosława Iljina i Woj-

ciecha Lorka ze Straży Miejskiej z Kwidzyna. W konkursie brali udział 
uczniowie wszystkich klas. Reprezentanci klas odpowiadali na pytania 
zadawane przez funkcjonariuszy SM. Najlepszą drużyną znającą się na 
przepisach ruchu drogowego i pierwszej pomocy okazała się reprezen-
tacja klasy VII. Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki i gadżety odbla-
skowe.

Światowy Dzień liczby PI
14 marca to Światowy Dzień Liczby Pi. To dobra okazja do ob-
chodów Dnia Matematyki. W naszej szkole również świętowali-

śmy, angażując się w różne zadania matematyczne. Każda klasa 
stanowiła drużynę, która przygotowywała się cały tydzień do ma-
tematycznych zmagań. Były plakaty, prezentacje, poznaliśmy 
słynnych matematyków, rozwiązywaliśmy krzyżówkę matematycz-
ną. Był też matematyczny pokaz mody... jednym słowem – dobrze 
się bawiliśmy.

Święto Konstytucji 3-go Maja
Szkoła Podstawowa w Janowie uczciła majowe święta: Konstytucji 3 Maja, Święto 
Flagi Państwowej oraz Święto Pracy pod hasłem „1,2,3… Maj”. Wszyscy uczniowie galo-

wo ubrani wzięli udział w uroczystym apelu przygotowanym przez szóstoklasistów pod 
kierunkiem Pani Wiesławy Szkutnik. Było pięknie, uroczyście i patriotycznie... 

Mały Archimedes
24 maja w naszej szkole odbył się pierw-
szy Gminny Konkurs Matematyczny 

„Mały Archimedes” zorganizowany przez 
panią Justynę Czarnotę i panią Edytę Janu-
szewską. Mieliśmy przyjemność gościć ucz-
niów ze wszystkich szkół naszej gminy. 
Dziękujemy uczniom i nauczycielom za 
przybycie, a zwycięzcom GRATULUJEMY!

Urodziny naszej szkoły
11 maja 2018 r. cała społeczność naszej 
szkoły wzięła udział w święcie janowskiej 

szkoły. Miejsce zobowiązuje, tym bardziej, 
że obchodzimy 100. rocznicę odzyskania 

niepodległości przez Polskę, a Janowo na tę 
niepodległość musiało jeszcze dodatkowo 
czekać 2 lata. Aby dzieci zrozumiały ważność 
tej chwili, poznały osoby, które się przyczyniły 
do wolności Janowa. Wszystkie klasy uczest-
niczyły w grze terenowej „Śladami Małej Polski”. 
Bieg z różnymi zadaniami po obecnym Janowie, 
a kiedyś po Bursztychu, Nowych Lignowach, 
Małym Pólku, Kramrowach i Janowie, dopro-
wadził klasy do Pastwy, gdzie znajdowała się 
granica pomiędzy Polską a Niemcami. U goś-
cinnych mieszkańców Pastwy wszyscy otrzy-
mali pyszną grochówkę. Po obiedzie były za-
bawy i opowiadania na temat rozwiązywania 
zadań. W nagrodę wszystkie klasy otrzymały 
pamiątkowe dyplomy, a uczniowie lody. 

OŚWIATA
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Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Janowie

Wycieczka do Centrum nauki EXPERyMEnT w Gdyni
1 czerwca 2018 r. w Dzień Dziecka odbyła się wycieczka do Trójmiasta. W wyjeździe 
uczestniczyli uczniowie, którzy realizowali projekt „Kompetentni = gotowi na lepszą 

przyszłość”. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie gdańskiej Starówki oraz wizytę w Cen-
trum Nauki EXPERYMENT w Gdyni. 

Festyn Rodzinny na Dzień otwarty Klubu „JanKuS”
Dzięki rodzicom 9 stycznia 2018 r. przy naszej szkole reaktywował się Szkolny Klub 
Sportowy „JanKuS”. Wśród różnych zadań znalazło się zadanie, które pozwoliło na 

wspólne spotkanie społeczności lokalnej w sobotnie popołudnie 9 czerwca 2018r. Pomimo 
wysokiej temperatury wszyscy aktywnie uczestniczyli w atrakcjach sportowych przygoto-
wanych przez aktywnych członków klubu. Spotkanie rozpoczęło się otwarciem Olimpiady 
przez greckich bogów. Było zapalenie znicza, wciągnięcie fl agi oraz przysięga o sportowej 
rywalizacji. Następnie boisko szkolne zamieniło się w arenę licznych konkurencji z nagro-
dami dla wszystkich – były tory przeszkód, biegi z jajkiem, skoki w workach, rzuty beretem 

i kaloszem, rzuty serso, gra w kręgle, przejście 
pod poprzeczką przy lambadzie, zabawa w zoo, 
występy wokalno-taneczne, mecze piłki noż-
nej dla dzieci i dorosłych. Aby było kolorowo, 
dzień umilały nam dwie gigantyczne mrówki, 
które roznosiły różne gadżety i słodycze. 
Słodkie pszczółki zachęcały, by dowiedzieć 
się o ich pożyteczności i ochronie. Wielką 
atrakcją były przejażdżki wozem konnym. 
Dzięki hojności naszych sponsorów wszyscy 
otrzymali upominki, kawę, herbatę, soki, wodę, 
słodkie bułeczki i domowe ciasta. Na koniec 

było ognisko z kiełbaskami i pieczone ziemniaki. Dzień należał do bardzo udanych, a do 
Klubu dołączyli nowi członkowie. Na jesień zaplanowano kolejny festyn, a wcześniej wspól-
ną wycieczkę na Podlasie i Litwę oraz na początku września wyjazd do Świata Labiryntów 
i spływ kajakowy. 

Akcja „Jak nie czytam, jak czytam”
8 czerwca br. uczniowie z SP w Janowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam”. Przedsięwzięcie było poprzedzone wykonaniem przez uczniów 

klas 4-7 zadania, które polegało na wyszukaniu ciekawych sentencji, przysłów, powiedzeń 
promujących czytelnictwo. Dzieci przygotowały je na kolorowych karteczkach, by podczas 
akcji odczytać, a następnie umieścić na wspólnym plakacie. Każdy uczeń przyniósł swoją 
ulubioną książkę i zaprezentował, głośno czytając wybrany przez siebie fragment. Spotkanie 
uczniów klas 1-7 oraz nauczycieli miało miejsce pośród zieleni obok szkolnego boiska 
i przebiegało w miłej atmosferze. Akcja zakończyła się wspólnym zdjęciem i z pewnością 
pozostanie w sercach naszych uczniów. 

Wycieczka Gdynia
19 czerwca 2018 r. uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w wycieczce do 

Akwarium Gdyńskiego. Tam mieli możliwość 
zwiedzania całego oceanarium, poznania 
niesamowitych okazów zwierząt wodnych. 
Ponadto uczestniczyli w zajęciach edukacyj-
no-laboratoryjnych „Flora i fauna Bałtyku”. 
Każdy uczeń samodzielnie oglądał pod mi-
kroskopem krewetkę i wybrany rodzaj musz-
li. Wycieczka zakończyła się obowiązkowym 
punktem każdego wyjazdu, czyli McDonaldem. 
Wycieczka organizowana była w ramach 
realizacji projektu „Kompetentni = gotowi 
na lepszą przyszłość”. 

Wycieczka do Torunia
15 czerwca 2018 r. uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w wycieczce do 

Torunia. Rozpoczęliśmy od zwiedzania Sta-
rego Miasta i zjedzenia pysznych lodów. 
Następnie udaliśmy się do Centrum Nowo-
czesności „Młyn Wiedzy”, gdzie uczniowie 
uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, 
a następnie zwiedzaliśmy wystawy tema-
tyczne. Uczniom najbardziej podobała się 
wystawa związana z wodą, m.in. zamykanie 
się w bańce mydlanej. Na koniec odwiedzili-
śmy McDonalda. Wycieczka organizowana 
była w ramach realizacji projektu „Kompe-
tentni = gotowi na lepszą przyszłość”. 

OŚWIATA
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Szkoła Podstawowa w Liczu

Szkoły

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w lIczu

Szkoła Podstawowa w Liczu wśród 
grantobiorców mFundacji. Nasza szko-

ła wzięła udział w konkursie grantowym 
w ramach programu mPotęga. Komisja kon-
kursowa przyznała szkole grant na realizację 
działań matematycznych. Projekt ruszy tuż 
po wakacjach, a jego adresatami będą ucz-
niowie klas IV-VI. Działania projektowe 
obejmują również aktywny udział rodziców. 
Autorami projektu są nauczyciele matema-
tyki – Dorota Szul i Mirosław Troper.

I miejsce w VII Powiatowym Konkursie 
Czytelniczym „Czy znasz powieści Bar-

bary Kosmowskiej?” w ZS w Sadlinkach! 
Uczniowie Kajetan Góralczyk, Jan Kowalski, 
Wiktoria Pietrzyk musieli wykazać się wiedzą 
na temat książki pt. „Buba” oraz znajomością 
reguł sztuki filmowej. Aktorsko przy kręceniu 
filmu wykazali się również: Dawid Kotowski, 
Maja Zalewska, Michał Wasiniak, Kornelia 
Chęsiak, Karolina Lewińska, Marcin Falkowski. 
Nad całością formy czuwała nauczycielka 
języka polskiego – Małgorzata Klain. 
Gratulujemy sukcesu!

I miejsce i puchar w I Gminnym Konkur-
sie Interdyscyplinarnym „Rambit” w SP 

w nowym Dworze! Zdobył je 11 maja br. zespół 
sportowców w składzie: Martyna Gruza, 
Dawid Berent, Julia Kisielewska, Wojciech 
Wesołowski, Jan Kowalski, Agata Szpakowska, 
Filip Kęcik, Maja Zalewska oraz Kajetan Gó-

ralczyk i Jakub Gruza – odpowiedzialni za 
wiedzę z różnych dziedzin. Z kolei oliwia 
Detmer wzięła udział w międzypowiatowym 
konkursie plastycznym pt. „Sąd? A co to 
jest?” zorganizowanym przez Sąd Rejonowy 
w Kwidzynie. Zdobyła w nim II miejsce w ka-
tegorii szkół gimnazjalnych. W konkursie 
swoje prace zaprezentowały również dzieci 
z klasy I i III SP. Wszystkim uczniom serdecz-
nie gratulujemy! 

PoMAGAMy! Społeczność szkolna przez 
cały rok aktywnie realizuje działalność 

charytatywną. Niesiemy pomoc tym, którzy 

jej potrzebują, w sposób bezinteresowny i do-
broczynny :). Wspieramy przede wszystkim 
ludzi niepełnosprawnych, seniorów, ale 
także zwierzęta oraz naszą planetę! W obec-
nym roku szkolnym zorganizowaliśmy na-
stępujące akcje: „Szkoło Pomóż i Ty”, „Góra 
Grosza”, „Podaruj gwiazdkę Fabiankowi”, 
„Studnia dla Południa”, „Paka dla zwierzaka” 
– zbiórka karmy i akcesoriów do schroniska 
dla bezdomnych zwierząt w Kwidzynie oraz 
zbiórka kasztanów i żołędzi w ramach do-
karmiania zwierząt leśnych zimą. Wsparliśmy 
również akcję Młodzieżowej Rady Gminy – 
zbieraliśmy maskotki i rzeczy do schroniska! 
Ponadto w dalszym ciągu zbieramy plasti-
kowe nakrętki, makulaturę oraz uczestni-
czymy w Ogólnopolskim Programie Eduka-
cyjnym dla Szkół „Zbieraj baterie – oszczędzaj 
wodę”.

Aktywne przedszkolaki. Tak można 
określić działalność edukacyjno-wycho-

wawczą naszych podopiecznych w wieku 5-6 
lat, które oprócz codziennej nauki i zabawy 
organizują, wspólnie z wychowawczynią, 
panią Jolantą Kowalską, wiele ciekawych 
wydarzeń i wyjazdów. W ostatnim czasie 
były to m.in.: udział w I Gminnej Spartakiadzie 
Dziecięcej w SP w Tychnowach, wyjazd do 
Dinoparku w Malborku z okazji Dnia Dziecka 
oraz rodzinny piknik z okazji Dnia Mamy i Taty. 
Wspólne spotkania przyniosły wiele radości 
i niezapomnianych wrażeń :).

„Jestem wyjątkowy! Akceptuję siebie” 
to szkolny program profilaktyczny, jaki 

zrealizowaliśmy w szkole w miesiącach 
kwiecień-czerwiec br. Projekt był oparty na 
kilku formach oddziaływań wychowawczo-
profilaktycznych. Obejmował również treści 
ogólnopolskich kampanii społecznych „Postaw 
na rodzinę” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 
W szkole odbył się m.in. informacyjny apel 
szkolny, zajęcia wychowawcze z pedagogiem 

i psychologiem. Uczniowie mieli możliwość 
wzięcia udziału w szkolnym etapie I edycji 
Przeglądu „Teraz Ty”, w którym wzięło udział 
14 uczestników chcących zaprezentować 
swoje pasje i talenty. Pięcioro z nich zostało 
wytypowanych do gminnego etapu przeglą-
du. Są to: Wiktoria Reda, Marta Nadworna-
Kowalik, Monika Studzińska, Oliwia Szostak, 
Julia Kisielewska. W ramach programu zor-
ganizowaliśmy również w szkole uroczystość 
dla społeczności lokalnej z okazji Dnia Ro-
dziny. W trakcie spotkania uczniowie zapre-
zentowali występ słowno-muzyczny, pokaz 
tańca oraz przedstawienie teatralne pt. 
„Śnieżka”. Rodzicom czas umilił także gość 
specjalny – muzyk i poeta z Wandowa, pan 
Mieczysław Laskowski. Podczas tego wyda-
rzenia panowała miła i radosna atmosfera 
:). Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygo-
towaniu poczęstunku! 

„Jak nie czytam, jak czytam”! Takie 
hasło przyświecało uczniom podczas 

wspólnego czytania książek w ramach XVII 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. 
Nasza szkoła zgłosiła się do akcji organizo-
wanej przez miesięcznik „Biblioteka w Szko-
le”. Podczas uroczystości z okazji Dnia Dzie-
cka przygotowaliśmy Zakątek Czytelniczy, 
w którym pod opieką nauczycielki języka 
polskiego Małgorzaty Klain starsi czytali 
młodszym ciekawe historie, podziwiali też 
różne, nietypowe formy książek, np. książkę 
z „dziurą”.
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Szkoły

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Nowym dworze

W kwietniu uczniowie klas I-VII wzięli 
udział w żywej lekcji historii. Poznali 

życie, zwyczaje, rodzaje broni, stroje z różnych 
epok historycznych. 

Uczniowie ze szkolnego klubu turystycz-
nego „Wędrowiec” wraz z opiekunką 

grupy panią M. Serdacką wzięli udział w wio-
sennym rajdzie. Dzielnie przeszli trasę z Pod-
zamcza do Zielonej Szkoły, gdzie wzięli udział 
w licznych konkursach. Wielu uczniów otrzy-
mało odznaki turystyczne.

Nasi szkolni aktorzy pod okiem pań  
M. Fijałkowskiej i A. Jasińskiej przygo-

towali spektakl pod tytułem „Ambaras 
w bajkach”. Z przedstawieniem tym pokaza-
li się na wielu przeglądach, konkursach, 
miedzy innymi w TEATRALIACH 2018 w Ra-
kowcu czy w IV Turnieju „Kurtyna” w Ryjewie, 
gdzie zdobyli I miejsce.

Programowanie to dla naszych uczniów 
czysta przyjemność. Na zdjęciu zajęcia 

klasy III z robotem Photon.

25 kwietnia naszą szkołę odwiedziło 
blisko 130 przedszkolaków. Dzieci z od-

działów przedszkolnych i przedszkoli z całej 
gminy prezentowały swoje umiejętności 
w zorganizowanym przez panią I. Ciemiecką 
w Gminnym Przeglądzie Twórczości Dziecię-
cej SCENA DLA PRZEDSZKOLAKA.

Dzieci z zerówki wzięły udział w Spar-
takiadzie Dziecięcej Oddziałów Przed-

szkolnych „0” w Tychnowach.

Bóg, honor, ojczyzna – to słowa, z któ-
rymi zaznajamiamy od najmłodszych 

lat. Apel z okazji świąt majowych został 
przygotowany pod okiem pani J. Matyki.

W ostatnich trzech miesiącach nasi 
uczniowie brali udział w wielu wyciecz-

kach, między innymi w czterodniowej wy-
cieczce do Bochni w Beskidzie Sądeckim i na 
Słowacji, do Torunia, Gdyni, Gdańska, trze-
ciaki wyjechały do Zielonej Szkoły, zerówka 
i klasy I, III odwiedziły straż pożarną w Kwi-
dzynie. Odbyły się zajęcia artystyczne w Świet-
licy Kulturalno-Oświatowej w Podzamczu 
dla klas IV, V, VI oraz w Pracowni Haftu 
w Pastwie dla uczniów klas 0, I i III, a także 
zajęcia w bibliotece Miejsko-Powiatowej 
w Kwidzynie i w Bibliotece w Marezie.

Ostatni kwartał roku szkolnego w SP Nowy Dwór obfitował w wydarzenia te duże i te małe,  
na poziomie szkoły, gminy, powiatu… Oto kilka z nich.

11 maja w naszej szkole odbył się I Tur-
niej Interdyscyplinarny RAMBIT o Puchar 

Wójta Gminy Kwidzyn. Sprawnością fizyczną 
oraz bystrością umysłów wykazywały się 
drużyny z Rakowca, Licza, Tychnów i Nowe-
go Dworu. Oprócz pucharu można było wygrać 
kurs języka angielskiego, pizzę, pendrive`y 
i mnóstwo innych nagród.

Dzień 30 maja obfitował w wiele wyda-
rzeń – zajęcia florystyczne, mecz piłki 

nożnej, turniej języka polskiego, zajęcia ta-
neczne. Wszystko to dzięki połączeniu Dnia 
Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca w  jedno 
Święto Rodziny. Najmłodsi uczniowie zapro-
sili rodziców na występ artystyczny, wrę-
czyli własnoręcznie wykonane upominki. 
Następnie czekała na rodziców kawiarenka, 
a na dzieci robienie odlewów gipsowych, 
malowanie na folii czy rysowanie na dużej 
rolce papieru. Na zakończenie wszystkie 
dzieci otrzymały pyszne lody.

Pożegnanie z rokiem szkolnym 2017/2018 
rozpoczęliśmy od najmłodszych, czyli 

zerówkowiczów. Tego samego dnia, po południu, 
ze szkołą pożegnali się uczniowie klas trzecich 
gimnazjum. Były wspomnienia, nagrody, śmiech 
i łzy wzruszenia (nie obyło się oczywiście bez 
wcześniejszego wspaniałego poloneza i balu 
gimnazjalistów). W piątek 22 czerwca pozo-
stali uczniowie gimnazjum i szkoły podsta-
wowej otrzymali swoje świadectwa.



Zapowiedzi


