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Urząd Gminy Kwidzyn uruchomił system mobilnej komunikacji, 
z której korzysta już wiele miast i gmin w Polsce. Każdy z miesz-
kańców może skorzystać z bezpłatnego powiadamiania i ostrze-
gania. Aby otrzymywać informacje z  naszej gminy, wystarczy 
pobrać na smartfon aplikację BLISKO, wpisać w aplikacji jedną 
z miejscowości z terenu Gminy Kwidzyn, np. Rakowiec, dodać 
nadawcę „Gmina Kwidzyn”, a następnie wybrać, z jakich serwi-
sów mają przychodzić informacje na telefon komórkowy.
Dostępne serwisy:

•	 Sprawy Mieszkańców
•	 Imprezy i Wydarzenia
•	 Sport
•	 Bezpieczeństwo
•	 Kultura GOK/BPGK

Przy pomocy aplikacji BLISKO wszystkie zainteresowane osoby 
będą na bieżąco otrzymywać informacje o  ważnych wydarze-

INFORMACJE-WYDARZENIA

sesja s. 6

Aplikacja

Aplikacja jest całkowicie bezpłatna, jak również 
korzystanie z niej jest całkowicie bezpłatne.

niach, komunikaty i ostrzeżenia. Aplikacja dostarcza informacji 
tylko z zaznaczonych serwisów bez reklam i spamu, umożliwia 
subskrypcję nadawców w  wielu lokalizacjach, nie pobiera da-
nych od użytkowników
Będziemy informować m.in. o:

•	 aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców (np. 
związanych z podatkami i opłatami),

•	 planowanych sesjach rady gminy i  zebraniach wiej-
skich,

•	 imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych,
•	 zagrożeniach.

Aplikacja dostępna w :
•	 Google Play
•	 App Store
•	 Windows Store
•	 Na stronie www.sisms.pl.
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Plebistyt
KULTURA

Historia ta łączy w  sobie zarówno 
wydarzenia związane z walką o pol-

skość, jak i  sylwetki poszczególnych 
osób, które w  tę walkę się włączyły. 
Każda rocznica Plebiscytu jest dosko-
nałą okazją do wspomnienia tych, któ-
rym słowo „Polska” nie było nigdy obce 
i którzy poświęcili swoje życie, aby sło-
wo „wolność” stało się rzeczywistością. 
Walka o polskość i zachowanie wolności 
została upamiętniona w Janowie pod-
czas obchodów 99. Rocznicy Plebiscytu 
na Powiślu, Warmii i Mazurach. Uroczy-

99. ROCZNICA PLEBISCYTU NA POWIŚLU,  
WARMII I MAZURACH – III BIEG PLEBISCYTOWY
Plebiscyt na Powiślu, Warmii i Mazurach był szczególnym wydarzeniem, które zapisało się na kartach  
historii gminy Kwidzyn.

stość rozpoczęła się od mszy świętej 
w kościele parafialnym w Janowie oraz 
złożenia kwiatów na mogile pomordo-
wanych Janowiaków. Uczestnicy tego 
wydarzenia mieli również okazję zwie-
dzić Izbę Pamięci Narodowej w Janowie, 
która jest szczególnym miejscem w na-
szej gminie upamiętniającym historię. 
Ważnym elementem obchodów 99. Rocz-
nicy Plebiscytu był III Bieg Plebiscytowy, 
który skupił wokół siebie około 200 za-
wodników. Trasa biegu liczyła 10,5 km 
i należała do tych, które nazwać można 

wymagającymi. Nie zabrakło również 
atrakcji dla najmłodszych uczestników 
obchodów, którzy mogli pobiec na przy-
gotowanym dla nich krótkim dystan-
sie, a także wziąć udział w animacjach 
przygotowanych przez GOK Kwidzyn 
oraz skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni. 
Organizatorami obchodów byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w  Kwidzynie, Gmina 
Kwidzyn, „Traktor Team” Gmina Kwidzyn, 
SP Janowo, Rada Sołecka Wsi Janowo, 
a także Bank Spółdzielczy w Brodnicy 
Oddział w Kwidzynie. Marcin Kurkus

Zdjęcia: gok
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Plebistyt

Zdjęcia: GoK
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Sesja

6

INFORMACJE-WYDARZENIA

Absolutorium
27 czerwca 2019 r. podczas obrad X sesji Rady Gminy Kwidzyn radni jednogłośnie pod jęli uchwałę w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kwidzyn za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Kwidzyn absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przed podjęciem w/w uchwał Wójt Gminy Dariusz Wierzba 
przedstawił raport o stanie gminy Kwidzyn za rok 2018 

oraz sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania bu-
dżetu gminy za 2018 rok. Zgodnie z procedurą Przewodniczący 
Rady Piotr Spaczyński odczytał pozytywną opinię Regional nej 
Izby Obrachun kowej w Gdańsku o przed łożonym przez wójta 

sprawoz daniu z wykonania budżetu za rok 2018. Pozytywne 
stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi za 2018 
rok przedstawił również Prze wod niczący Komisji Rewizyj nej 
Roman Górniewski. W dyskusji radni wyrazili pozytywną opi-
nię na temat wykonanego przez wójta budżetu i wnioskowali 
o udzielenie absolutorium. Karolina Wilczewska

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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Sport

7

INFORMACJE-WYDARZENIA

Zdjęcia: UG Kwidzyn

Mistrzynie Polski z Nowego Dworu

Unihokeistki ze Szkoły Podstawowej 
w Nowym Dworze, podopieczne 

Jerzego Stankiweicza, wywalczyły Mi-
strzostwo Polski podczas Ogólnopol-

skich Igrzysk Dzieci w Elblągu. Mistrzo-
stwa odbyły się w dniach 7-9 czerwca. 
W dniu 18 czerwca w Urzędzie Gminy 
Kwidzyn, zostało zorganizowane spo-

tkanie Wójta z Mistrzyniami, ich rodzica-
mi i trenerem. Z okazji tak wspaniałego 
osiągnięcia Wójt wręczył drużynie na-
grody, w postaci bonów na zakup sprzę-
tu sportowego. 

Karolina Wilczewska
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Uroczystość
INFORMACJE-WYDARZENIA

Gminne 
Obchody 
Dnia Strażaka
W sobotę w Pastwie odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka. 

W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Kwidzyn Pan Dariusz Wierzba. Była to 
okazja do integracji, wymiany doświadczeń jednostek OSP z terenu gminy 

Kwidzyn oraz poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który 
trafił do OSP Pastwa. Każda z jednostek otrzymała również czek ufundowany 
przez Urząd Gminy Kwidzyn. Wręczone zostały także odznaczenia za szczególne 
osiągnięcia dla strażaków i osób zaangażowanych w życie OSP. Prezentujemy 
krótką fotorelację z tego wydarzenia.

Marcin Kurkus
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Na sprzedaż
INFORMACJE

Lp. Obręb
geodezyjny

Numer działki
i numer księgi 

wieczystej

Po
wierzchnia
nierucho

mości

Forma
sprzedaży

Opis nieruchomości i przeznaczanie 
nieruchomości w planie miejscowym  

i sposób jej zagospodarowania

Cena
Nieruchomości netto 

Wadium 
Minimalne postąpienie

1. RAKOWIEc
383/60

GD1I/00038353/9
2079 m2

Sprzedaż 
na 

własność

Nieruchomość niezabudowana, 
przeznaczona pod budowę budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego, 
wolnostojącego. Warunki zabudowy 
ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy 
Kwidzyn Nr GP-WZ-31-2015  
z dnia 30.04.2015 r.

71.500,00 zł 
7.200,00 zł 
720,00 zł

2. RAKOWIEc
383/62

GD1I/00038353/9
1370 m2

Sprzedaż 
na 

własność

Nieruchomość niezabudowana, 
przeznaczona pod budowę budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego, 
wolnostojącego. Warunki zabudowy 
ustalone zostały w Decyzji Wójta Gminy 
Kwidzyn Nr GP-WZ-31-2015  
z dnia 30.04.2015 r.

39.000,00 zł 
3.900,00 zł
390,00 zł

3. MAREZA

465/1

GD1I/00024790/3 1202 m²
Sprzedaż 

na 
własność

Nieruchomość niezabudowana, 
przeznaczona pod budowę budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego, 
wolnostojącego. Warunki zabudowy 
ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy 
Kwidzyn Nr GP-WZ-97/08  
z dnia 22.09.2008 r.

52.000,00 zł
5.200,00 zł
520,00 zł

4. GURcZ

28/2

GD1I/00027079/4 668 m²
Sprzedaż 

na 
własność

Nieruchomość niezabudowana, 
przeznaczona pod budowę budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego, 
wolnostojącego. Warunki zabudowy 
ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy 
Kwidzyn Nr GP-WZ-77/2017  
z dnia 5.12.2017 r.

21.142,00 zł
2.200,00 zł
220,00 zł

5. GURcZ

29/2

GD1I/00027079/4 625 m² 
Sprzedaż 

na 
własność

Nieruchomość niezabudowana, 
przeznaczona pod budowę budynku 
mieszkalnego, jednorodzinnego, 
wolnostojącego. Warunki zabudowy 
ustalone zostały w decyzji Wójta Gminy 
Kwidzyn Nr GP-WZ-76/2017  
z dnia 5.12.2017 r.

19.781,00 zł
2.000,00 zł
200,00 zł

DZIAłKI NA SPRZEDAż
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Wykaz
INFORMACJE

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERżAWY  
W DRODZE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

Wójt Gminy Kwidzyn podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, przeznaczonych do 
dzierżawy na cele rolnicze. Dzierżawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. 

Położenie Numer działki Powierzchnia
Stawka 

wywoławcza
Termin 

zagospodarowania
Uwagi

1 Nieruchomość 
gruntowa, 
niezabudowana, 
położona  
w Gilwie Małej

328/5 część 
działki 
o powierzchni 
16,3700 ha

16,3700 ha w  3601,45 zł  Od 1.10.2019 r.  
do 30.09.2021 r.

2 Nieruchomości 
gruntowe, 
niezabudowane 
położone  
w Gilwie Małej

135/1
135/2
136
137
142
143

0,4700 ha 
1,1500 ha 
1,6200 ha 
2,2400 ha
2,4600 ha
4,5800 ha

3181,00 zł Od 1.10.2019 r.  
do 30.09.2021 r.

Działki o numerach 135/1, 135/2, 136, 
137, 142, 143 są położone obok siebie  
i przeznaczone do wydzierżawienia 
łącznie.

3 Nieruchomość 
gruntowa, 
niezabudowana, 
położona  
w Grabówku

112/1 1,7163 ha, 483,26 zł Od 1.10.2019 r.  
do 30.09.2021 r.

4 Nieruchomość 
gruntowa, 
niezabudowana, 
położona  
w Janowie

53 1,0500 ha 430,00 zł Od 1.10.2019 r.  
do 30.09.2020 r.

5 Nieruchomość 
gruntowa, 
niezabudowana, 
położona  
w Liczu

360 
361/3 
361/4
361/5 
361/6 
361/7 
364/1 

1,1700 ha 
0,0800 ha
0,0900 ha
0,0900 ha
0,0900 ha
0,1000 ha
0,6000 ha 

606,00 zł 1.10.2019 r.  
do 30.09.2020 r.

Działki o numerach 360, 361/3, 361/4, 
361/5, 361/6, 361/7, 364/1 są położone 
obok siebie i przeznaczone do 
wydzierżawienia łącznie.

Stawka czynszu dzierżawnego ustalona w drodze przetargu jest stawką obowiązującą przez cały okres trwania umowy dzierżawy. 
Podlega ona jednak corocznej waloryzacji stosownie do wzrostu wskaźnika cen towarów i  usług konsumpcyjnych, jaki nastąpi 
w okresie pierwszych trzech kwartałów każdego roku w stosunku do pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku, i ogłoszony 
będzie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Komunikacie w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku. Podwyżka stawek dokonywana będzie raz w roku z dniem 1 stycznia każdego 
następnego roku.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną określone w odrębnym ogłoszeniu oraz podane do publicznej 
wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kwidzyn (www.bip.
gminakwidzyn.pl), na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Gminy Kwidzyn oraz w  miejscowościach: Gilwa Mała, 
Grabówko, Janowo i Licze.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kwidzyn, w pokoju nr 8 lub pod numerem telefonu 55 261 41 58.

Joanna Dębicka
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Budowa
INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Inwestycja 
w Brachlewie
Zakończyliśmy realizację  
budowy pierwszego odcinka  
ścieżki pieszo-rowerowej wraz z zatokami 
autobusowymi, przejściem przez ciek  
wodny i kanalizacją deszczową 
w Brachlewie. 

Wykonawcą inwestycji był EL-DRO Sp. z o.o. 
sp.k. wyłoniony w  trzecim przetargu. 

W pierwszych dwóch przetargach nie wpłynęły 
żadne oferty na realizacje tego zdania. Koszt ro-
bót budowlanych wyniósł 909 137,77 zł.

W ramach inwestycji wykonano następujące 
roboty budowlane: 

1.  zatoki autobusowe przy drodze krajowej  
nr 55 w rejonie nieczynnej stacji paliw, wyko-
nane z betonowej kostki brukowej po stronie 
lewej oraz prawej,

2.  ścieżkę pieszo-rowerową z betonowej kostki 
brukowej o długości ok. 200 m,

3.  nawierzchnię zjazdów z  betonowej kostki 
brukowej,

4.  ogrodzenie na działce 147/2,
5.  oznakowanie poziome, pionowe oraz elemen-

ty bezpieczeństwa ruchu drogowego na dłu-
gości prowadzonej inwestycji,

6.  przepusty na działkach nr 147/2 i 259/9,
7.  sieć kanalizacyjną deszczową na długości 

prowadzonej inwestycji,
8.  linie kablowe oświetleniowe i oświetlenie na 

długości prowadzonej inwestycji,
9.  przebudowę sieci telekomunikacyjnej na dłu-

gości prowadzonej inwestycji. 

część inwestycji zlokalizowanej w  pasie 
drogowym drogi krajowej współfinansowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
w Gdańsku. GDDKiA sfinansowała remont istnie-
jących elementów układu drogowego za kwotę 
221 137,77 zł.

Inwestycje Rozpędziny
31. maja br. zakończono budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
w Rozpędzinach.

W ramach inwestycji wybudowanych zostało blisko 550 m ścieżki pie-
szo-rowerowej. 

Wykonawca: Tereny Zielone Marianna Kędziora
Koszt inwestycji: 705 311,53 zł
Okres realizacji: 19.10.2018-31.05.2019

Inwestycje w Tychnowach
29. kwietnia br. zakończono budowę linii oświetlenia drogowego  
na istniejących słupach linii 0,4 V wzdłuż drogi gminnej na dz. 333  
w miejscowości Tychnowy przy ul. Starodworskiej. 

Inwestycja prowadzona była na wniosek sołectwa Tychnowy w ramach 
środków funduszu sołeckiego sołectwa Tychnowy na rok 2019.

Zakres inwestycji obejmował: dowieszenie 3 lamp na istniejących słu-
pach energetycznych

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Józef Tocha z Kwidzyna 
Wartość zadania: 9 500,00 zł brutto
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Budowa
INWESTYCJE ZREALIZOWANE

Inwestycja Mareza
31. maja br. zakończono budowę ciągu pieszo-
rowerowego w Marezie

Zakres inwestycji obejmował:
1.  budowę ciągu pieszo-rowerowego ok. – 366 m2,
2.  wymianę istniejących utwardzeń i urządzeń wewnętrznego 

pasa ruchu z miejscami postojowymi – ok. 435 m2, 
3.  przebudowę zatoki autobusowej i istniejących chodników – 

ok. 388 m2,
4.  wykonanie oznakowania trasy rowerowej na odcinku: od 

końca wybudowanej ścieżki w miejscowości Obory–Mareza 
do skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową  
nr 3204G w miejscowości Korzeniewo

Wykonawca: „KAMEX” Przemysław Kalinowski  
Wartość umowy: 410 336,30 zł brutto 
Okres realizacji: 10.10.2018-31.05.2019

Inwestycja została zrealizowana w  ramach projektu pn. „Po-
morskie Trasy Rowerowe o  znaczeniu międzynarodowym R10  
i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Kwidzyn”. Pro-
jekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zdjęcia: UG Kwidzyn
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia

INFORMACJA NA TEMAT SKłADANIA  
WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA  

DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 
NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Szczegółowe zasady ustalania prawa do stypendium szkolnego określa regulamin udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kwidzyn przyjęty Uchwałą Nr LI/357/18 Rady 
Gminy Kwidzyn z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świad
czeniowy 2019/2020 przysługują, jeśli dochód rodziny za 
2018 r., pomniejszony o dochód utracony lub powiększony 
o dochód uzyskany, w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie 
przekracza 800,00 zł. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego na okres świadczeniowy 2019/2020 przyjmowane 
są od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku 
wniosków składanych drogą elektroniczną od 
dnia 1 lipca 2019 r. 

W  przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży wnio-
sek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 
2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z fun
duszu alimentacyjnego oraz wypłata świad
czeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 
dnia 31 października 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypła
ta przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  

1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., usta
lenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyj
nego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z fun-
duszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia  

1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 
2019 r., ustalenie prawa do świadczeń z fun
duszu alimentacyjnego oraz wypłata przysłu
gujących świadczeń z funduszu alimentacyj
nego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W  przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego 
na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek 
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie 

od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie 
prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypła
ta przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
następuje do ostatniego dnia lutego 2020 r.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole 
została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły 
wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
również za wrzesień.

Formularze wniosków, oświadczeń niezbędnych do usta-
lenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można 
pobrać ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kwidzynie bądź w jego siedzibie.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie do 24 
roku życia znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej 

wynikającej z niskich dochodów na osobę (nie więcej niż 528 
zł netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie występo-
wało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. 

Druki wniosków o  przyznanie pomocy materialnej dla 
uczniów gminy Kwidzyn w  formie stypendium szkolnego 
można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kwidzynie lub w Biuletynie Informacji Publicznej 
GOPS Kwidzyn.

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów nale-
ży składać w terminie od 2 do 15 września 2019 r. w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie, ul. 11-go 
Listopada 27/4, pokój nr 8.



21/2019Bezpłatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 15

Świadczenia
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 

programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061) świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia. 

Dzieci lub osoby uczące się w szkole, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności otrzymają świadczenie „Dobry start” 
do ukończenia 24 roku życia. 

O świadczenie „Dobry start” mogą ubiegać się:
• rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny 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 sądową prawa do alimentów z ich strony.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje jednorazowo,  
bez względu na dochód, w wysokości 300 zł na dziecko  

lub pełnoletnią osobę uczącą się

Realizacją Programu „Dobry start” w gminie Kwidzynie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kwidzynie.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej empatia.mrpips.gov.pl oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną 
(papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 11- go Listopada 27/4, 82-500 Kwidzyn.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r. 
Wnioski złożone po upływie ww. terminu będą pozostawione 

bez rozpatrzenia

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2019 r. rodziny otrzymają świadczenie nie później niż 30 września 2019 r. 
W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i  listopadzie 2019 r. rozpatrzenie wniosków i wypłata świadczenia 
nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia 
decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w  przypadku odmowy przyznania świadczenia, a  także w  sprawach 
nienależnie pobranych świadczeń.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o  przyznaniu świadczenia „Dobry start” na wskazany przez niego adres 
poczty elektronicznej, o  ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Wnioskodawca nie odpowiada na 
wiadomość email wysłaną przez organ właściwy, która zawiera informację o przyznaniu świadczenia „Dobry start”.

Świadczenie „Dobry start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do 
świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na:
- dzieci lub osoby uczące się umieszczone w domu pomocy 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 realizujące 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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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na 
okres zasiłkowy 2019/2020 rozpoczynający się od dnia 1 

listopada 2019 roku można składać od dnia 1 lipca 2019 roku 
przez Internet oraz od dnia 1 sierpnia 2019 roku w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie lub listownie za po-
średnictwem Poczty Polskiej. E-wniosek o ustalenie prawa 
do świadczeń rodzinnych można złożyć za pomocą portalu 
empatia.mrpips.gov.pl.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 roku, 
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przy-
sługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2019 
roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia  
31 października 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje 
do dnia 31 grudnia 2019 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia ro-
dzinne na okres zasiłkowy 2019/2020 złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 
do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenie prawa do świadczeń 
rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastę-
puje do ostatniego dnia lutego 2020 roku.

Od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 
2020 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodzi-
ny za 2018 r., pomniejszony o  dochód utracony lub po-
większony o  dochód uzyskany, w  przeliczeniu na osobę 
nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy człon-
kiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem  
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przy-
sługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość świadczeń rodzinnych od 1 listopada 2019 r. do 
31 października 2020 r.:
•  zasiłek rodzinny wynosi:
 95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia  

5. roku życia,
 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku 

życia do ukończenia 18 roku życia,
 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18. roku 

życia do ukończenia 24 roku życia;
•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 

wynosi 1000,00 zł jednorazowo;
•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dziec-

kiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wy-
nosi 400,00 zł miesięcznie;

•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka wynosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, 
nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci;

•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcz-
nie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego;

•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i re-
habilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia  
5. roku życia,

 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku 
życia do ukończenia 24. roku życia;

•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego wynosi 100,00 zł jednorazowo na dziecko;

•  dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

•  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której 
znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej, wynosi 
113,00 zł miesięcznie na dziecko,

•  w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje 
się siedziba szkoły ponadpodstawowej, wynosi 69,00 zł 
miesięcznie na dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekracza kwoty 1922,00 zł. Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się żywego dziecka wynosi 1000,00 zł jednorazowo 
na jedno dziecko.

Zasiłek pielęgnacyjny:
do 31 października 2019 r.: 184,42 zł miesięcznie,
od 1 listopada 2019 r.: 215,84 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny 
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny oso-
by wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekra-
cza kwoty 764,00 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 
620,00 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne do 31 grudnia 2019 r. wynosi 
1583,00 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna wynosi 620,00 zł miesięcznie.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PO ZMIANACH
 Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom  
do 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

W  przypadku rodziców samotnie 
wychowujących dziecko od 1 lipca 

2019 r. prawo do świadczenia wycho-
wawczego nie będzie uzależnione od 
ustalenia alimentów na dziecko od dru-
giego rodzica. 

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od 
dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziec-
ka opieką lub przysposobienia dziecka, 
zostanie złożony wniosek o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego, 
prawo to ustala się od miesiąca odpo-
wiednio urodzenia się dziecka, objęcia 
dziecka opieką lub przysposobienia 
dziecka do końca okresu, tj. do 31 maja 
roku następnego, natomiast w przypad-
ku okresu świadczeniowego 2019/2021 
do 31 maja 2021 r. W przypadku złoże-
nia wniosku po tym terminie prawo do 
świadczenia wychowawczego ustala 
się, począwszy od miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami, do końca okresu, 
tj. 31 maja roku następnego, natomiast 
w przypadku okresu świadczeniowego 
2019/2021 do 31 maja 2021 r.

W sytuacji gdy w terminie 3 miesięcy 
od dnia śmierci rodzica, opiekuna praw-
nego dziecka albo opiekuna faktyczne-
go dziecka, któremu zostało przyznane 
świadczenie wychowawcze, drugi rodzic, 
opiekun prawny dziecka albo opiekun 
faktyczny dziecka złoży wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia wychowaw-
czego na dane dziecko, prawo to ustala 
się, począwszy od dnia śmierci rodzica, 
opiekuna prawnego dziecka albo opie-
kuna faktycznego dziecka, nie wcześniej 
jednak niż od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po ostatnim miesiącu, za 
który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi 
prawnemu dziecka albo opiekunowi fak-

tycznemu dziecka wypłacono ostatnie 
świadczenie wychowawcze.

W przypadku gdy w terminie 3 mie-
sięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna 
prawnego dziecka albo opiekuna fak-
tycznego dziecka, z  wniosku których 
toczyło się postępowanie o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawcze-
go i postępowanie to nie zostało jesz-
cze zakończone, drugi rodzic, opiekun 
prawny dziecka albo opiekun faktyczny 
dziecka złoży wniosek o ustalenie pra-
wa do świadczenia wychowawczego na 
dane dziecko, prawo to ustala się dru-
giemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu 
dziecka albo opiekunowi faktycznemu 
dziecka, przyjmując za datę złożenia 
wniosku datę złożenia wniosku przez 
zmarłego rodzica, opiekuna prawne-
go dziecka albo opiekuna faktycznego 
dziecka.

Terminy składania wniosków i wypłat świadczenia 
wychowawczego na okres 2019/2021
W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu  
30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego 

na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 
2021 r. są przyjmowane od dnia 1 sierp-
nia 2019 r., a w przypadku wniosków 
składanych drogą elektroniczną – od 
dnia 1 lipca 2019 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się 
o świadczenie wychowawcze na okres od  
1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. złoży 
wniosek wraz z wymaganymi dokumen-
tami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz wypłata przysługującego świadcze-
nia wychowawczego następuje do dnia 
31 października 2019 r.

W  przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenie wychowawcze 
na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami w okresie od dnia 
1 września 2019 r. do dnia 30 września 

2019 r., ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 30 listopada 2019 r.

W  przypadku złożenia wniosku 
o ustalenie prawa do świadczenia wy
chowawczego w okresie od dnia 1 lip
ca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. 
prawo do świadczenia wychowawczego 
na podstawie tego wniosku ustala się, 
począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile 
prawo do świadczenia wychowawczego 
w okresie, na który jest ustalane, nie 
jest przyznane.

W przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenie wychowawcze na 
okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. 
złoży wniosek wraz z wymaganymi do-
kumentami w  okresie od dnia 1 paź-
dziernika 2019 r. do dnia 31 października 
2019 r., ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysłu-

gującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

W  przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenie wychowawcze 
na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami w okresie od dnia 
1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 
2019 r., ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.

W  przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o świadczenie wychowawcze 
na okres od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 
2021 r. złoży wniosek wraz z wymaga-
nymi dokumentami w okresie od dnia 
1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 
2020 r., ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 29 lutego 2020 r.
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Przyznanie przez organ właściwy lub 
wojewodę świadczenia wychowawczego 
nie wymaga wydania decyzji. 

Odmowa przyznania świadczenia 
wychowawczego, uchylenie lub zmiana 
prawa do świadczenia wychowawczego 
oraz rozstrzygnięcie w sprawie niena-
leżnie pobranego świadczenia wycho-
wawczego wymagają wydania decyzji.

Miesiąc

Terminy wypłat świadczeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kwidzynie 
III kwartał 2019 r.

Dodatki 
mieszkaniowe
i energetyczne

Zasiłki celowe
Zasiłki celowe z programu 

rządowego
„Posiłek w szkole i w domu”

Zasiłki okresowe,
zasiłki stałe

Świadczenia 
rodzinne, 

świadczenia 
alimentacyjne

Program Rodzina 500+

lipiec 10.07.2019
16.07.2019
30.07.2019

16.07.2019
30.07.2019

23.07.2019 25.07.2019 26.07.2019

sierpień 09.08.2019
14.08.2019
29.08.2019

14.08.2019
29.08.2019

21.08.2019 23.08.2019 26.08.2019

wrzesień 10.09.2019
 10.09.2019
30.09.2019

10.09.2019
30.09.2019

19.09.2019 26.09.2019 27.09.2019

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia

Organ właściwy lub wojewoda prze-
syła wnioskodawcy informację o przy-
znaniu świadczenia wychowawczego 
na wskazany przez niego adres poczty 
elektronicznej – o  ile wnioskodawca 
wskazał adres poczty elektronicznej we 
wniosku. W przypadku gdy wnioskodaw-
ca nie wskazał adresu poczty elektro-
nicznej, organ właściwy lub wojewoda, 

odbierając wniosek od wnioskodawcy, 
informuje go o możliwości odebrania 
od tego organu informacji o przyznaniu 
świadczenia wychowawczego.

Nieodebranie informacji  
o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego nie wstrzymuje 
wypłaty tego świadczenia.

Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego  
na okres 2021/2022
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek  
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, na jaki przyznawane jest świadczenie wychowawcze, 
tj. do 31 maja roku następnego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, 
przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa 
do świadczenia wychowawczego na 

kolejny okres są przyjmowane od dnia  
1 kwietnia 2021 roku, a w przypadku 
wniosków składanych drogą elektro
niczną – od dnia 1 lutego 2021 roku.

W  przypadku gdy osoba ubiega-
jąca się o  świadczenie wychowawcze 
na kolejny okres złoży wniosek wraz 
z wymaganymi dokumentami do dnia 
30 kwietnia 2021 roku, ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia 
następuje do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na ko-
lejny okres złoży wniosek wraz z wyma-
ganymi dokumentami w okresie od dnia 
1 maja 2021 roku do dnia 31 maja 2021 
roku, ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 lipca 2021 roku.

W  przypadku gdy osoba ubiegają-
ca się o świadczenie wychowawcze na 
dany okres złoży wniosek wraz z wy-
maganymi dokumentami w okresie od 
dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 30 
czerwca 2021 roku, ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego oraz 
wypłata przysługującego świadczenia 
wychowawczego następuje do dnia  
31 sierpnia 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na dany 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 lipca 
2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku, 
ustalenie prawa do świadczenia wycho-
wawczego oraz wypłata przysługujące-

go świadczenia wychowawczego nastę-
puje do dnia 30 września 2021 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się o świadczenie wychowawcze na dany 
okres złoży wniosek wraz z wymaganymi 
dokumentami w okresie od dnia 1 sierp-
nia 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2021 
roku, ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz wypłata przysłu-
gującego świadczenia wychowawczego 
następuje do dnia 31 października 2021 
roku.
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Akcja Bibliotek

„MOJA 
ULUBIONA 
KSIĄżKA 
Z DZIECIŃSTWA”
Akcję pod tym tytułem zainicjowała filia 
w Korzeniewie. Zaprosiliśmy do udziału 
wszystkich czytelników i sympatyków naszej 
biblioteki. 

By dać dobry przykład i zachęcić innych, sami jako 
pierwsi zaprezentowaliśmy się na fotografiach. 

Wkrótce dołączyli nasi czytelnicy, zaprzyjaźnieni bi-
bliotekarze z Nowego nad Wisłą, pracownicy Gminne-
go Ośrodka Kultury z panią dyrektor na czele, członki-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki, uczestnicy naszych 
imprez. Zapraszamy do obejrzenia załączonego po-
niżej wyboru fotografii. Wszystkie zamieściliśmy na 
naszym profilu na Facebooku.

 Małgorzata Lasota
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Stowarzyszenie

STOWARZYSZENIE 
MIłOŚNIKÓW  
MAREZY  
„CIUCHCIA” –  
CYKL KASZUBSKI 
W BIBLIOTECE 

14 czerwca odbył się in-
teresujący wykład p. 

Antoniego Barganowskie-
go pod tytułem „Krótka 
historia Kaszubów i Ziemi 
Kaszubskiej”. Jak zawsze, 
szanowny Prelegent 
przedstawił nam ogrom-
ną wiedzę historyczną. 
Dowiedzieliśmy się zatem 
wiele o losach Kaszubów 
i  ich kulturze: od stro-
jów, przez język, budowle 
(i  skanseny), emigracje, 
znanych przedstawicie-
li w  historii, aż po wątki 
kaszubskie w polskiej ki-

nematografii. Podczas wykładu doszło do bardzo ciekawej 
dyskusji. Serdecznie dziękujemy za kolejne ciekawe spotkanie. 
W ramach tego „cyklu kaszubskiego” obejrzeliśmy również film 
Kamerdyner w reżyserii Filipa Bajona, inspirowany prawdziwy-
mi wydarzeniami i losami Polaków, Kaszubów i Niemców. A już 
20 lipca organizowany jest wyjazd do Muzeum – Kaszubskiego 
Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we 
Wdzydzach Kiszewskich. Organizatorem jest Stowarzyszenie 
Miłośników Marezy „ciuchcia”.

łukasz Kamiński

KOLEJKOWE WSPOMINKI 
W MAREZIE
Ścisła współpraca Stowarzyszenia Miłośników Marezy 
„Ciuchcia” w Marezie z Biblioteką Publiczną Gminy 
Kwidzyn z s. w Marezie i z Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Kwidzynie z s. w Marezie zaowocowała w maju br. 
kolejną imprezą na placu po zlikwidowanej kolejce 
wąskotorowej w Marezie. 

Pogoda dopisała, mieszkańcy i goście również, a bardzo du-
żym zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy „na czas/

zręczność”: nieznana do tej pory uczestnikom gra cornhole, 
bieg z jajkiem slalomem, obieranie jabłka „do jednej łupinki”. 
chętnych do uczestnictwa w tych grach było tak dużo, że nie 
wszyscy chętni mogli wziąć w nich udział, a dzieci wielokrotnie 
ustawiały się w kolejce, by ponownie biec z jajkiem na łyżce, 
oczywiście uprzednio ugotowanym na twardo. W grze corn-
hole, próbując swej zręczności w rzucie woreczkami z prażoną 
kukurydzą do niewielkich otworów w deskach, brali udział nie 
tylko mężczyźni, ale również kobiety, a w obieraniu jabłek 
swój talent pokazywały i rywalizowały między sobą panie 
z Zespołu Ludowego „Marezianki”, który, jak zawsze, umilał 
nam spotkanie swoim śpiewem. Uczestnicy wspomnianych 
gier otrzymali różnorodne symboliczne nagrody, w tym paletki 
do ping-ponga, zakreślacze, breloczki, kubki i muchobijki.

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnej grochówki, ciast upie-
czonych przez przybyłe uczestniczki, słodyczy, kawy i herbaty 
oraz kiełbasy z ogniska, co jest już tradycją naszych spotkań, 
a zwieńczeniem imprezy były tańce przy muzyce.

Przybył również Jacek Kluczkowski, dziennikarz z „Kuriera 
Kwidzyńskiego”. W artykule relacjonującym naszą imprezę 
zamieścił m.in. wspomnienie Grażyny Słomskiej, kadrowej ze 
zlikwidowanej kolejki. Obecni byli także: Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Katarzyna Bednarek oraz uhonorowani przez 
ten Ośrodek w 2018 roku „Aniołami Kultury” nasi wykładowcy: 
Antoni Barganowski i Łukasz Rzepczyński.

Trzeba też podkreślić, że impreza ta w sposób znaczny 
dofinansowana została przez Wójta Gminy Kwidzyn i bez tego 
nie byłoby możliwe jej zrealizowanie.

Kolejkowe wspominki będą kontynuowane, ale w jakiej for-
mie, to jeszcze nie ujawniamy, niech będzie to niespodzianka.

Maria Grażyna Wandtke

KULTURA
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Stowarzyszenie
KULUTRA

Stowarzyszenie
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ZAJĘCIA TAI CHI W MAREZIE
W majowe i czerwcowe popołudnia na placu zabaw w Marezie odbywały się zajęcia Tai Chi prowadzone przez 
wykwalifikowanego instruktora Daniela Żurawskiego (więcej informacji na stronie www.taichi.bydgoszcz.pl).

KOłO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
W MAREZIE – KULINARNA 
„WIOSNA NA TALERZU” 
Z końcem marca do Biblioteki w Marezie zawitała wiosna, 
a to za sprawą naszego Koła Gospodyń Wiejskich, 
któremu przewodzi pani Teodozja Korocińska. 

Panie z Koła przybyły prawie w komplecie, były też osoby 
chętne do zobaczenia, co też ciekawego się odbędzie; naj-

ważniejszą zaś osobą była pani Anita Lasota, pod kierunkiem 
której uczestniczki tego spotkania przygotowały od podstaw 
sałatki warzywno-owocowe i zapiekanki. Jednocześnie pani 
Lasota wyjaśniała, jakie i w jakiej kolejności produkty dodawać 
do tych potraw, by efekt był jak najlepszy. A po przyrządzeniu 
była degustacja. Efekt wizualny i smakowy – znakomity. Dla 
nikogo niczego nie zabrakło, ale na tym nie koniec, bo podano 
jeszcze pyszne ciasta domowej roboty. W czasie tej degustacji 
pani Lasota w bardzo komunikatywny i przystępny sposób 
omawiała zasady zdrowego żywienia, wskazywała, jakich pro-
duktów należy unikać ze względów zdrowotnych, a szczegól-
nie podkreślała negatywny wpływ różnego rodzaju dodatków 
i wypełniaczy dodawanych do gotowych do spożycia potraw, 
których tak dużo jest na półkach sklepowych; przedstawiła 
też piramidę żywieniową. 

Na zakończenie zaś tego naprawdę udanego po-
kazu pani Korocińska dziękując za tak pożyteczny po-
kaz i  wykład, wręczyła pani Anicie książkę „Smaki Po-
wiśla”, zaś pani Anita wylosowanej uczestniczce tego 
uroczego spotkania również wręczyła drobny upominek. 
W spotkaniu uczestniczył też sołtys naszej wsi pan Roman 
Górniewski (bo przecież żadne wiejskie spotkanie nie może 
się obyć bez sołtysa!) oraz bibliotekarz pan Łukasz Kamiński. 
Nasze Koło Gospodyń Wiejskich ożywiło się i miejmy nadzieję, 
że takie udane spotkania i pokazy odbywać się będą częściej, 
o co prosimy.

uczestniczka spotkania – Maria Grażyna Wandtke

Stowarzyszenie

Zajęcia zorganizowało Stowarzysze-
nie Miłośników Marezy „ciuchcia”, 

a dofinansował Wójt Gminy Kwidzyn 
w ramach realizacji zadania publiczne-
go – działania w zakresie upowszech-
niania kultury fizycznej i sportu.

Małgorzata Lasota
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KULUTRA

STOWARZYSZENIE „SENIORZY 50+” ‒ WIELKANOCNE 
WARSZTATY W BIBLIOTECE W MAREZIE
9 kwietnia w bibliotece w Marezie odbyły się wielkanocne warsztaty realizowane przez Stowarzyszenie  
„Seniorzy 50+”. 

Stowarzyszenie

Było to pierwsze w tym roku działanie w ramach „Rocznego 
programu współpracy Gminy Kwidzyn z organizacjami po-

zarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2019”. Warsztaty poprowadziła 
pani Marzena Mościńska-Bader, która wyczarowała dla nas 
przepiękne kartki wielkanocne. Każdy uczestnik warsztatów 

wykonał pod okiem pani Marzeny trzy kartki wg własnego 
pomysłu. Warsztaty były twórcze i relaksujące. Dziękujemy 
pani Marzenie za ich sprawne przeprowadzenie oraz za to, że 
dzięki tym zajęciom poczuliśmy magię Świąt Wielkanocnych.

Ewa Kijewska

STOWARZYSZENIE 
„SENIORZY 50+”
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KULTURA
Biblioteka w Janowie

Biblioteka

Tydzień Bibliotek 

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2019 odbył się pod hasłem 
„#biblioteka”. Wymyślił je okręg lubelski Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich. Hasło XVI edycji Tygodnia Bibliotek, 
który trwał od 8 do 15 maja 2019 roku, zostało uzasadnio-

ne następująco: „Za tym hasłem 
kryją się ludzie, zbiory, spotkania, 
wydarzenia, imprezy, konkur-
sy. Współczesna biblioteka jest 
mocno zakorzeniona w  historii, 
a  jednocześnie śmiało spogląda 
w przyszłość. Marka «biblioteka» 
jest utrwalona w  świadomości 
społecznej, ale nieustannie po-
szukuje nowych użytkowników 
i  przyciąga ich innowacyjnymi 
usługami. Promowanie bibliote-
ki opatrzone znakiem # ułatwia 
potencjalnym użytkownikom 
dotarcie do jej usług i zasobów, 
świadczy o tym, że biblioteka jest 
nowoczesna i korzysta z nowych 

technologii. Hasztag porządkuje i wyróżnia, a przede wszyst-
kim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach 
informacyjnych” [źródło: sbp.pl]. W tym ważnym dla biblioteki 
czasie wizytę złożyły nam dwie grupy dzieci z oddziału przed-
szkolnego Szkoły Podstawowej w Janowie: „Przedszkolaki” 
i „Zerówka”. Porozmawialiśmy, poczytaliśmy, pobawiliśmy się, 
popracowaliśmy i oczywiście bardzo miło spędziliśmy ten czas.

Pasowanie na czytelnika 
biblioteki 

Jak co roku, w maju biblioteki obchodzą swoje święto, czy-
li Tydzień Bibliotek. Biblioteka Publiczna Filia w Janowie 

w tym ważnym tygodniu zorganizowała pasowanie pierwszo-
klasistów z SP Janowo. Pasowanie weszło na stałe do kalen-
darza wydarzeń Tygodnia Bibliotek i jest to oficjalne przejście 
najmłodszych do grona czytelników naszej placówki. Dzieci 
w formie zabawy zapoznały się z regulaminem i księgozbiorem 
biblioteki, zasadami wypożyczenia książek oraz „prośbami” 
książek, aby mogły one służyć przez wiele lat. Największym 
przeżyciem dla uczniów było ślubowanie oraz akt pasowania 
na czytelnika. Na zakończenie spotkania zostały wręczone 
dzieciom nagrody książkowe, dyplomy i słodkie upominki.

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka w Janowie

Biblioteka
KULTURA

Festyn rodzinny 

12 czerwca 2019 roku w Janowie odbył się festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Jego organizatorami byli: Gminny Ośrodek 

Kultury w Kwidzynie, Biblioteka Publiczna Gminy Kwidzyn Filia 
w Janowie, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Janowo. Pogoda i fre-
kwencja w tym roku dopisały, więc zabawa była wyśmienita. 
Atrakcji nie zabrakło i każdy, kto nas w tę środę odwiedził, 
dobrze się bawił. Ludzie dobrej woli wspólnym wysiłkiem spra-
wili ogromną radość dzieciom, jak również ich najbliższym. 
Zostały przeprowadzone konkurencje i zmagania sportowe, 
które dały sporo pozytywnych wrażeń nie tylko najmłodszym. 
Na dzieci czekał 10-metrowy dmuchany tor przeszkód , wata 
cukrowa i popcorn oraz kucyki. Odwiedzili nas także strażacy 
z OSP Pastwa. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkuren-
cjach losowali nagrody ufundowane przez sponsorów.

„Jak nie czytam, jak czytam”

„Jak nie czytam, jak czytam” to 
najpopularniejsza w Polsce akcja 
czytelnicza. Powstała, by złamać 
stereotyp nieczytającej młodzie-
ży i zamanifestować, że ucznio-
wie czytają nawet więcej niż do-
rośli. Organizatorem jest redakcja 
miesięcznika „Biblioteka w Szko-
le” wraz z bibliotekami i szkołami. 
Akcja promuje czytanie w prosty 
i radosny sposób. Bez przymusu, 
podniosłych haseł i wielkiej filo-

zofii. Żeby czytanie nie kojarzyło się uczniom z przymusowy-
mi lekturami, tylko miłym wspomnieniem, czytaniem np. na 
trawie, na sali gimnastycznej, w gronie koleżanek, kolegów, 
nauczycieli, rodziców. Akcja ma przede wszystkim zachęcić 
tych uczniów, którzy traktują czytanie jako przykry obowią-
zek. Nie zmuszać ich, lecz motywować przykładem. Biblioteka 
w Janowie już po raz trzeci brała udział tej akcji, a w tym roku 
było nas 148. Z roku na rok grupa jest coraz liczniejsza.

Autor tekstów: BEATA DUBIŃSKAZdjęcia: BPGK
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KULTURA
Biblioteka w Korzeniewie

Biblioteka

Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie 
bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając...

                                                                                           cornelia Funke

Od stycznia do czerwca 2019 roku raz w ty-
godniu odbywały się spotkania z grupami 

„Motylki” oraz „Słoneczka” z przedszkola w Ko-
rzeniewie. Miejscem tych spotkań były zarówno 
biblioteka, jak i przedszkole. Dzieci wysłuchiwa-
ły opowiadań czytanych przez bibliotekarza, 
wykonywały rysunki lub inne prace plastycz-
ne, uczestniczyły w akcjach: Międzynarodowy 
Dzień Książki dla Dzieci, cała Polska czyta Dzie-
ciom, „Jak nie czytam, jak czytam” oraz brały 
udział w obchodach Tygodnia Bibliotek. 

12.06 odbyło się ostatnie spotkanie przed 
wakacjami z dziećmi z grup „Słoneczka”, „Motyl-
ki” oraz „Sówki”. Dzieci wysłuchały opowiadania 
pod tytułem Kurka Podróżniczka. Na zakończe-
nie wspaniałej półrocznej współpracy otrzymały 
drobne upominki – wakacyjne kolorowanki. 

Katarzyna Majda

Spotkanie przed wakacjami

Zdjęcia: BPGK
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Biblioteka w Korzeniewie

Biblioteka
KULTURA

TYDZIEŃ 
BIBLIOTEK – 
ODWIEDZINY 
KLASY III 

Z okazji trwającego właśnie Tygodnia 
Bibliotek naszą bibliotekę odwiedzi-

ły dzieci z klasy III szkoły podstawowej. 
Na początku spotkania usłyszały kilka 
informacji o akcji oraz o przypadającym 
podczas TB Dniu Bibliotekarza. celem 
naszego spotkania było przedstawienie 
funkcjonowania bibliotek w XXI wieku. 
Dzieci dowiedziały się o naszej stronie 
internetowej www.bibliotekamareza.pl, 
poznały również profile facebookowe bi-
bliotek w Janowie, Marezie i Korzenie-
wie, zapoznając się z działaniami, jakie 
mamy w planach, oraz tymi, które się 
już odbyły. Poznały katalog on-line oraz 
dowiedziały się, jak z niego korzystać 
poprzez stronę internetową oraz o moż-
liwości rezerwacji on-line. Zobaczyły 
również, jak kiedyś wyglądały szuflady 
oraz karty katalogowe. Dowiedziały się 
także o możliwości korzystania w bi-
bliotece z Internetu – na komputerach 
stacjonarnych i tabletach. Największą 
zagadką dla dzieci był czytnik e-bo-
oków. Większość z nich widziała go po 
raz pierwszy. Pokrótce omówiono funk-
cjonowanie tego urządzenia. Największe 
zainteresowanie gości wzbudził jednak 
przeznaczony dla nich kącik z książkami 
oraz zabawkami.

Katarzyna Majda

XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom. Cała Polska Czyta Dzieciom – 
biblioteka w Korzeniewie
„człowiek nie jest istotą jednowymiarową, sportowiec musi  
zarówno dużo ćwiczyć, jak i czytać”.

Tegoroczny XVIII Ogólnopolski Tydzień czytania Dzieciom zorganizowany został 
przez Fundację pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez 

sport i czytanie”. Hasło nawiązuje do tegorocznych uroczystych obchodów 100-lecia 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 

Biblioteka w Korzeniewie 04.06.2019 r. wzięła w udział w akcji cała Polska czyta 
Dzieciom. Uczestnicy na początku spotkania obejrzeli filmik, który przedstawiał 
sportowców z centrum Olimpijskiego czytających dzieciom Lokomotywę Tuwima. 
Zaproszeni goście odczytali dzieciom fragmenty z książki Kiedy byłem mały. Kie-
dy byłam mała, historie pełne wzruszających wspomnień i zabawnych anegdot 
o dzieciństwie dwójki pisarzy dla dzieci i młodzieży: Grzegorza Kasdepkego i Anny 
Onichimowskiej. czytanie rozpoczął nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły 
Podstawowej w Korzeniewie – Tomasz Serafin. Udział w czytaniu wzięła również 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniewie – Alina Urbańska oraz nauczycielka-
-bibliotekarka ze szkoły podstawowej w Korzeniewie – Anna Hals. Swoją obecnością 
wsparła nas również Sołtys Wsi Korzeniewo Renata Krupa oraz pani Joanna Jezierska 
– kustosz Muzeum w Kwidzynie. Podczas czytania wyświetlona była prezentacja 
ze zdjęciami polskich sportowców, między którymi wplecione były zdjęcia książek 
– biografii o polskich sportowcach. Przygotowana została także wystawa książek 
o sportowcach dla dzieci i młodzieży Grzegorza Kasdepkego i Anny Onichimowskiej. 
Dziękuję wszystkim za udział w akcji, pani Ani Hals za pomoc w organizacji spotka-
nia, a pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniewie Alinie Urbańskiej za słodki 
poczęstunek.

Katarzyna Majda

PIERWSZY DZIEŃ 
WIOSNY

Dnia 21.03.2019 roku, dzięki wspólnej orga-
nizacji Korzeniewskiego Koła Kobiet, Sołty-

sa Wsi Korzeniewo Renaty Krupy oraz biblioteki 
w Korzeniewie, udało się zorganizować bardzo 
interesujące spotkanie. Popołudniowe zajęcia 
składały się z dwóch części. W pierwszej odbyły 
się warsztaty, podczas których wykonaliśmy 
wiosenne stroiki, natomiast podczas drugiej 
zrobiliśmy kolorowe wiosenne sałatki. Było 
pięknie i przepysznie.

Katarzyna Majda
Zdjęcia: BPGK
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KULTURA
Biblioteka w Marezie

Biblioteka

Zdjęcia: BPGK

CAłA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM - 
WIZYTA 6-LATKÓW 

Grupa 6-latków z Przedszkola „Sło-
neczko” w Marezie odwiedziła bi-

bliotekę w Marezie, aby wziąć udział 
w akcji cała Polska czyta Dzieciom. Do 
wspólnego czytania zaprosiliśmy Panią 
Zenobię Skoczek – strażaczkę z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pastwie. Pani 
Zenia w  strażackim mundurze tak 
oczarowała dzieci, że z uwagą wysłu-
chały dwóch książeczek. Pierwsza to 
wesoła opowiastka autorstwa Rogera 
Hargreavesa Pan Radosny, natomiast 
druga – Zapałka Barbary ciemskiej sta-
ła się przyczynkiem do dalszej rozmowy 
z naszym gościem. Pani Zenia uczuliła 
dzieci, jak niebezpieczny jest ogień i jak 
chwila nieuwagi może doprowadzić do 
tragedii; wytłumaczyła jak postępo-
wać, kiedy wybuchnie pożar. Bardzo 
dziękujemy Pani Zenobii za przyjęcie 
zaproszenia i  ciekawe spotkanie. Na 
zakończenie dzieci wykonały pracę pla-
styczną. Na pożegnanie zaś otrzymały 
słodki upominek wraz z  życzeniami 
wesołych, udanych oraz bezpiecznych 
wakacji.

Ewa Kijewska

CAłA POLSKA CZYTA DZIECIOM – 
WIZYTA 3-LATKÓW 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄżKI DLA DZIECI

5 czerwca Bibliotekę w Marezie odwie-
dziła grupa 3-latków z przedszkola 

„Słoneczko” w  Marezie. Spotkanie od-
było się w ramach trwającego właśnie 
XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia czytania 
Dzieciom. To największe doroczne święto 
obchodzone w ramach trwającej nieprze-
rwanie od 2001 roku, kampanii społecz-
nej „cała Polska czyta Dzieciom”. Biblio-
teka w Marezie, jak co roku, włączyła się 
w  tę akcję, zapraszając fotografa Ma-
riusza Skibickiego, aby przeczytał dzie-
ciom fragment książki. Dzieci z wielkim 
zainteresowaniem wysłuchały naszego 
gościa. Następnie Pan Mariusz opowie-
dział o swojej pasji, zaprezentował apa-
rat fotograficzny, z którym pracuje, oma-
wiając w przystępny sposób jego funkcje 
i budowę. Następnie przyszedł czas na 

największą atrakcję spotkania: portrety 
dzieci wykonane przez naszego gościa. 
Pan Mariusz przyniósł ze sobą dwie skrzy-
nie różnych gadżetów, zabawnych nakryć 
głowy i strojów do przebierania. Do wy-
boru były m.in.: kapelusz wróżki lub kow-
boja, zielona peruka, królewska korona. 
Zabawa była przednia, bo przebieranki 
to jest to, co dzieci lubią najbardziej. Na 
zakończenie maluchy otrzymały koloro-
wanki do pokolorowania w przedszkolu 
(bo zabrakło czasu na wykonanie ich 
w bibliotece) oraz słodkie małe co nieco. 
Bardzo dziękujemy Panu Mariuszowi za 
przyjęcie zaproszenia i wspaniałe spotka-
nie. Wystawę jego fotografii można nadal 
oglądać w naszej bibliotece, serdecznie 
zapraszamy.

Ewa Kijewska

W Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci odwiedzili nas mali czytelnicy z Przed-
szkola „Słoneczko” w Marezie. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajeczki 

o „Kici Koci na rowerze”, a następnie bajek muzycznych z płyty winylowej, m.in. 
Maszerują Przedszkolaki, Burego niedźwiedzia i Lokomotywy. Po wspólnym zrobieniu 
żywej ciuchci zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z jej księgozbiorem. Na koniec 
zajęły się wiosenną kolorowanką. Dzieci otrzymały dyplomy Przyjaciela Biblioteki, 
zakładki i słodkie upominki.

łukasz Kamiński
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Biblioteka w Marezie

Biblioteka
KULTURA

Zdjęcia: BPGK

„PODRÓżNICZA WIOSNA” TYDZIEŃ 
BIBLIOTEK 

Z  okazji Tygo-
dnia Bibliotek 

16 maja odwiedzi-
li nas mali czytel-
nicy z Przedszko-
la „Słoneczko”. Po 
ciekawej prezen-
tacji bibliotecznej pt. „Proś-
by książki” dzieci dowiedzia-
ły się istotnych informacji 
o funkcjonowaniu biblioteki, 
wypożyczaniu książek oraz 
jak należy o nie dbać. Przed-
szkolaki przygotowały swoje 
zakładki. Na koniec posłucha-
ły z zainteresowaniem bajki 
Franklin gra w piłkę nożną i za-
powiedziały, że chętnie wrócą 
do biblioteki z rodzicami.

łukasz Kamiński

W czwartek 30 maja naszą 
Bibliotekę w Marezie od-

wiedziły dzieci ze Świetlicy 
Środowiskowej w Kwidzynie. 
Nawiązując do cyklu podróż-
niczego, który niedawno 
odbył się u nas, opowiedzie-
liśmy o rejsie po Morzu Bał-
tyckim na pokładzie pięknego 
żaglowca „Generał Zaruski”. 
Dzieci dowiedziały się, jak 
wygląda taki dziesięciodnio-
wy rejs i  ciekawe życie na 
statku oraz co należy za-
brać ze sobą, wybierając się 
w taką przygodę.

łukasz Kamiński

Od 15 marca do 26 kwietnia 
w  Bibliotece w  Marezie 

trwała „Podróżnicza wiosna”. 
Był to cykl spotkań z cieka-
wymi ludźmi, którzy opowia-
dali o swoich podróżach, po-
przeplatany seansami filmów 
z motywem drogi, poszuki-
wań, podróży lub wędrówki 
(również wewnętrznej).

Pierwsze spotkanie odby-
ło się z podróżnikiem Piotrem 
Kowalczykiem. Prelekcja pod 
tytułem „Kobiety na trzech 
kontynentach” spotkała się 
z dużym zainteresowaniem, 
co widać było po sporej fre-
kwencji przybyłych. Nasz 
gość ze Szczecina (który jest 
m.in. fotografem, pilotem 
wycieczek, przewodnikiem) 

opowiadał o  historii trzech 
kobiet z trzech odmiennych 
kulturowo rejonów świata, 
które spotkał podczas po-
dróży. Przedstawił i porównał 
świat islamu z kambodżań-
ską dżunglą i życiem w osa-
dzie na środku Sahary. Zain-
teresowanie wzbudziły takie 
ciekawostki podróżnicze, jak 
łapanie tarantul przez kam-
bodżańską rodzinę, smażenie 
ich w głębokim oleju i sprze-
dawanie turystom w formie 
przekąsek. Przede wszystkim 
Piotr Kowalczyk pokazał por-
trety kobiet, tak odmiennych 
kulturowo, ale jednocześnie 
bardzo podobnych.

Drugie spotkanie pod 
tytułem „Peru – Kraina kolo-
rów” miało miejsce 5 kwiet-
nia. Gościem i  opowiadają-
cym był p. Roman chabowski 
– kwidzyński podróżnik, który 
w  czasie wielu swoich wy-
praw po świecie w Peru był 
dwa razy. Ponad 600 pięk-

nych zdjęć oraz pamiątek 
w postaci kapeluszy, instru-
mentów, ozdób czekało na 
przybyłych do biblioteki czy-
telników. Najmłodszym czy-
telnikom najbardziej spodo-
bały się pamiątki, zwłaszcza 
tzw. fletnia Pana, na której 
próbowali grać. Prezentując 
swoje materiały wizualne, 
pan chabowski snuł opowieść 
o podróży od momentu sa-
mych przygotowań do wypra-
wy, dzieląc się praktycznymi 
wskazówkami, aż po samo 
wędrowanie, załatwianie po-
zwoleń, koni, osłów i mułów 
objuczonych sprzętem, na-
miotami i jedzeniem. W swojej 
historii przedstawiał również 
codzienne życie ludzi – np. 
rodziny Indian Uros z trzcino-
wych wysp-wiosek na jezio-
rze Titikaka. Zainteresowa-
niem cieszył się również opis 
trekkingu wokół monumen-
talnego szczytu Alpamayo, 
nazywanego najpiękniejszą 
górą świata. To inspirujące 
spotkanie zakończyło się bo-
nusem w postaci pokazania 
zdjęć z Nepalu.

Po relacjach z Kambodży 
i Peru przyszła kolej na opo-
wieść z podróży do Armenii. 
25 kwietnia odwiedziła nas 
p. Beata Szwed i podzieliła 
się swoimi pamiątkami, zdję-
ciami i informacjami z wypra-
wy. Przenieśliśmy się na or-
miańskie drogi i trafiliśmy do 
Noravank – klasztoru wśród 
pomarańczowych skał, wy-

jątkowego kompleksu świą-
tyń położonych w wąwozie 
rzeki Arpa. Przyjrzeliśmy się 
„armeńskiemu Stonehenge”, 
średniowiecznemu komplek-
sowi klasztornemu Tegher, 
obróciliśmy w dłoniach dra-
my – tamtejszą walutę, po-
słuchaliśmy nagrania chóru 
wykonującego stare pieśni 
i zajrzeliśmy do Muzeum Pi-
śmiennictwa Matenadaran 
z siedzibą w Erywaniu, w któ-
rym znajdują się również 
polskie starodruki. Spore 
wrażenie zrobiły też zdjęcia 
jeziora Sewan, największe-
go w Republice Armenii i na 
Kakuazie. Jest to jeden z naj-
wyżej położonych akwenów 
na świecie (1916 m n.p.m.), 
o którym mówi się, że chmury 
schodzą do niego by zaczerp-
nąć wody – po zaprezentowa-
nych zdjęciach rzeczywiście 
można było odnieść takie 
wrażenie. czytelników bardzo 
zaciekawiła również wioska 
wykuta w skale oraz tamtej-
szy klasztor skalny Geghard 
i wiszący most.

Ze względu na duże za-
interesowanie i  pozytywny 
odbiór tej inicjatywy jesienią 
planujemy kolejną odsłonę 
cyklu podróżniczego, na któ-
ry już teraz serdecznie zapra-
szamy.

łukasz Kamiński

WIZYTA DZIECI 
ZE ŚWIETLICY 
ŚRODOWISKOWEJ 
W KWIDZYNIE
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Biblioteka
KULTURA

Biblioteka w Rakowcu

Zdjęcia: BPGK

TYDZIEŃ CZYTANIA 
DZIECIOM 

4 czerwca 2019 r. podczas XVIII Ogól-
nopolskiego Tygodnia Czytania Dzie

ciom, największego dorocznego świę-
ta obchodzonego w ramach trwającej 
nieprzerwanie od 2001 roku kampanii 
społecznej „cała Polska czyta Dzieciom”, 
grupa trzylatków „Jarzębinki” z Przed-
szkola „Gama” w Rakowcu wysłuchała 
opowiadania pt. Maks i motyl. Następnie 
dzieci kolorowały obrazki. Na zakończe-
nie spotkania maluszki otrzymały słodki 
upominek.

Beata Pawluczuk

DZIEŃ MAMY I DZIEŃ TATY 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

15 maja podczas trwającego Tygodnia Bibliotek, który 
w tym roku obchodzony jest pod hasłem: #biblioteka, 

w naszej filii odbyło się Pasowanie na czytelnika uczniów 
klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Rakowcu. Dzieci 
dowiedziały się, jaka jest różnica między biblioteką publiczną 
a biblioteką szkolną, wysłuchały „próśb książki”, czyli poznały 
sposób, w jaki trzeba je traktować, by mogły służyć wielu czy-
telnikom. Pierwszaki zapoznały się z krótkimi rymowankami, 
po których należało odgadnąć właściwy tytuł książki. Wysłu-
chały też jednego opowiadania z książki Waldemara cichonia 
pt.: Popraw się, Cukierku!. Złożyły uroczyste przyrzeczenie, że 
będą kochać i szanować książki, następnie zostały pasowane 
na czytelnika. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymały ksią-
żeczki z zakładkami, dyplomy i lizaczki. 

Beata Pawluczuk

SPOTKANIE Z DIETETYCZKĄ 

10 kwietnia w bibliotece odbyło się spotkanie z dietetycz-
ką, panią Anastazją Dąbrowską-Walczak, zatytułowane 

„Prawdy i mity o jedzeniu”. Pani dietetyk podczas prezenta-
cji poruszyła między innymi następujące tematy: czy gluten 
szkodzi? kawa – używka czy lekarstwo? co warto dorzucić do 
herbaty, żeby ją „podkręcić”?

Po prezentacji był czas na pytania i  indywidualne kon-
sultacje. Pani dietetyk zaproponowała też tematy na kolejne 
spotkania: jedzenie, które leczy i pomaga w leczeniu, dieta na 
tarczycę i na zawsze. 

Beata Pawluczuk

Dzień Matki to najpiękniejszy dzień 
w roku. W tym dniu wszystkie mamy 

obdarowywane są szczególnymi dowo-
dami miłości. Przedszkolak przynosi 
swojej laurkę, uczeń własnoręcznie wy-
konany upominek, a dorośli, żyjący nie-
raz z dala od matek, ślą im najcieplejsze 
myśli i kwiaty. Dzieci deklamują swoje 
nieporadne, pierwsze wierszyki. A  ty, 
drogi Tato, jesteś tym, który towarzy-
szy Mamie i podejmuje razem z nią trud 
codziennego dnia. Wspierasz jej działa-
nia, pomagasz, doradzasz. czasami tak 

ciężko pracujesz, byśmy wszyscy mogli 
żyć spokojnie.

24 maja 2019 r. obchodziliśmy w na-
szej bibliotece Święto Rodziców – połą-
czony Dzień Mamy i Dzień Taty. Dzieci 
w podziękowaniu rodzicom za ich bez-
warunkową miłość, dobroć i cierpliwość 
przygotowały wierszyki i drobne upo-
minki. Po występach zrobiliśmy fotogra-
fię rodzinną w ramie. Następnie odbyły 
się zabawy, w których uczestniczyli ro-
dzice wraz ze swoimi pociechami.

Beata Pawluczuk
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KULTURA

Biblioteka Tychnowy

Biblioteka

Zdjęcia: BPGK

SPOTKANIE Z EWĄ CHOTOMSKĄ

ŚWIĘTO KSIĄżKI

Dnia 22.05.2019 r. w  Tychnowach 
obchodziliśmy XVIII Święto Książ

ki. Nasza uroczystość jest podsumo-
waniem cyklicznych spotkań z dziećmi 
z kl. I-III, a jej stałym elementem jest 
pasowanie pierwszoklasistów na czy-
telników. Na spotkaniach czytelniczych 
prowadzonych w ciągu roku szkolnego 
2018/2019 wspólnie z dziećmi czytali-
śmy książkę christl Vogl pt. Sonia to imię 
małego słonia. To jej treść była tematem 
przewodnim imprezy. Tegoroczna uro-
czystość rozpoczęła się odśpiewaniem 
„songu bibliotecznego” oraz głośnym 
czytaniem dzieciom. Fragment książki 
Waldemara cichonia pt. Cukiereczku, Ty 
łobuzie! przeczytał Wójt Gminy Kwidzyn 
Dariusz Wierzba. W trakcie uroczystości 
przeprowadzony został konkurs czytel-
niczy polegający na rozwiązaniu testu 
dotyczącego wiedzy zdobytej w trakcie 
spotkań czytelniczych oraz wykonaniu 
ilustracji do książki. Odbył się również 

TYDZIEŃ 
Z INTERNETEM

Filia w  Tychnowach wzięła udział 
w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień 

z Internetem”, której celem jest promo-
cja działań na rzecz bezpiecznego i po-
zytywnego wykorzystywania zasobów 
internetowych przez dzieci i młodzież. 
W ramach tej akcji odbyły się spotka-
nia z przedszkolakami i uczniami klasy 
pierwszej. Podczas zajęć dzieci obejrza-
ły bajkę Mój przyjaciel Necio i film animo-
wany Zuzia i Tunio w Internecie. W trakcie 
zajęć poznały wiele pojęć związanych 
z Internetem, dowiedziały się, do czego 
powinien służyć, jak korzystać z wyszu-
kiwarek internetowych oraz dowiedziały 
się o zagrożeniach i zasadach bezpie-
czeństwa w sieci. Dzieci wykonały także 
prace plastyczne: maluchy pokolorowa-
ły robocika, a starsze samodzielnie go 
wykonały z papieru.

WIOSENNE SPOTKANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE 
W TYCHNOWACH

Dnia 28.05.2019 r. odbyło się spo-
tkanie autorskie z Ewą chotomską, 

która jest pisarką, autorką tekstów pio-
senek dla dzieci i scenarzystką. Współ-
tworzyła m.in. popularne programy te-
lewizyjne dla dzieci: „Tik-Tak”, „Domowe 
przedszkole”, „Młynek”. Piosenki do jej 
tekstów śpiewane są chętnie przez dzie-
ci do dziś: „Szczotka, pasta”, „Mydło lubi 
zabawę” czy „Moja fantazja”. Uczestni-
cy spotkania w Tychnowach z uwagą 
wysłuchali opowieści naszego gościa, 
a także odśpiewali słynne piosenki. Spo-

tkanie zorganizowała BPGK Filia w Tych-
nowach wspólnie ze Szkołą Podstawową 
im. M. Kotlarz.

indywidualny konkurs plastyczny dla 
widzów. Przerywnikiem w uroczysto-
ści były hasła i piosenki, które także 
uwzględniono w  konkursowej punk-
tacji. Emocji podczas rozgrywek było 
jak zawsze dużo. Największą wiedzą 
wykazali się pierwszoklasiści, drugie 
miejsce zajęła klasa trzecia i trzecie – 
klasa druga. W indywidualnym konkursie 
plastycznym „Święto Książki” wyróż-
nione zostały prace z klasy pierwszej: 
Bartka Przysowy, Ksawerego chęsiaka, 
Karola Michalika; z klasy drugiej: Nadii 
Nogowskiej, Konrada Stanisławczyka, 
Huberta Mroza z klasy trzeciej: Natalii 

Prochorczuk, Jagody Niskiej, Nikodema 
Stankiewicza. Dla każdej klasy ufundo-
wano nagrody. Wszystkie dzieci otrzy-
mały słodycze, a najlepsi kubki z napi-
sem „Święto Książki” i logiem biblioteki. 
Uroczystość została zorganizowana 
wspólnie ze Szkołą Podstawową im. 
Marii Kotlarz w Tychnowach.

Dnia 27.03.2019 r. Biblioteka Publiczna 
Gminy Kwidzyn Filia w  Tychnowach 

wspólnie ze Szkołą Podstawową w Tych-
nowach zorganizowała wiosenne spotka-
nie międzypokoleniowe, w którym udział 
wzięli seniorzy, rodzice, dzieci i młodzież. 
Uczestnicy spotkania obejrzeli przedsta-
wienie przygotowane przez uczniów, a tak-
że wysłuchali koncertu żeńskiej grupy wo-
kalnej „cantores Novienses” z Nowego n. 

Wisłą – zespołu muzyki dawnej mającego 
w swoim repertuarze utwory z okresu śre-
dniowiecza, renesansu i baroku, ale również 
wykonującego współczesne światowe szla-
giery. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty 
plastyczne z elementami makramy. Wójta 
Gminy Kwidzyn, pana Dariusza Wierzbę, re-
prezentowała Sekretarz Gminy, pani Agata 
Szczęśniak. czas upłynął nam jak zwykle 
w miłej i serdecznej atmosferze.
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KULTURA
Dzień Dziecka

FESTYNY Z OKAZJI DNIA DZIECKA W GMINIE KWIDZYN
Miesiąc czerwiec już od wielu lat kojarzy się mieszkańcom gminy Kwidzyn z festynami z okazji Dnia Dziecka,  
które odbywają się na jej terenie. 

Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kwi-
dzynie jest to również szczególny 

czas wzmożonej pracy w plenerze, bez 
względu na warunki pogodowe. W tym 
roku odbyło się 21 festynów, w których 
wzięło udział około 750 dzieci, nie licząc 
dorosłych, którzy często również brali 
w  nich aktywny udział. Warto wspo-
mnieć, że każdy festyn jest inny, mimo 
że posiada wiele wspólnych cech. Fe-
styny z okazji Dnia Dziecka są również 
ciekawym doświadczeniem współpracy 
między mieszkańcami w poszczególnych 
sołectwach, i  właśnie ta współpraca 
nadaje często szczególnego charakte-
ru konkretnej imprezie. Warto również 

dodać, że te wydarzenia to także wza-
jemna współpraca sołtysów z  Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Kwidzynie. 
Takie połączenie sił rozpoczyna się już 
przynajmniej miesiąc przed festynem 
i polega na wzajemnej wymianie pomy-
słów, określeniu potrzeb oraz zasobów, 
jak i przebiegu festynu. Imprezy te to 
również zaangażowanie sponsorów, 
jednostek OSP, szkół podstawowych, 
firm oraz osób prywatnych. To, co łączy 
nasze festyny to chęć zrobienia czegoś 
pozytywnego dla najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy.

Marcin Kurkus
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PasjaDzień Dziecka
KULTURA

Zdjęcia: GoK
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KULTURA
Uroda

ŚLADAMI LOKALNYCH HISTORII  
Odkrywanie historii to szczególne doświadczenie, tym bardziej fascynujące, kiedy zaczynamy szukać w miejscach, 
które – jak się nam zdaje – znamy bardzo dobrze. 

Projekt „Śladami lokalnych historii” 
polega na poszukiwaniu tego, co 

rzeczywiste oraz nieuchwytne, a także 
sięganiu do konkretnych źródeł. Miej-
scem realizacji projektu są trzy miejsco-
wości gminy Kwidzyn, tj. Brachlewo, Ja-
nowo oraz Rozpędziny. Podczas spotkań 
z mieszkańcami staraliśmy się odkrywać 
to, co dla mieszkańców jest najważniej-
sze. Były to spotkania pełne emocji 
związanych z lokalną historią miejsco-
wości, przekazami mówionymi, a także 
poszczególnymi miejscami, które są dla 
tych osób bardzo ważne. Wnioski z każ-
dego spotkania zostały zebrane i przed-

stawione na spotkaniu z artystami, któ-
rzy razem z mieszkańcami przeniosą je 
na poszczególne działania artystyczne. 
W Brachlewie powstanie instalacja arty-
styczna oparta na rzeźbie, w Rozpędzi-
nach mozaika, a w Janowie mural. Projekt 
zakończy się happeningem w każdej wsi 
z udziałem mieszkańców, animatorów, 
twórców i artystów. Działania te zosta-
ły dofinansowanie ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego po-
chodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GoK

Historia
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Pasja
KULTURA

BAJKA KAMISHIBAI – TEATRU WYSPIAŃSKIEGO
Historia wcale nie musi być nudna, a jej przekaz związany tylko z czytaniem książek. 

Od kilku lat Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie prowadzi 
działania edukacyjne z wykorzystaniem Teatru Kamishi-

bai. Za pomocą małej, drewnianej skrzynki staramy się przeka-
zać słuchaczom najważniejsze informacje związane z lokalną 
historią, życiorysem wybranych postaci czy tradycji Dolnego 
Powiśla. Tym razem we współpracy z uczniami oraz p. Kata-
rzyną Widz z Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Kwidzynie tworzymy „Teatr u Wyspiańskie-
go”. Historia Stanisława Wyspiańskiego, jego życiorys oraz 

twórczość będą stanowiły doskonałą kompozycję z warsz-
tatami artystycznymi, które odbywać się będą w Pracowni 
„Podgórze” w Podzamczu. Warsztaty artystyczne inspirowa-
ne będą twórczością Stanisława Wyspiańskiego i skierowane 
zostaną do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu 
gminy Kwidzyn oraz dzieci, dorosłych i seniorów z naszej gmi-
ny. Działania dofinansowano ze środków Narodowego centrum 
Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2019”. 

Marcin Kurkus

Zdjęcia: GoK

Edukacja
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„ZABAWKA LUDOWA 
Z POWIŚLA” W PRACOWNI 
HAFTU ARTYSTYCZNEGO 
W PASTWIE
Pokolenie ludzi w średnim wieku bardzo dobrze pamięta 
drewniane zabawki, którymi bawili się w dzieciństwie. 

W dzisiejszych czasach, kiedy zabawki mówią, chodzą, a na-
wet latają, ciężko jest zrozumieć, że kiedyś było inaczej. 

Tym razem Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie zabierze 
uczestników warsztatów w czasy historii, kiedy to rodzice 
tworzyli razem z dziećmi drewniane zabawki. „Zabawka ludo-
wa z Powiśla”, bo tak brzmi nazwa projektu, to działania skie-
rowane do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu 
gminy Kwidzyn, dorosłych oraz seniorów. Zapraszamy do Pra-
cowni Haftu Artystycznego w Pastwie na aktywne warsztaty 
tworzenia oraz zdobienia zabawki ludowej z wykorzystaniem 
tradycyjnych form i zdobień powiślańskiego haftu płaskiego. 
Warsztaty odbywać się będą we wrześniu oraz październiku. 
Działania dofinansowano ze środków Narodowego centrum 
Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”. 

Marcin Kurkus

INICJATYWY 
LOKALNE 
W GMINIE 
KWIDZYN 
2019 
W harmonogramie działań kulturalnych Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kwidzynie bardzo ważne miejsce 
zajmuje Konkurs Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kwidzyn, 
do którego rokrocznie GOK zaprasza grupy nieformalne 
z terenu Gminy Kwidzyn. 

Inicjatywy już trwają i mają się dobrze. Zapraszamy miesz-
kańców gminy Kwidzyn do aktywnego uczestnictwa w reali-

zowanych przez grupy nieformalne działaniach. Udział w tych 
wydarzeniach jest bezpłatny. Działania dofinansowano ze 
środków Gminnego Ośrodka Kultury w Kwidzynie w ramach 
Konkursu Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kwidzyn 2019. 

Marcin Kurkus

Inicjatywy
KULTURAKULTURA

Zdjęcia: GoK
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KULTURA
Inicjatywy

Klub
Aktywni
Plus
Dla
ludzi
w każdym
wieku
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VI 
OGÓLNOPOLSKI 

PLENER 
RZEŹBIARSKI 
W RAKOWCU

Za nami VI Ogólnopolski Plener 
Rzeźbiarski w Rakowcu, którego 

tegorocznym hasłem przewodnim  
były „Sekrety Szczęścia”. 

Interpretacja tego tematu zależała 
przede wszystkim od samych rzeź-

biarzy. Podczas wernisażu podzię-
kowaliśmy rzeźbiarzom za ich pracę 
przez ostatni tydzień oraz wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do jego 
organizacji. Szczególne podziękowania 
popłynęły do Nadleśnictwa Kwidzyn ‒ 
Lasy Państwowe oraz Banku Spółdziel-
czego w Brodnicy Oddział w Kwidzynie. 
Nie mogło zabraknąć również oprawy 

muzycznej, którą zapewnił nasz naj-
młodszy zespół „Łobuziary”. Odbyły 
się również zawody speed carvingu, 
podczas których rzeźbiarze w  ciągu 
godziny mierzyli się z tematem iście 
malarskim. Dziękujemy wszystkim, 
którzy włączyli się w organizację ple-
neru i przesyłamy trochę zdjęć w jego 
podsumowania.

Marcin Kurkus

Plener
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Rzeźba
KULTURA

Zdjęcia: GoK
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Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie
OŚWIATA

Przedszkola

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 Wios-
nę witamy” ‒ takie rymowanki i wesołe 
piosenki o Wiośnie przepędziły Zimę.

Żywa lekcja historii

W marcu nasze przedszkole odwiedzili 
niecodzienni goście, byli to... rycerze 

z Bractwa „Kerin”. Dzieci dowiedziały się: kto 
mógł zostać rycerzem, czym był kodeks ry-
cerski, a także informacji na temat bitwy pod 
Grunwaldem. Ponadto obejrzały pokaz wal-
ki rycerskiej i ekwipunek: miecze, tarcze, 
topory, hakownice, kolczugi i wiele innych. 
Dzień ten dostarczył wszystkim wielu wrażeń. 

Warsztaty w „Eko 
Inicjatywie”

Dzieci z grupy II odwiedziły Ośrodek 
Ekologiczny „Eko Inicjatywa” w Kwidzy-

nie. Dzieci brały udział w warsztatach zor-
ganizowanych w terenie. Tematem warszta-
tów było szukanie oznak wiosny w lesie. 

Dzień Ziemi

W kwietniu 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 dzie-
ci przyniosły do przedszkola i sadziły wspól-
nie z rodzicami.

Palmy wielkanocne

W związku ze zbliżającymi się Świętami 
Wielkanocnymi zaprosiliśmy do naszego 

przedszkola panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz Rodziców i wspólnie z nimi robiliśmy 
palmy wielkanocne. W ten sposób przybliży-
liśmy dzieciom twórczość ludową i tradycje 
związane z nadchodzącymi świętami.

Zajączek w przedszkolu…

Kilka dni przed Wielkanocą swoją wizy-
tę w przedszkolu złożył Zajączek oraz 

jego przyjaciele: Kurczątko i Baranek. Dzieci 
z niecierpliwością oczekiwały na spotkanie 
z Zajączkiem i jego przyjaciółmi. Z ochotą 
wykonywały różne dekoracje świąteczne. 
W czasie spotkania przedszkolaki rozmawia-
ły z gośćmi o zbliżających się świętach i tra-
dycjach wielkanocnych. Wysłuchały piosenek 

i wierszy o tematyce świątecznej, a na koniec 
był wspólny taniec „Kaczuchy”… i prezenty 
od Zajączka.

XXV Pomorski Festiwal 
Piosenki Dziecięcej

W dniu 27 kwietnia odbył się XXV Po-
morski Festiwal Piosenki Dziecięcej 

w Teatrze Miejskim w Kwidzynie. Nasze przed-
szkole reprezentował duet: Blanka Ratowt 
i Dominik Zieleń, w ich wykonaniu usłyszeli-
śmy piosenkę pt. „Meluzyna”. Towarzyszyła 
im grupa taneczna w składzie: Maja Kaniecka, 
Zuzanna Dubiela, Alicja Szacht, Kinga Rato-
wt i Laura Chwiłka. 

Teatrzyk w przedszkolu

W maju gościł w naszym przedszkolu 
Teatr Form Niezależnych z Olsztyna. 

Dzieci obejrzały przedstawienie pt. „Bajdur-
ka”. Przedstawienie podobało się dzieciom 
i dostarczyło im wielu wrażeń…

Wycieczka do Muzeum

Nasze przedszkolaki wybrały się na 
wycieczkę do Muzeum w Kwidzynie. Tam 
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Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

Tekst i zdjęcia: Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Marezie

OŚWIATA

bliżej mogły zapoznać się z życiem i obycza-
jami ludzi żyjących w dawnych czasach. 
Z zaciekawieniem obejrzały dawne meble, 
sprzęty codziennego użytku, narzędzia i ma-
szyny wykorzystywane do pracy przez naszych 
przodków. Z zainteresowaniem oglądały 
i słuchały informacji o roślinności i zwierzę-
tach charakterystycznych dla naszego re-
gionu (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 muzycznymi. Na 
zakończenie spotkania przygotowano dla 
dzieci zagadki muzyczne, były to fragmenty 
utworów ze znanych dzieciom bajek i filmów.
 
Straż pożarna

W dniu 21 maja gościliśmy w przedszko-
lu strażaków z OSP w Tychnowych oraz 

ratownika medycznego. Dzięki tej wizycie 
dzieci lepiej poznały pracę strażaka, sprzęt, 
jakim dysponuje jednostka podczas akcji 
ratowniczych, oraz dowiedziały się, co to jest 
pierwsza pomoc i jak jej się udziela.

Spotkanie z Policją i Strażą 
Miejską 

Przed wakacjami gościliśmy w przed-
szkolu przedstawicieli Komendy Policji 

Rejonowej w Kwidzynie oraz Straży Miejskiej. 
Tematem spotkania było bezpieczeństwo 
zabaw na podwórku oraz podczas wakacyj-
nego wypoczynku.

Festyn Rodzinny

Już po raz kolejny w ogrodzie naszego 
przedszkola został zorganizowany festyn 

rodzinny „Mama, Tata i Ja”. Dzieci przygoto-
wały programy artystyczne z okazji Dnia 
Matki i Dnia Ojca. Rodzice z pociechami spraw-
dzali swoje umiejętności zręcznościowe 
w licznych konkursach i zabawach.

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka rodzice zorgani-
zowali piknik w miejscowości Grabówko. 

Tego dnia czekało na dzieci wiele atrakcji: 
zabawy sportowe na świeżym powietrzu, 
wspólne śpiewy, tańce, słodki poczęstunek. 
A na zakończenie było wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku – po prostu dzieci 
tego dnia naprawdę świętowały. 

Wycieczka do Grodu 
Rycerskiego KERIN 
w Subkowych

Wycieczka do Grodu Rycerskiego była 
kolejną ciekawą przygodą, jaką przeży-

ły nasze przedszkolaki. W programie mieliśmy 
zwiedzanie grodu, warsztaty dla dzieci (czer-
panie papieru, pisanie piórem, garncarstwo, 
strzelanie z łuku), pokaz husarii. Był też czas 
na odpoczynek i pieczenie kiełbasek przy 

ognisku. Dzieci wróciły do przedszkola zmę-
czone, ale zadowolone. Był to dzień pełen 
wrażeń… 
 
Tydzień Czytania Dzieciom”

W ramach 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 
Zenobia Skoczek, strażak Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pastwie.

Uroczyste zakończenie roku 
przedszkolnego

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyło się 
w naszym przedszkolu uroczyste po-

żegnanie dzieci, które wkrótce przekroczą 
progi szkolne. Dzieci słowami wierszy i pio-
senek dziękowały paniom za trud, cierpliwość 
i radość wspólnie przeżytych chwil. Uroczy-
stość rozpoczęliśmy tradycyjnie przy dźwię-
kach poloneza.

Drodzy Rodzice! 

Dziękujemy za to, 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 
2018/2019 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

Wycieczka do Mini Zoo

W maju Słoneczka z naszego 
przedszkola wyruszyły na wy-

cieczkę do Mini Zoo w Kwidzynie. Na 
początek odwiedziliśmy wszystkie 
zwierzątka zamieszkujące teren ogro-
du zoologicznego. Z uwagą słuchaliśmy 
ciekawych informacji na ich temat. 
Zobaczyliśmy między innymi: konie, 
dziki, świnki wietnamskie, lamy, wiel-

błąda, króliki, bociany oraz różne inne ptaki. Równie ciekawym do-
świadczeniem było dla nas zwiedzanie stajni. Następnie trochę 
zmęczeni i głodni odpoczęliśmy na ławeczkach, zajadając smakoły-
ki. Na koniec był jeszcze czas na zabawę na placu zabaw. I tak oto 
nasza wycieczka dobiegła końca. Troszkę zmęczeni, ale zadowoleni, 
wróciliśmy do przedszkola.

Odwiedziny Straży 
Pożarnej

30 maja do naszego przedszko-
la zostali zaproszeni bardzo 

wyjątkowi goście, a mianowicie stra-
żacy z jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pastwie. Dzieci mogły 
z bliska oglądać wozy strażackie 
i sprzęt pożarniczy. Strażacy zapre-
zentowali również pokaz lania wody 
wężem strażackim, dzieci same mo-
gły spróbować swoich sił. Strażacy 
z OSP z Pastwy przeprowadzili też 
zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Opowiedzieli przed-
szkolakom, w jaki sposób udziela się pierwszej pomocy, jak pomóc 
poszkodowanym, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Duże 
wrażenie na dzieciach zrobił „fantom”, na którym uczyły się podstaw 
reanimacji. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych 
i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawo-
wymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób 
dorosłych. Składamy serdeczne podziękowania strażakom, którzy 
umożliwili naszym podopiecznym poznanie zawodu strażaka z bliska.

Święto Mamy i Taty 

W grupach przedszkolnych odbyły 
się uroczystości z okazji Dnia Mamy 

i Taty, podczas których dzieci zapre-
zentowały programy taneczno-wokal-
no-recytatorskie. Po występach były 
życzenia, całusy, własnoręcznie wyko-
nane prezenty oraz wiele uśmiechów 
i radości. Za swoje popisy przedszkola-
ki zostały nagrodzone burzą braw. Ta-
kie uroczystości w gronie bliskich umac-

niają rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom 
pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności. Rodzicom 
życzymy wszystkiego najlepszego z okazji ich święta!

Wycieczka do Malborka - Sówki

Dnia 03.06.2019 dzieci z grupy Sówki wybrały się na wycieczkę 
do Malborka do Parku Dinozaurów. Na początku zwiedzaliśmy 

muzeum i obejrzeliśmy w kinie bajkę. Następnie sukcesywnie reali-

zowaliśmy plan wycieczki, który zakładał przejście 
ścieżką edukacyjną i podziwianie poszczególnych 
okazów dinozaurów. Nasze siły uzupełnił smaczny 
posiłek i ciepła herbata, po czym dzieci z radością 
bawiły się na placu zabaw.

Teatrzyk w przedszkolu – „Uwierz w siebie, 
możesz wszystko” 

4 czerwca przedszko-
laki oglądały teatrzyk 

pt.: „Uwierz w siebie, możesz 
wszystko, czyli skarbów 
wysypisko” w wykonaniu 
aktorów ze Studia Artystycz-
nego „ARKADA” z Suwałk. 
Historia chłopca Radka po-
kazała dzieciom, jak ważne 
jest zdrowe odżywianie się, 

jedzenie dużej ilości warzyw i owoców, ruch na co dzień i moc prawdzi-
wej przyjaźni. Warto wierzyć, bo wtedy dzieją się cuda, tak jak w przed-
stawieniu: ptak, który nie latał, wzbił się w powietrze. Dzieci miały 
również możliwość segregowania śmieci do odpowiednich pojemników 
i poznania znaczenia pojęcia „recykling”.

 
Konkurs „Mam talent”

W naszym Przedszkolu 5 czerwca odbył 
się konkurs „Mam Talent”. Dzieci zapre-

zentowały swoje umiejętności w różnych ka-
tegoriach. Był śpiew, taniec, recytacja, umie-
jętności sportowe oraz sztuczki magiczne. 
Uczestnicy konkursu przedstawili swoje ta-
lenty na wysokim poziomie i dlatego jury, 
które czuwało nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu, zdecydowało się nagrodzić wszystkie dzieci jednakowo. 
Każde występujące dziecko otrzymało za swój występ atrakcyjną 
nagrodę oraz dyplom. Gratulujemy wszystkim uczestnikom odwagi 
i, oczywiście, talentu. Dziękujemy członkom jury w składzie: dyrek-
tor Marzena Laskowska, pani Justyna Wolf, pani Barbara Zemke. 
Mamy nadzieje, że w przyszłym roku dzieci również zdobędą się na 
odwagę i spotkamy się ponownie na kolejnej edycji konkursu!

Zakończenie roku
W naszym przedszkolu 
odbyła się uroczystość 

zakończenia roku przedszkol-
nego oraz pożegnania starsza-
ków. Dziesięć miesięcy wspól-
nych zabaw i zajęć, podróży po 
porach roku i żywiołach szybko 
minęło, aż nadszedł czas wa-
kacji i pożegnań. Z tej okazji 
każda grupa przygotowała 

program artystyczny. W uroczystości zakończenia roku uczestniczyli też 
rodzice. Po części artystycznej przyszedł czas na podziękowania dla 
rodziców, którzy byli zaangażowani w działania na rzecz placówki 
i wspierali ją bezinteresownie. Otrzymali dyplomy w ramach podzięko-
wania. Po występach wszystkie dzieci otrzymały również dyplomy oraz 
nagrody–niespodzianki. Kolejni absolwenci naszego przedszkola opusz-
czają nas, by rozpocząć po wakacjach naukę w klasie pierwszej. Życzymy 
im wielu sukcesów i spełnienia marzeń, a wszystkim dzieciom bezpiecz-
nych i radosnych wakacji. Pamiętajcie o nas, o swoim przedszkolu :-)
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Festyn Rodzinny pod 
hasłem „Bezpieczne 
wakacje”

Tuż przed wakacjami, 8 czerwca, całe 
rodziny naszych przedszkolaków przy-

były licznie na przedszkolny plac zabaw, gdzie 
bez reszty oddały się zabawie. Atrakcji było 
mnóstwo: zabawy ruchowe, taneczne, pla-
styczne, tor przeszkód, dmuchany zamek, 
bańki mydlane, malowanie twarzy, smako-
wity poczęstunek czy jeszcze ciepły, świe-
żutki popcorn! Ale nie zabrakło również 
edukacji, ponieważ nasi goście mieli możliwość 
zapoznania się z podstawowymi zasadami 
udzielania pierwszej pomocy, a także mogli 
przypomnieć sobie, jak bezpiecznie spędzić 
wakacje. Dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy znowu za rok! 

„Ale to już było”, czyli 
pożegnanie przedszkola

Pożegnanie przedszkola przez dzieci 
kończące w nim edukację i rozpoczyna-

jące od września swoją przygodę ze szkołą 
to zwykle bardzo wzruszające wydarzenie. 
Było tak i tym razem, gdy sześciolatki z gru-
py „Rumianki” żegnały gamowskie mury 
i swoje ukochane panie. Lecz prócz wzrusze-
nia, towarzyszyła nam również radość pły-
nąca ze wspomnień, wspaniałych chwil spę-
dzonych wspólnie w  tym wyjątkowym 
miejscu. Jeszcze raz życzymy naszym absol-
wentom samych sukcesów na dalszej drodze 
edukacji! 

Plener malarski z okazji 
Dnia Dziecka

3 czerwca z okazji Dnia Dziecka na naszym 
placu zabaw odbył się kolorowy i rados-

ny plener malarski. Przedszkolaki namalo-
wały piękne obrazy, które ozdobiły przed-
szkolne korytarze, tworząc niepowtarzalną 
wystawę. Niezwykle ważną kwestią było 
poruszenie tematyki dotyczącej praw dziecka. 
Tak to już jest w naszej Gamie, że mimo 
wspaniałej zabawy, nie zapominamy o edu-
kacji. Bo przecież nauka poprzez zabawę to 
świetna sprawa!

Wycieczka do Parpar

Ostatniego dnia maja, tuż przed Dniem 
Dziecka, „Jarzębinki” i „Niezapominajki” 

przeżyły niesamowitą przygodę w Parparach, 
gdzie spotkały mieszkającą w tamtejszych 
okolicach Rusałkę Parparellę. Jeszcze raz 
dziękujemy za kolejne wspaniałe doświad-
czenia!

Starszaki w Teatrze 
Muzycznym w Gdyni

5 czerwca dzieci z dwóch najstarszych 
grup pojechały do Teatru Muzycznego 

w Gdyni na spektakl pt. „Pchła Szachrajka”. 
Było to niezwykłe doświadczenie – przed-
stawienie teatralne w połączeniu z muzyką 
zrobiło na wszystkich ogromne wrażenie. 
Ponadto dzieci miały możliwość odegrania 
ról na deskach teatru u boku prawdziwych 
aktorów! Mamy nadzieję, że nasze przed-
szkolaki będą pielęgnować w sobie zaszcze-
pioną przez nas miłość do sztuki. 

Wycieczka do Gdańska

W maju nasze przedszkolaki wybrały się 
na wycieczkę do Gdańska. „Rumianki” 

i „Słoneczniki” zwiedziły statek „Sołdek”, 
który stanowi część Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku. Każdy mógł się poczuć 
przez chwilę jak prawdziwy marynarz lub 
nawet kapitan statku. Ahoj, przygodo!

„Niezapominajki” podczas majowej wy-
cieczki do Gdańska odwiedziły Ośrodek 

Kultury Morskiej, gdzie uczestniczyły w cie-
kawych zajęciach o tematyce morskiej i eko-
logicznej, a także bawiły się świetnie, korzy-
stając ze znajdujących się tam urządzeń 
i sprzętów edukacyjnych. Wspaniale było 
stać się częścią morskich opowieści!
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Szkoła Podstawowa im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NIL”w Rakowcu
Wycieczki

Dnia 9 maja klasa II wybrała się do To-
runia. Program wycieczki był bardzo 

bogaty. Uczniowie odwiedzili Muzeum Zaba-
wek, Dom Legend, Planetarium, Manufaktu-
rę Cukierków i Muzeum Piernika. Mimo późnej 
godziny powrotu wycieczka bardzo się po-
dobała, dzieci przywiozły worek wrażeń 
i własnoręcznie wykonane lizaki i pierniki.

Dnia 15 maja odbyła się wycieczka kl. 
IVa i IVb do stadionu Energi w Gdańsku. 

Na uczniów czekało wiele akcji. Dzieci roze-
grały turniej w elektronicznego paintballa, 
poćwiczyły na trampolinach i zwiedziły 
stadion Lechii Gdańsk. W przerwie zjadły 
ciepły posiłek. Wyjazd był bardzo udany.

Dnia 4 czerwca odbyła się wycieczka kl. 
V do Gdyni. Uczniowie odwiedzili Jump 

City, wzięli tam udział w lekcji WF-u. Następ-
nie udali się do Strefy Zoltar w Gdyni, gdzie 
zagrali w elektroniczny paintball. Na koniec 
udali się na spacer na Skwer Kościuszki.

Dzień Dziecka

Dnia 31 maja obchodziliśmy w naszej 
szkole Dzień Dziecka, uroczystość po-

łączona została z obchodami Święta Szkoły 
– rocznicą nadania szkole imienia. Tego 
wyjątkowego dnia czekało na naszych uczniów 
wiele niespodzianek. 

Dla klas I-III zabawy na boisku organizo-
wały animatorki z „Be Real Studio”, natomiast 
dla uczniów klas IV-VI zawody sportowe 
przygotował p. Bednarczyk. Dodatkowo 
boisku czekała dmuchana zjeżdżalnia. Nie 
mogło zabraknąć słodkich niespodzianek, 
czyli lodów, waty cukrowej, pączków i napo-
jów. Na obiad były hot-dogi. Zwieńczeniem 
dnia był pokaz OSP Rakowiec, w którym 
główna rolę odegrali nasi uczniowie. Za 
wszelkie atrakcje dziękujemy Radzie Rodzi-
ców. 

Najmilszy Uczeń

Dnia 22 maja odbył się II etap konkursu 
o tytuł najmilszego ucznia najmilszej 

szkoły. Wszyscy kandydaci zaprezentowali 
się na apelu szkolnym, swoimi wystąpienia-
mi starali się przekonać grono uczniowskie, 
że to właśnie na nich powinni oddać swój 
głos. Gościem honorowym był organizator 
konkursu i sponsor nagród – sołtys Rakow-
ca p. Stanisław Olszewski. Tajne głosowanie 
odbyło się 28 maja, a ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród 31 maja podczas szkolnych 
obchodów Dnia Dziecka. Zwycięzcami zo- 
stali: 

I miejsce – Anna Matysiak
II miejsce – Miłosz Piętak
III miejsce – Zuzanna Szpeflik

Apel z okazji uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

7 maja 2019 r. klasa III pod czujnym 
okiem p. Izabeli Jęczmyk przygotowała 

apel z okazji uchwalenia KONSTYTUCJI  
3 MAJA. Uczniowie zaprezentowali najważ-
niejsze wydarzenia, postacie oraz muzykę 
tamtych czasów.

Konkursy

Jesteśmy dumni z naszych uczniów, 
którzy godnie reprezentowali naszą 

szkołę w poniższych konkursach:

• Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodni-
czych „Świetlik”; nagrody otrzymali: Zuzanna 
Wysocka, Amelia Osiecka, Łucja Chojnacka, Kaja 
Matysiak, Bartosz Bar ; wyróżnienia: Kamil 
Szych i Julia Topolewska.

• Ogólnopolski Konkurs Matematyczny 
KANGUR; wyróżnienia otrzymali: Amelia 
Osiecka, Bartosz Bar, Kamil Szych.

• Wojewódzkim Konkurs Plastyczny „Szko-
ła bez przemocy – bezpieczni w sieci”;  
III miejsce zajęła Zofia Bar.

• Powiatowy Konkurs Czytelniczy „W kra-
inie fantazji”; II miejsce zajęła Julia Topolew-
ska.

• Mistrzostwa Powiatu Kwidzyńskiego 
w Koszykówce Dziewcząt; nasza drużyna 
zajęła II miejsce.
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Występ dla seniorów

Na spotkanie seniorów 03.06.2019 r. 
Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Rakowca” 

zaprosiło uzdolnioną młodzież z naszej szko-
ły. Wiktoria Wilczyńska z kl. VIII zagrała 
utwory na saksofonie, Oliwer Wilczyński z kl. 
IV grał na ksylofonie, a Bartek Bar z kl. V na 
trąbce. Czworo uczniów z kl. VII (Kamila 
Andrzejewska, Wiktoria Nasta, Justyna Czar-
nowska, Mateusz Mróz) przedstawiło swój 
własny układ taneczny, a na koniec, ubrani 
w mundurki harcerskie zaśpiewali piosenkę 
harcerską. Seniorzy podziwiali umiejętności 
naszych uczniów.

Apel brytyjski

Dnia 13 czerwca odbyła się akademia 
z okazji szkolnego Dnia Brytyjskiego. 

Występ przygotowała klasa VI pod opieką p. 
Anny Kwiatek. Uczniowie wystawili przed-
stawienie pt.: „Złota rybka” w angielsko-
-polskiej wersji językowej. Dodatkowo zapo-
znali widownię z ciekawostkami o Wielkiej 
Brytanii. Występ bardzo się podobał.

Przedstawienie klasy I

Dnia 12 czerwca 2019 r. klasa I wystawiła przedstawienie pt.: „Bajka o szczęściu”. Była 
to opowieść o chłopcu, który w zamian za różne przedmioty oddał swoje zwierzęta do 

cyrku. Okazało się jednak, że bardzo za nimi tęskni i nie jest bez nich szczęśliwy, więc poszedł 
je odzyskać. 

Następnego dnia uczniowie klasy I pochwalili się swoimi umiejętnościami aktorskimi 
w przedszkolu „Gama” w Rakowcu, gdzie również zaprezentowali swoje przedstawianie. 
Uczniów do występu przygotowała wychowawczyni p. Izabela Cichocka-Marciniak.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 19 czerwca 2019 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość 
rozpoczęła się polonezem w wykonaniu naszych absolwentów, uczniów klasy VIII. Na-

stępnie przyszedł moment wręczania nagród i wyróżnień. Nagrodę Wójta Gminy Kwidzyn 
otrzymały dwie absolwentki naszej szkoły: Julia Topolewska i Wiktoria Wilczyńska. Później 
nagrodzono uczniów, którzy odebrali z rąk swoich wychowawców świadectwa z wyróżnie-
niem. Na apelu wyróżniono również uczennicę, która przez trzy lata z rzędu nie opuściła 
w szkole nawet jednej godziny lekcyjnej – Ewelinę Perlik. 

Na koniec przyszedł czas wzruszeń i pożegnań. Absolwenci pożegnali się z pracownika-
mi szkoły i uczniami oraz podziękowali za wspólnie spędzone lata.

Społeczność szkolna pożegnała trzech pracowników szkoły odchodzących na zasłużo-
ne emerytury. Podziękowano również p. Annie Kamieniew, która przez wiele lat pełniła 
funkcję przewodniczącej Rady Rodziców, za ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz naszej 
szkoły. Po części oficjalnej nie pozostało nam już nic innego, jak tylko świętowanie rozpo-
czynających się wakacji. 
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OŚWIATA

Dzień Niezapominajki

W czerwcu w naszej szkole został zor-
ganizowany Dzień Niezapominajki, dzień 

związany z pamięcią o ofiarach mordu w Le-
sie Szpęgawskim. Dla nas pamięć o tych bo-
haterach jest szczególna, dlatego z nadzieją 
wierzymy, że dzieci i młodzież będą krzewić 
historię Janowa i jej mieszkańców. Zebrane 
tego dnia pieniądze zostały przekazane na 
budowę pomnika w Lesie Szpęgawskim.

Karta rowerowa

Uczniowie klasy IV uzyskali pierwszy 
w swoim życiu dokument uprawniający 

do bezpiecznego poruszania się rowerem 
w ruchu drogowym. Po solidnym przygoto-
waniu teoretycznym i praktycznym przystą-
pili do egzaminu na kartę rowerową, który 
przeprowadzili funkcjonariusze Straży Miej-
skiej w Kwidzynie. Serdecznie gratulujemy 
uczniom klasy IV.

Zakończenie roku szkolnego

Nadszedł czas podsumowań, podzięko-
wań i gratulacji. Dyrektor szkoły, wy-

chowawcy klas, radny Gminy Kwidzyn złoży-
li tego dnia podziękowania skierowane do 
absolwentów naszej szkoły, uczniów i rodzi-
ców. Wręczone zostały świadectwa z wyróż-
nieniem, nagrody za szczególne osiągnięcia, 
medale za godne reprezentowanie naszej 
szkoły. Wręczono statuetki dla najlepszych 
przedmiotowców, nagrodę sportowca roku 
oraz nagrodę Wójta Gminy Kwidzyn dla naj-
lepszego absolwenta. Gratulujemy wszystkim 
uczniom!!! Absolwentom życzymy powodze-
nia w nowych szkołach, a wszystkim bez-
piecznych i przyjemnych wakacji. 

„Jak nie czytam, jak 
czytam”

Już po raz kolejny nasza szkoła we współ-
pracy z biblioteką gminną filia Janowo 

uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji spo-
łecznej „Jak nie czytam, jak czytam”. Inicja-
tywa miała na celu propagowanie czytelnictwa 
i integrowanie społeczności wokół świata 
książek. 

Zakończenie roku szkolnego 
w przedszkoluKreatywne warsztaty 

w klasie IV

Integracja połączona z rozwojem krea-
tywności, praca zespołowa, podział 

pracy, wzajemne wsparcie – w efekcie koń-
cowym super zabawa!!! Każde dziecko stwo-
rzyło swoją własną, oryginalną przytulankę. 
Gratulujemy pomysłowości!
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Szkoły
OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Janowie

Wycieczka klasy IV do Centrum 
Edukacji i Promocji Regionu 
w Szymbarku oraz sali zabaw 
„Honolulu” w Starogardzie Gd.

Alternatywa dla nauki w szkole – wycieczki !

Wycieczka klas I-III do 
Centrum Nauki 
EXPERYMENT w Gdyni

Wycieczka do Warszawy

Wycieczka oddziałów 
przedszkolnych do 
Zagrody „Sołtysówka” 
– Agroturystycznego 
Gospodarstwa Rolnego 
w Łapalicach

Podsumowanie działań 
profilaktycznych – 
„Dzień z profilaktyką”. 
Wizyta uczniów klas 
V-VIII w gospodarstwie 
agroturystycznym 
w Krastudach.

Klasa VII i VIII w Zielonej Szkole w Brachlewie

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Janowie
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Szkoły
OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Wizyta Jaśka Meli

„Wolontariat – jesteśmy na tak! Działa-
my, by rozwijać talenty, zainteresowania, 

pasje młodych, uwrażliwiać na potrzeby 
innych ludzi oraz wzbogacać funkcje szkoły” 
– wizyta Jaśka Meli.

W dniu 12 kwietnia w naszej szkole roz-
poczęliśmy realizację grantowego projektu 
„Wolontariat – jesteśmy na tak! Działamy, 
by rozwijać talenty, zainteresowania, pasje 
młodych, uwrażliwiać na potrzeby innych 
ludzi oraz wzbogacać funkcje szkoły” w ramach 
II edycji Konkursu „Z miłości do radości – 
serce rośnie” Fundacji Wawel z Rodziną. 
Projekt rozpoczęło spotkanie „Przyjaźń, 
szacunek, tolerancja” z udziałem pana Janka 
Meli – podróżnika, najmłodszego w historii 
zdobywcy biegunów północnego i południo-
wego w ciągu jednego roku, założyciela 
Fundacji „Poza Horyzonty”, której głównym 
celem jest pomoc osobom po amputacjach 

kończyn oraz ich rodzinom. Pan Janek okazał 
się bardzo ciepłym, młodym człowiekiem, 
który zechciał swoimi doświadczeniami 
podzielić się z naszymi wolontariuszami 
i zaproszonymi gośćmi.

Zaproszenie pani Barbary Dzich – opie-
kunki Szkolnego Koła Wolontariatu – przy-
jęli nasi przyjaciele z Domu Pomocy Społecz-
nej w Kwidzynie, uczestnicy Warsztatów 
Terapii Zajęciowej w Górkach, wolontariusze 
ze Stowarzyszenia Akwedukt, członkowie 

Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej 
w Liczu oraz rodzice i przyjaciele szkoły: pani 
Marzena Adamczyk ze stowarzyszenia „Ad-
opciaki Kwidzyn” oraz Jolanta Kwiatkowska, 
która naszych uczniów zaznajamia z tajni-
kami języka migowego. Program artystycz-
ny przygotowali wspólnie wolontariusze  
SP Tychnowy oraz muzycznie uzdolnieni 
członkowie WTZ. Dziękujemy wszystkim 
gościom za liczne przybycie i wspólnie spę-
dzony czas. 

Święto książki, pasowanie 
uczniów kl. I 

W dniu 22 maja Święto Książki w naszej 
szkole osiągnęło pełnoletność. Od 18 

lat kolejne roczniki uczniów edukacji wczes-
noszkolnej uczestniczą w majowym spotka-
niu podsumowującym całoroczną edukację 
czytelniczą, którą prowadzimy wspólnie 
z Publiczną Biblioteką Gminy Kwidzyn. W tym 
roku młodzi czytelnicy cyklicznie odwiedza-
li gościnne progi biblioteki w Tychnowach, 
gdzie wspólnie poznawali treść książki Christl 
Vogl Sonia to imię małego słonia. Wczoraj 
odbył się finał ich pracy. Uczniowie, uczestni-
cząc w konkursie międzyklasowym, prezento-
wali swoje talenty wokalne, plastyczne i wy-
śmienitą znajomość poznanej lektury. A że 
urodziny Święta Książki były 18., to i zaprosze-
ni goście byli wyjątkowi. W tym roku naszą 
uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt 
Gminy Kwidzyn pan Dariusz Wierzba oraz dy-
rektor Publicznej Biblioteki Gminy Kwidzyn 
pani Małgorzata Lasota. W tym dniu również 

Projekt autorski – „Hip-hop 
drugą szansą”

21 maja w ramach realizacji autorskiego 
programu profilaktyki odbyło się II spot-

kanie „Hip-hop drugą szansą”, w którym uczest-
niczyli uczniowie klas VI-VIII. Młodzi wykonaw-
cy prezentowali swoją twórczość, natomiast 
prowadzący mówił o roli, jaką w społeczeństwie 
odgrywa kultura hip-hopowa. Poruszany był 
temat wzajemnego szacunku oraz wyrażania 
własnego zdania przez młodzież. Celem spot-
kania było także uświadomienie oraz ograni-
czenie postaw i zachowań ryzykownych wśród 
młodzieży, a także pokazanie alternatywy na 
spędzanie wolnego czasu.

Nawiązanie współpracy 
z Kwidzyńskim 
Stowarzyszeniem 
Ochrony Zwierząt 
„Adopciaki Miłosna”

W II semestrze często gościliśmy panią 
Marzenę Adamczyk z Kwidzyńskiego 

Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt „Adopcia-
ki Miłosna”. Pani Marzena przedstawiła dzie-
ciom z oddziałów przedszkolnych oraz kl. I-II, 
na czym polega jej praca oraz poprowadziła 

zajęcia edukacyjne na temat opieki nad zwierzętami. Podczas spotkania towarzyszyły 
dzieciom szczeniaczek i króliczki. 

uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani 
na czytelników.
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Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Marii Kotlarz w Tychnowach
Dzień Mamy i Taty

Przedszkolaki z naszej szkoły zaprosiły 
swoich ukochanych rodziców i bliskich 

z okazji zbliżającego się święta mamy, taty 
na rodzinne obchody tych dwóch ważnych 
świąt. Nie zabrakło śpiewanych życzeń, 
chóralnego „Sto lat” i wspólnych zabaw. A że 
pogoda jak zwykle dopisała, spędzony czas 
na świeżym powietrzu był okazją do wielu 
uśmiechów, miłych rozmów i odpoczynku 
przy kawie, pysznym domowym cieście i og-
nisku. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
spotkania za ich radosną obecność.

Wycieczka do 
Miasteczkolandii

W środę 29 maja przedszkolaki obu 
oddziałów radośnie spędziły czas w Mia-

steczkolandii w Grudziądzu. Niezwykłą atrak-
cją okazała się ogromna konstrukcja skła-
dająca się z labiryntu, zjeżdżalni i basenów 
z piłkami. Każdy, kto poczuł zmęczenie, mógł 
skorzystać z zacisznego kącika malucha. 
Pobyt w „raju” zabaw jednak bardzo szybko 
dobiegł końca i pełni niezapomnianych wra-
żeń i emocji pożegnaliśmy się z tym bajkowym 
miejscem. W drodze powrotnej do domu 
odwiedziliśmy lotnisko w Lisich Kątach, gdzie 
z wielkim zachwytem podziwialiśmy szybow-
ce i słuchaliśmy ciekawych opowieści prze-
wodnika. Mimo wielkiego zmęczenia wszyscy 
szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy bezpiecz-
nie do szkoły.

Konkurs czytelniczy 

31 maja w sali konferencyjnej Kwidzyń-
skiego Centrum Kultury odbyła się XIII 

edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego 
„W krainie fantazji”. Uczniowie mieli za zadanie 
dokładnie zapoznać się z treścią książki Nie-
kończąca się historia autorstwa Michaela Ende’a. 
Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów 
z klasy VI, Oliver Kopyczyński i Jakub Obu-
chowski. Oliver otrzymał wyróżnienie, natomiast 
Jakub zdobył II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów literackich.

Jak nie czytam, jak czytam 

7 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 ponad 
400 tys. młodych osób z całej Polski 

(i nie tylko) czytało książki. Młodzież chcia-
ła obalić stereotyp i pokazać, że lubi czytać. 
Przy okazji próbowała pobić ustanowiony 
dwa lata temu rekord 459 409 osób czyta-
jących w tym samym momencie. Tak napraw-
dę rekord był pretekstem, a chodziło o to, by 
sobie poczytać. Bez przymusu, w miłych 
okolicznościach, we wspólnym gronie. Biblio-
teki, szkoły, przedszkola i inne instytucje 
z całej Polski stworzyły największą akcję 
czytelniczą na niespotykaną dotąd skalę. My 
dołożyliśmy do tego swoją cegiełkę.

Tenis stołowy 

12 czerwca zakończyły się rozgrywki 
w ramach XXIII Grand Prix Kwidzyna 

Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym. 
Nasi uczniowie w składzie: Stanisław Redmer, 
Jakub Obuchowski, Karol Radzikowski, Jakub 
Świderski i Hubert Gogolewski zajęli I miejsce 
w klasyfikacji zespołowej. Dodatkowo nasi 
uczniowie otrzymali nagrody indywidualne 
za zajęcie wysokich miejsc w swoich kate-
goriach wiekowych: Stanisław Redmer za 
zajęcie I miejsca, Jakub Obuchowski – II m., 

Karol Radzikowski i Hubert Gogolewski –  
IV m., Jakub Świderski – IX m.. Jesteśmy 
również dumni z dziewcząt: Nicola Skalmow-
ska zajęła I miejsce, a Emilka Skalmowska  
III miejsce w swoich kategoriach wiekowych. 
Gratulacje dla zawodników i pana trenera.

Szkolny klub wolontariusza 

W II semestrze nasi wolontariusze kon-
tynuowali założenia szkolnego klubu. 

W ramach działań wolontariackich zorganizo-
wali zajęcia sportowe dla dzieci z przedszkola 
„Akuku” w Kwidzynie. Wolontariusze złożyli 
wizytę mieszkańcom DPS, chorym w hospicjum. 
Nawiązali współprace z redaktorem gazety 
„Dziennik Bałtyki”, dzięki czemu mogli poznać 
tajemnicę zawodu dziennikarza. Zaprosili do 
współpracy panią Marzenę Adamczyk, przed-
stawicielkę Stowarzyszenia „Adopciaki”. Włą-
czyli się do akcji „Pola nadziei” na rzecz hospi-
cjum św. Wojciecha w Kwidzynie. 
 
Zakończenie roku szkolnego

W obecności przybyłych gości – przed-
stawiciela Urzędu Gminy Kwidzyn pani 

sekretarz Agaty Szczęśniak i radnego pana 
Marka Ungrowskiego, pani dyrektor przedszko-
la „Akuku”, przyjaciół z DPS i Hospicjum w Kwi-
dzynie oraz rodziców – uroczyście zakończył 
się kolejny rok szkolny. Był polonez w wykona-
niu uczniów klasy VIII, nagrody i wyróżnienia 
dla uczniów i absolwentów (w tym Nagroda 
Wójta Gminy Kwidzyn dla Weroniki Wielgosz), 
podziękowania dla rodziców i nauczycieli. Po-
żegnaliśmy kończących pracę w naszej szkole 
nauczycieli i pracowników: panie Barbarę Gut-
kowską, Halinę Szubę, Renatę Wójcik i Ewę 
Jastrzębską. Z uczniami, rodzicami i pracowni-
kami szkoły serdecznie pożegnała się kończą-
ca swoją kadencję dyrektor szkoły – pani Zofia 
Szreder-Strąk. Dziękujemy wszystkim za przy-
bycie i mile słowa, które padły podczas uroczy-
stości.
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Szkoły
OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Liczu
Zakończenie Projektu „Koderjunior – 
Szkoła Mistrzów Programowania” 

Celem projektu było rozwijanie u uczniów umiejętności logicznego 
myślenia i wyobraźni przestrzennej, wdrażania elementów nauki 

programowania w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia nie tylko rozwija-
ły logiczne myślenie i umiejętności matematyczne, pobudzały wyob-
raźnię i kreatywność, ale także wpływały korzystnie na rozwój fizycz-
ny – koordynację ruchową i lateralizację. Podczas zajęć dzieci uczyły 
się współpracy w grupie i w parach, wspólnie wykonując zadania. Na-
uczyciele biorący udział w programie zostali przeszkoleni przez eksper-
tów, by przez kolejnych 12 tygodni prowadzić zajęcia programowania 
w swoich szkołach. Dzięki programowi szkoła zyskała tablety i nowo-
czesne narzędzia edukacyjnie (gra „Scottie Go Edu!”, roboty Edison, 
język programowania Scratch). Uczniowie klasy I i II uczestniczyli także 
w zajęciach wyjazdowych w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” 
w Toruniu. Zajęcia cieszyły zarówno uczniów, jak i prowadzących na-
uczycieli.

„Zabytkowo i klockowo” 

To tytuł II edycji warsztatów zabytkowej architektury sakralnej 
powiatu kwidzyńskiego. Wzięli w nich udział uczniowie klasy I i II. 

Podczas zajęć dzieci budowały z klocków Lego kościół pw. św. Antonie-
go Padewskiego w Rakowcu. 

Gmina Na Wesoło 

Uczniowie z klasy IIIb gimnazjum pod opieką wychowawczyni pani 
Doroty Szul wzięli udział w konkursie, który zorganizowała Mło-

dzieżowa Rada Gminy Kwidzyn. Zadanie konkursowe polegało na 
przygotowaniu filmu o naszej gminie. Gimnazjaliści przygotowali film, 
który spodobał się komisji konkursowej. W nagrodę za zdobycie I miej-
sca pojechali do Escape Roomu w Grudziądzu oraz otrzymali karty 
podarunkowe EMPIK.

12 czerwca 2019 r. członkowie Szkolnego 
Koła EduAktywacja 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2018/2019 

Z wielką radością dla wielu uczniów, natomiast z nutką smutku dla 
absolwentów i nauczycieli Gimnazjum w Liczu, zakończył się hi-

storyczny etap pracy naszej szkoły jako gimnazjum! To był ważny dzień 
również dla pierwszych (po reformie oświaty) absolwentów klasy VIII 
Szkoły Podstawowej. Wyróżnień, podziękowań i miłych słów nie było 
końca :). Ogromną satysfakcję dla szkoły i rodziców przynieśli również 
Absolwenci gimnazjum, których wysiłek i ciężka praca naukowo-spo-
łeczna została nagrodzona przez Wójta Gminy Kwidzyn. Wśród laurea-
tów Nagrody Wójta znaleźli się: Klaudia Szych, Łukasz Bojaryn, Wero-
nika Dobosz oraz Alicja Tymicka. 

Serdecznie gratulujemy! 

WSZYSTKIM ABSOLWENTOM ŻYCZYMY POWODZENIA 
W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH 
I PONADPODSTAWOWYCH.

Wyruszyli do Warszawy na Galę Ignacego, gdzie odebrali nagrodę 
dla najlepszego koła naukowego w województwie pomorskim. Ta 

nagroda to 8000,00 złotych dla SZKOŁY!!! Nasi młodzi naukowcy, ko-
rzystając z okazji, zwiedzili również Warszawę. Koło EduAktywacja 
działało w ramach projektu „Być jak Ignacy”. Opiekę nad 6-osobową 
grupą szkolnych bohaterów nauki sprawowała pani Dorota Szul. 

SZANOWNI PAńSTWO, 
RODZICE I PRZYJACIElE NASZEJ SZKOŁY,

SKŁADAMY SERDECZNE PODZIęKOWANIE ZA WIElKą ŻYCZlIWOŚć,  
NIEOCENIONą POMOC ORAZ AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU SZKOŁY.

DZIęKUJEMY RóWNIEŻ ZA TO, ŻE BYlIŚCIE PAńSTWO CZęŚCIą SZKOlNEJ  
SPOŁECZNOŚCI I ZAWSZE WSPIERAlIŚCIE NASZE DZIAŁANIA.

ŻYCZYMY RADOSNYCH, SPOKOJNYCH, POGODNYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI.
DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

DYREKTOR I GRONO PEDAGOGICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W lICZU
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Szkoła Podstawowa w Liczu
OŚWIATA

Szkoły

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w LIczu

„Matematyczny bzik” 

Już od września w naszej szko-
le będzie realizowany projekt 

pt. „Matematyczny bzik”. Do jego 
realizacji zaprosimy uczniów klasy V 
i VI wraz z rodzicami. Głównym celem 
działań będzie ukazanie praktyczne-
go zastosowania matematyki oraz 
promowanie gier, łamigłówek i zabaw 
logicznych jako alternatywnych form 
spędzania czasu wolnego. 

Projekt będzie finansowany 
z Fundacji mBanku.

OGólNOPOlSKA  AKCJA  
CZYTElNICZA „JAK NIE 
CZYTAM, JAK CZYTAM”

7 czerwca 2019 r. w naszej szkole prze-
prowadziliśmy po raz drugi ogólnopolską 

akcję czytelniczą „Jak nie czytam, jak czytam”. 
O godz. 10.00 zebraliśmy się na korytarzu  
2 piętra, aby móc „pobyć” z książką. Do akcji 
przyłączyli się uczniowie kl. III gimnazjum, 
młodsze klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz 
dzieci z przedszkola. Gimnazjaliści wybrali 
fragmenty różnych książek, tj. bajek, baśni, 
opowiadań, legend, a także książek fanta-
stycznych, a następnie głośno czytali. Po 
wspólnym czytaniu przeprowadzili quiz dla 
najmłodszych. Dzieci uważnie słuchały, 
ponieważ wspaniale odpowiadały na zada-
wane im pytania. Przedsięwzięcie cieszyło 
się dużym zainteresowaniem, była dobra 
zabawa, dlatego zamierzamy kontynuować 
takiego rodzaju akcje czytelnicze.

„uDOSTęPniacze”

Kolejnym działaniem w nowym roku szkolnym będzie realizacja 
konkursu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pt. „uDOSTęPniacze”, 

do którego zakwalifikowano 100 szkół z całej Polski, w tym naszą szko-
łę! Celem konkursu będzie uwrażliwienie i podniesienie świadomości 
młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności z porusza-
niem się czy percepcją (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, 
osoby z czasowymi urazami), oraz istniejących barier w otaczającej 
przestrzeni. Oprócz zadań konkursowych w szkole odbędzie się także 
szereg punktów towarzyszących: lekcje, warsztaty z dostępności dla 
uczniów prowadzone przez profesjonalnych trenerów, szkolenie dla 
nauczycieli, nagrody dla wszystkich uczestników (każdy wygrywa!). 
Zostań uDOSTęPniaczem! 
Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka!

ŚWIATOWY DZIEń OCHRONY ŚRODOWISKA
 5 czerwca ustanowiony jest Światowym Dniem Ochrony Środowiska. Jest on obcho-
dzony od 1972 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych, zwracając uwagę na znaczącą 

degradację środowiska, uznała za konieczne uświadomienie ludziom znaczenia przyrody 
i uczenie odpowiedzialności za jej stan. W związku z tym uczniowie Klubu Ekologicznego 
i Klubu Ornitologicznego przygotowali apel, na którym przedstawili prezentację i film ani-
mowany dotyczący tematyki ochrony środowiska przyrodniczego. Przedstawiono praktycz-
ne porady związane z oszczędzaniem zasobów naturalnych na co dzień. W zabawny sposób 
pokazano przykłady właściwego postępowania, aby nie niszczyć wspólnego dobra, jakim 
jest nasze środowisko naturalne. Uczniowie poznali również ciekawostki z życia ptaków, 
które można spotkać na naszym szkolnym podwórku. Dużym zainteresowaniem cieszył się 
też quiz ornitologiczny z nagrodami, w którym chętni uczniowie odpowiadali na pytania 
związane ze środowiskiem życia, cechami charakterystycznymi oraz występowaniem po-
spolitych gatunków ptaków.
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OŚWIATA

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Szkoły

DZIEń OTWARTY SZKOŁY 

13 marca 2019 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty, podczas którego dzieci 
(potencjalni uczniowie naszej szkoły) i ich rodzice mogli zapoznać się z ofertą edukacyj-

ną szkoły. Otrzymali m.in. informację na temat podręczników i przyborów szkolnych, zwie-
dzali szkołę oraz uczestniczyli w różnych zajęciach. Na początku rodziców i dzieci powitano 
przygotowanym przez uczniów programem artystycznym, podczas którego zaprezentowano 
między innymi umiejętności muzyczne. Na akordeonie zagrała Rozalia Plichta, a na flażoletach: 
Andżelika Suwińska, Martyna Gostumska, Amelia Wyszomierska, Natalia Łojewska, Maja Tyrau, 
Aedhan Pobudkiewicz, Mariusz Czeszejko-Sochacki, Michalina Komoszewska, Kinga Brodowska, 
Mateusz Dawert, a na instrumencie klawiszowym Szymon Jaszczerski.

WOJEWóDZKI 

KONKURS 

PlASTYCZNY 

Nasi uczniowie wzięli udział w XVI-
II Wojewódzkim Konkursie Twórczo-

ści Regionalnej Dzieci i Młodzieży pn. 
„MÓJ REGION”. I miejsca zdobyli: Maria 
Szymańska z klasy VI i Szymon Dorszew-
ski z klasy V. Wręczenie nagród odbyło 
się 28 marca 2019 roku. 

Gratulujemy!

Sukces uczennicy

7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej 
nr 4 w Kwidzynie odbyło się rozstrzyg-

nięcie Powiatowego Konkursu Walentynko-
wego 2019. Uczennica klasy VII Wiktoria 
Karandziej zdobyła w tym konkursie wyróż-
nienie. Gratulujemy!

Sukces naszych uczniów

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy VIII – laureaci etapu powiatowego – Wik-
toria Szumalska oraz Kacper Gubiec 23 marca 2019 r. uczestniczyli w finale wojewódz-

kim Konkursu dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjów województwa 
pomorskiego w roku szkolnym 2018/2019 w ramach POMORSKIEJ lIGI ZADANIOWEJ 
w projekcie „ZDOlNI Z POMORZA”. Konkurs odbył się w Gdańsku. Gratulujemy!

XVII POWIATOWY KONKURS POETYCKI 

„POlSKA – MOJA OJCZYZNA”

 
4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kwidzynie odbyło się 
rozstrzygnięcie XVII Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Polska – moja 

Ojczyzna”. Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VIII szkół podstawowych 
powiatu kwidzyńskiego. Martyna Gostumska (kl. VI) zdobyła III miejsce, 
a Kinga Brodowska (kl. V) wyróżnienie. Gratulujemy! 

Na zdjęciu nasze uczennice z pisarką Panią Agnieszką Korol.
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13 maja 2019: IV PRZERWA NA CZYTANIE 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji 
Czytelniczej „Przerwa na czytanie”. Akcja polegała na tym, iż 

na jednej z przerw wszyscy uczniowie oraz nauczyciele czytali 
wybraną przez siebie książkę. W taki prosty sposób nasza szkoła 
przyłączyła się do bicia rekordu w liczbie osób czytających na prze-
rwie oraz promowania czytelnictwa.
 

KlIKAM Z GŁOWą 

Dnia 14 maja 2019 
roku odbyło się 

spotkanie edukacyjne 
z uczniami klas I-III 
przeprowadzone przez 
pracowników Urzędu 
Komunikacji Elektro-
nicznej oraz przedsta-
wicieli Komendy Po-
wiatowej Polic j i 
w Kwidzynie pod ha-
słem „KLIKAM Z GŁO-

WĄ”. Uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać 
się w sieci. Poznali zasady, którymi należy się kierować podczas 
korzystania z Internetu. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania 
w Internecie, dowiedzieli się o tym, że nie wolno podawać swoich 
danych osobowych, haseł i wysyłać zdjęć osobom nieznanym. Ucz-
niowie podczas zajęć dyskutowali, dzielili się swoimi doświadcze-
niami, wyciągali wnioski. Na koniec otrzymali dyplomy, ulotki 
i upominki. Były to bardzo potrzebne zajęcia na temat szeroko po-
jętego bezpieczeństwa w sieci.

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

OŚWIATA
Szkoły

Dzień Otwarty w Jabilu 

Uczniowie klasy VIII wspólnie z wychowawcą zwiedzali fabrykę 
17.05.2019 r. w ramach realizacji treści doradztwa zawodowego 

uczniowie klasy VIII, korzystając z zaproszenia, wspólnie z wycho-
wawcą odwiedzili kwidzyńską fabrykę Jabil. Zwiedzili halę produk-
cyjną, gdzie zobaczyli, jak powstają produkty. W trakcie miniwar-
sztatów mogli przygotować swój własny panel do kontroli urządzeń 
w tzw. inteligentnym domu. Na zakończenie uczniowie otrzymali 
upominki.
 

Wycieczka do Gdyni 

22 maja uczniowie klas I, II i III byli na wycieczce w Gdyni. Pierw-
szym punktem wycieczki było zwiedzanie ORP „Błyskawica”. 

Następnie, spacerując nabrzeżem, uczniowie podziwiali cumujące 
statki oraz zakupili pamiątki. Największą atrakcją okazało się zwie-
dzanie Akwarium Gdyńskiego, w którym uczniowie dowiedzieli się 
dużo o ekosystemie Bałtyku i podziwiali najpiękniejsze ryby świata. 
Wzięli także udział w zajęciach edukacyjnych „Wielka Rafa Koralowa”, 
w czasie których obejrzeli prezentację multimedialną, oraz uczest-
niczyli w zajęciach laboratoryjnych. Pogoda była wspaniała, a hu-
mory dopisywały.

Nagroda dla laury Nowackiej z klasy III

31 maja 2019 r. Laura Nowacka odebrała nagrodę 
za wyróżnienie w pierwszym etapie IX Ogólnopol-

skiego Konkursu Plastycznego ,,Maszyna pracuje, dzie-
cko obserwuje”. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół 
Rolniczych w Bolesławowie. Laurze towarzyszyli koledzy 
i koleżanki z klasy trzeciej. Organizatorzy zapewnili 
laureatom wiele atrakcji. Dzieci zobaczyły maszyny 

rolnicze oraz hodowlę zwierząt i roślin prowadzoną na terenie szko-
ły. Główną atrakcją była przejażdżka bryczką oraz jazda konna pod 
okiem instruktorów. Laura oraz jej koledzy i koleżanki z klasy wró-
cili zadowoleni i następnego dnia długo jeszcze opowiadali o swoich 
wrażeniach z pobytu w Bolesławowie. Gratulujemy!
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loginem „Niepodległa” i miał zasięg ogólno-
polski. Dostosowany był do pracy na smart-
fonach. Start eliminatora błędów, czyli ćwi-
czenie testów konkursowych, rozpoczął się 
w dniu 25.04.2019 r. i trwał miesiąc. 
Test główny odbył się w dniach 27-31.05.2019 
r. dla uczniów na wybranych przez nauczy-
cieli lekcjach. Uczniowie walczyli o tytuły 
Mistrza/Mistrzów Tabliczki Mnożenia dla 
siebie, swojej klasy i szkoły. W naszej szkole 
tytuł Mistrza Tabliczki otrzymała klasa 6. 
Poza tym sześć osób uzyskało z testu głów-
nego 100% poprawnych odpowiedzi. 

Chemia teatru 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym 
Dworze wzięli udział w edukacyjno-ar-

tystycznych warsztatach, będących połącze-
niem przedmiotów ścisłych i edukacji teatral-
nej, pod nazwą „Chemia Teatru”. Warsztaty 
odbyły się 17 czerwca 2019 r. w Gdańskim 
Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. 
Są to zajęcia, podczas których uczniowie 
dowiedzieli się zarówno wielu interesujących 
ciekawostek z zakresu chemii, fizyki, mate-
matyki czy biologii, jak i mogli rozwijać swo-
ją kreatywność, między innymi przy tworze-
niu rekwizytów scenicznych, pisaniu 
niewidzialnego listu oraz biorąc udział w za-
daniach wymagających pracy zespołowej. 
Na koniec uczniowie mogli zwiedzić wszyst-
kie zakamarki Teatru Szekspirowskiego, 
którego budowa wzorowana była na teatrze 
elżbietańskim. Robi on ogromne wrażenie 
i bardzo zachęcamy do zwiedzania i uczest-
niczenia w różnych spektaklach odbywających 
się tam. 

Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze

Szkoły

Sukces naszych aktorów 

Nasza grupa teatralna „Scena SPND”, 
złożona z gimnazjalistów i uczniów szko-

ły podstawowej, zajęła I miejsce w V Woje-
wódzkim Turnieju Teatralnym „Kurtyna”, 
który odbył się 25 kwietnia w Ryjewie. Tym 
razem uczniowie zaprezentowali swoje umie-
jętności aktorskie i wokalne w przedstawie-
niu pt. „Piotruś Pan”, którego przygotowania 
trwały już od początku marca. Gratulujemy 
wszystkim aktorom oraz nauczycielkom: 
Agnieszce Błaszkiewicz, Magdalenie Fijał-
kowskiej i Justynie Matyce. 

Od lewej: (pierwszy rząd) Antek Stremel, 
Julia Galara, Julia Fiszer, Amelia Lipska, An-
tonia Kazimierowska, Maja Balawender, 
Krzysztof Śnieda, (drugi rząd) Ola Stankiewicz, 
Martyna Lipska, Natalia Bulut, Maciej Berent, 
Julia Ciszkowska, Zuzia Sitko, Patryk Galiński, 
(trzeci rząd) Kuba Grzywiński, Wiktor Wiś-
niewski, Szymon Sandecki. 

Sukces naszego ucznia

Miło jest nam poinformować, że w pro-
jekcie „Szkoła bliska pracy”, współfinan-

sowanym przez Lacroix, I miejsce w gminie 
Kwidzyn zajął Jan Woźniak, uczeń trzeciej 
klasy gimnazjalnej. Gratulujemy! 

Dorośli dzieciom 

Kolorowo, zdrowo, sportowo, mokro 
i bardzo, bardzo wesoło było w Nowym 

Dworze w sobotę 1 czerwca. Dzięki pomocy 
i zgranej współpracy wszystkich partnerów 
projektu na terenie naszej szkoły odbył się 
radosny festyn z okazji Dnia Dziecka, a „Strong 

Kids”, czyli dziecięcy bieg z przeszkodami był 
tylko jedną z wielu atrakcji przygotowanych 
dla dzieci. Sołectwa Nowy Dwór i Grabówko, 
reprezentowane przez swoich wspaniałych 
sołtysów, zadbały o to, by było coś dla ciała; 
biegacze z „Traktor Team” z ogromnym za-
angażowaniem przygotowali i przeprowa-
dzili „Strong Kids”, a pracownicy GOK Kwidzyn 
oraz Państwo Sylwia i Jarosław Halsowie 
zadbali o to, by było coś dla ducha. Niesamo-
witej radości oraz efektów specjalnych do-
starczyli natomiast niezastąpieni Strażacy 
z OSP Kaniczki. Pomoc rodziców naszych 
uczniów, którzy jak zwykle bez wahania 
zaangażowali się w szkolną imprezę, oraz 
wysiłki naszych nauczycieli i pracowników 
również przyczyniły się do tego, że zabawa 
była przednia. Szkoła w Nowym Dworze 
jednoczy ponad pokoleniami, a warto też 
dodać, że wiele z osób, które włożyły serce 
w przygotowanie Dnia Dziecka to nasi ab-
solwenci. Będzie co wspominać przez cały 
rok! Dziękujemy!!! 

Nasze złote dziewczyny

W dniach 7-9.06.2019 r. w Elblągu odby-
ły się Ogólnopolskie Igrzyska Dzieci 

i Młodzieży szkolnej w unihokeja. Nasze 
młodsze unihokeistki spisały się rewelacyj-
nie, zdobywając tytuł Mistrza Polski. Oprócz 
tego Kasia Fecowycz zdobyła tytuł „Króla 
strzelców”, a Maja Chrzanowska tytuł „Naj-
lepszej bramkarki”. W gronie 20 startujących 
drużyn nasze starsze unihokeistki uplaso-
wały się na 11. miejscu. 

Tabliczka mnożenia on-line

Uczniowie klas III-VI naszej szkoły wzię-
li udziału w konkursie matematycznym 

on-line „#tabliczka2019 – Mnożenie do 100”. 
Konkurs uzyskał zgodę na posługiwanie się 

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Nowym Dworze
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Odpady

Informacja dla 
mieszkańców gminy 
Kwidzyn dotycząca 
odbioru odpadów 

wIelkogabarytowych

Wójt Gminy Kwidzyn informuje, że w dniu 14 września 2019 roku 
będą odbierane odpady wielkogabarytowe  

przez Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych PUS.
Odpady odebrane będą od osób, które w dniach  

od 30 sierpnia 2019 roku do 6 września 2019 roku  
osobiście lub telefonicznie zgłoszą do PUS taką potrzebę.

Odebrane zostaną tylko odpady wielkogabarytowe  
(nie należą do nich opony, odpady poremontowe (gruz, azbest) 

i elementy rozbiórkowe z samochodów) 
uprzednio zgłoszone i wystawione przed posesje w dniu wywozu.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY KWIDZYN

Krzysztof Michalski
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