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NASZA GMINA KWIDZYN

Ginące rzemiosło ratują w Pastwie

Utworzenie Pracow-
ni Haftu Artystycznego 
to pomysł na ratowanie 
ginącego rzemiosła rea-
lizowany przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Przed-
sięwzięcie powstało w 
ramach projektu „Ginące 
rzemiosło Dolnego Powi-

śla - warsztaty hafciar-
skie”, dofinansowanego 
ze środków Unii Europej-
skiej. Pracownia działa 
w świetlicy kulturalno-
oświatowej w Pastwie. 
Duże zainteresowanie haf-
tem krzyżykowym i tworze-
niem własnych projektów 

Utworzenie Pracowni Haftu Artystycznego to pomysł na ratowanie ginące-
go rzemiosła, realizowany przez Gminny Ośrodek Kultury. Przedsięwzięcie 
powstało w ramach projektu „Ginące rzemiosło Dolnego Powiśla - warsztaty 
hafciarskie”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pracownia 
funkcjonuje w świetlicy kulturalno-oświatowej w Pastwie. 

Warsztaty haftu artystycznego

zmotywowało instruktora 
do poszukiwania nowator-
skich rozwiązań. Dzięki pro-
gramowi komputerowemu, 
który przerabia zdjęcia na 
projekty haftu, można było 
rozszerzyć ofertę zajęć. 

                                 (op)Pracownia haftu artystycznego powstała w świetlicy kulturalno-oświatowej w Pastwie. 
                                                                                                                                                Fot. GOK

Nowe lokale dla rodzin

Powstają mieszkania w Marezie
Rozstrzygnięto prze-
targ na zaadoptowanie 
lokali mieszkalnych 
w budynku w Marezie 
Osiedlu. Wykonawca 
już rozpoczął prace. W 
obiekcie będzie dzia-
łała także świetlica. 
Inwestycja poprawi 
sytuację mieszkaniową 
kilku rodzin.

- Pozyskamy sześć no-
wych lokali mieszkalnych. 
Koszt realizacji to ok. 750 
tys. zł. Prace powinny za-
kończyć się do 14 grudnia, 
ale mam nadzieję, że wy-
konawcy uda się to zrobić 
szybciej - twierdzi Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy 
Kwidzyn. 

Pieniądze na realizację 
przedsięwzięcia pochodzą z 
budżetu gminy. 

Pod koniec ubiegłego roku 
samorząd gminy pozyskał 
pieniądze na remont lokali 
komunalnych w Szałwinku. 
Mieszkania zostały przejęte 
od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Uzyskane dofinan-
sowanie to ponad 115 tys. 
zł. Łączny koszt remontów 
lokali wyniósł ok. 130 tys. zł. 
90 proc. kosztów pokrytych 
zostało ze środków Agencji 
Nieruchomości Rolnych. 

                              (op)
Trwa adapatcaja budynku w Marezie Osiedlu na potrzeby mieszkaniowe. W obiekcie powstanie sześć mieszkań.                                                                                                                                             Fot. UGK
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- Przedsięwzięcie realizu-
jemy w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów. 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013r. 
Aktywizacja społeczności lo-
kalnej poprzez kultywowa-
nie tradycyjnych zawodów i 
rzemiosła to dominujący cel 
funkcjonowania Pracowni 
Haftu Artystycznego. Nie-
typowa forma prowadzenia 
warsztatów oraz nowoczesne 
wyposażenie pracowni, po-
zwoliło na korelacje tradycyj-
nego zawodu - hafciarstwa, z 
nowoczesnymi urządzeniami 
multimedialnymi. Każdy z 
uczestników w trakcie spot-
kań mógł korzystać z wy-
sokiej jakości materiałów, 
porad instruktorów, cieka-
wych propozycji motywów do 
haftowania, stworzonych na 
podstawie zdjęć wykonanych 
w Izbie Regionalnej w Ja-
nowie. Niektórzy uczestnicy 
wykonywali haft na podsta-
wie samodzielnie stworzonych 
szablonów. W Pracowni Haftu 
Artystycznego w świetlicy 
kulturalno - oświatowej w 
Pastwie odbyło się do tej pory 
pięć warsztatów, w których 
uczestniczyli mieszkańcy na-
szej gminy. Zorganizowano 
cykl spotkań, który doty-
czył dawnych rzemiosł oraz 
twórczości ludowej regionu 
- mówi Katarzyna Bednarek, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Kwidzynie.

Tematyka dotychczas zor-
ganizowanych warsztatów 
to „Hafciarstwo, czyli jak 

Pracownia haftu artystycznego

Uratować ginące rzemiosło
„Ginące rzemiosło Dolnego Powiśla - warsztaty hafciarskie” to nazwa przed-
sięwzięcia realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie, w 
ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizo-
wany jest w formie warsztatów, podczas których można nauczyć się ginącego 
rzemiosła, jakim jest haft artystyczny.

haftowano elementy na stroju 
ludowym”, „Hafciarki przy 
pracy”., „Ludzie przy pracy - 
obrzędy i zwyczaje na Dolnym 
Powiślu”, „Twórczość ludowa 
regionu - stare rzemiosło” oraz 
„Twórczość ludowa regionu 
- budownictwo, wyposażenie 
wnętrza, stroje”.

- Pracownia Haftu Arty-
stycznego zaprezentuje się 
podczas imprez organizowa-
nych przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kwidzynie. Stoisko 
pracowni było widoczne w 
trakcie Dożynek Parafialnych 
- Święto Rakowca i okolic, 
które odbyło się 27 sierpnia, 
cieszyło się dużym zaintereso-
waniem. Uczestnicy imprezy 
mogli oglądać wykonane prace 
oraz wziąć udział w warszta-
tach hafciarskich i spróbować 
swoich sił w hafcie krzyży-
kowym - twierdzi Katarzyna 
Bednarek. 

W 2012 r. planuje się do-
posażyć istniejącą Pracownię 
Haftu Artystycznego. 

- Zamierzamy to zrobić w 
ramach projektu „Pracownia 
Haftu Artystycznego w Pa-
stwie miejscem, gdzie tradycja 
łączy się z nowoczesnością. 
Dolina Dolnej Wisły w obiek-
tywie i hafcie.” W ramach tego 
przedsięwzięcia planujemy 
doposażyć pracownię między 
innymi w aparaty fotogra-
ficzne oraz zorganizować war-
sztaty, zarówno fotograficzne, 
jak i hafciarskie - zapowiada 
Katarzyna Bednarek. 

Z pracowni Haftu Arty-
stycznego można korzystać 
nieodpłatnie w trakcie spot-
kań organizowanych przez 
instruktora kultury w świet-
licy kulturalno - oświatowej 
w Pastwie. 

                               (op)Dokładne informa-
cje na temat kolejnych 
terminów spotkań moż-
na znaleźć na stronie 
internetowej www.gmi-
nakwidzyn.pl/gok oraz 
pod numerem telefonu 
55 275 94 70.

Uczestnicy warsztatów organizowanych w  Pracowni Haftu Artystycznego.                                                                                                                                                         

Twórczość ludowa, w tym stroje to  jeden z tematów warsztatów. 
                                                                                                                                         Zdjęcia: GOK

- Prace zostały zakoń-
czone. Możemy rozliczyć 
inwestycję i złożyć wniosek 
o zwrot części kosztów mo-
dernizacji, na którą uzy-
skaliśmy pieniądze z Unii 
Europejskiej - mówi Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy 
Kwidzyn.

Świetlica znajduje się w 
budynku, w którym są też 
lokale komunalne, dlatego 
postanowiono kapitalnym 
remontem objąć cały obiekt, 
a nie tylko świetlicę. 

- W budynku wykonano 
izolację, która zapobiegnie 
zawilgoceniu ścian. Remont 
objął także instalację  sani-
tarną i wodociągową. Zmie-
niono sposób ogrzewania 
z tradycyjnego na gazowe. 
Zmodernizowano instala-
cję elektryczną. Świetlica 
została podłączona do sieci 
internetowej - podsumowuje 
Krzysztof Michalski, zastęp-
ca wójta gminy Kwidzyn. 

                                 
 (op)

Zakończono prace w Lipiankach

Modernizacja świetlicy
Zakończono modernizację świetlicy w Lipiankach. 
Wyremontowany został między innymi dach. Bu-
dynek zyskał też nową elewację. Całkowity koszt 
inwestycji to ponad 550 tys. zł, w tym ok. 100 tys. 
zł to pieniądze unijne.

Samorząd gminy uzyskał 
167 tys. zł  w  ramach programu 
Leader. W całości zostanie urzą-
dzony plac zabaw w Kamionce. 
W nowe elementy doposażono 
istniejące place zabaw w Liczu, 
Tychnowach i Rozpędzinach. 

- Jesteśmy  też po kontroli 
inwestycji jaką była budowa 
terenów rekreacyjno-sportowych 
w Baldramie, Marezie-Osiedlu, 
Lipiankach oraz Pawlicach. 
Złożyliśmy wniosek o płatność i 

spodziewamy się, że otrzymamy 
niedługo zwrot przyznanych 
na to zadanie pieniędzy - mówi 
Ewa Nowogrodzka, wójt gminy 
Kwidzyn. 

Inwestycja została zreali-
zowana ze środków unijnych, 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na „Odnowę 
i rozwój wsi”. Samorząd uzyskał 
dofinansowanie w wysokości ok. 
400 tys. zł.

                                      (op)

Place dla dzieci
Miejsca do rekreacji

Nowe miejsca do zabawy oraz rekreacji powstały 
w gminie. Nowy plac zabaw mają dzieci w Ka-
mionce. Powstał też teren do rekreacji dla wszyst-
kich mieszkańców sołectwa.

Nowe miejsce do zabawy i rekreacji dla mieszkańców Kamionki.

Plac zabaw w Tychnowach.                                                                                               Zdjęcia UGK
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- Mamy niewielkie opóźnie-
nie, ale wynika ono z kolizji 
związanej ze słupami energe-
tycznymi. Wykonawca musiał 
czekać aż zakład energetyczny 
przestawi słupy. W niektórych 
miejscach, po intensywnych 
opadach deszczu tworzyły się 

Nowe drogi w Marezie
Wybudowano parkingi

Dobiegła końca przebudowa dróg osiedlowych w 
Marezie Osiedlu. Wykonawcą był Zakład Usług 
Wielobranżowych w Prabutach. Koszt inwestycji 
to ok. 650 tys. zł. Inwestycja została dofinansowa-
na ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.

- Pierwszy przetarg mu-
sieliśmy unieważnić ponie-
waż oferty przewyższały 
środki, które mieliśmy 
zaplanowane w budżecie. 
Cały czas prowadziliśmy 
rozmowy na temat dofi-
nansowania zadania przez 
Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad. 
Chodziło nam głównie o 
dofinansowanie budowy 
trzech zatok autobuso-
wych, które znajdują się 
przy drodze krajowej. Ogło-
siliśmy drugi przetarg, 
licząc na to, że te koszty 
będą mniejsze, ale nieste-
ty oferta najtańsza to ok. 

734 tys. zł. Udało się nam 
jednak przekonać GDD-
KiA do partycypowania 
w kosztach realizacji tego 
zadania, dlatego mogli-
śmy rozstrzygnąć przetarg. 
Umowa została już podpi-
sana i możemy rozpoczy-
nać budowę - mówi Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy 
Kwidzyn.

Rozstrzygnięty został też 
przetarg na budowę ścieżki 
pieszo-rowerowej z Marezy 
do Grabówka.

- Prace zostaną wykona-
ne na odcinku o długości 
ok. 2 km do Obór. W roku 
bieżącym wybudowany 

zostanie ciąg pieszo-rowe-
rowy. Po drugiej stronie 
drogi powstanie chodnik 
wraz z kanalizacją burzo-
wą, ale w tym roku prace 
obejmą odcinek o długości 
ok. 0,5 km. Założyliśmy 
sobie, że zakończymy ten 
etap prac w tym roku, 
aby mieszkańcy nie mieli 
utrudnień z wjazdami na 
teren swoich posesji w 
okresie zimowym. Chcemy 
jak najmniej utrudnić życie 
mieszkańców - podkreśla 
Ewa Nowogrodzka. 

Koszt inwestycji to po-
nad 1,2 mln zł.

                               (op)

Dla pieszych i rowerzystów

Powstaną ścieżki i zatoki
W Tychnowach powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie miała ok. 1 km 
długości. Powstaną także trzy zatoki autobusowe. Inwestycja uzyskała do-
finansowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ewa Nowo-
grodzka, wójt gminy Kwidzyn, twierdzi, że rozmowy w sprawie dofinansowa-
nia nie były łatwe.

W Tychnowach powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Będzie miała ok. 1 km długości. Powstaną także trzy zatoki autobusowe. 
                                                                                                                                                                                                                                      Fot. UGK

- W ubiegłym roku nie 
udało się jej zrealizować, ale 
w tym roku zadanie zostało 
już zakończone. Wodociąg 
jest gotowy. Był problem, 
gdyż część mieszkańców 
była podłączona do źródła, 

które nie zapewniało dobrego 
odbioru wody. Problem ten 
został już rozwiązany - mówi 
Ewa Nowogrodzka, wójt gmi-
ny Kwidzyn. 

Koszt prac to ponad 200 
tys. zł.                          (op)

Woda dla Korzeniewa

 Zbudowano wodociąg
Zakończono budowę sieci wodociągowej w rejonie 
ulicy Kwidzyńskiej w Korzeniewie. Nowy odcinek 
sieci ma ponad 1 km długości. Wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Budow-
nictwa „Alfa” w Kwidzynie.

- Jesteśmy w trakcie 
rozliczania inwestycji. Wy-
konane zadanie zostanie 
sprawdzone w terenie pod 
kątem zgodności z projek-
tem. Dopiero po zakończe-
niu całej procedury będzie-

my mogli liczyć na zwrot 
przyznanych unijnych pie-
niędzy. Spodziewam się, 
że wpłyną one do naszego 
budżetu dopiero w przy-
szłym roku - mówi Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy 

Kwidzyn.
Inwestycja kosztowała 

ok. 3 mln zł, w tym 2 mln zł 
to środki unijne pozyskane 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego. 

                            (op)                

Kanalizacja dla Gurcza         
i Podzamcza

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej Gurcz-Podzamcze. Prace trwały 
dwa lata. Nowa sieć ma ok. 15 km długości oraz ponad 40 małych i dużych 
przepompowni. 

Dobiega końca przebudowa dróg osiedlowych w Marezie Osiedlu. 

zastoje wody. O problemie tym 
informowali nas także miesz-
kańcy. W przepompowniach 
kanalizacji burzowej nie dzia-

łały pompy, dlatego woda nie 
mogła szybko odpłynąć. Po pod-
łączeniu energii elektrycznej 
zostaną uruchomione i problem 
powinien zostać rozwiązany - 
mówi Ewa Nowogrodzka, wójt 
gminy Kwidzyn.

Oprócz nowych dróg miesz-

kańcy zyskali także parkingi. 
Zbudowana została również 
kanalizacja burzowa.

                               (op)

Nawierzchnie ulic są już gotowe. Fot. UGK

Rozliczają inwestycję



www.wpomorskie.pl
Nr 50– �4.�2.2006 r.str. 4 www.gminakwidzyn.pl XII

Samorządowcy z gminy Orechowo z Autonomicznej Re-
publiki Krym byli gośćmi gminy Kwidzyn. Gmina Orecho-
wo znajduje się w rejonie sakskim, odpowiedniku naszego 
powiatu. Rejon zamieszkuje ponad 80 tys. mieszkańców, 
czyli podobnie jak powiat kwidzyński. Gmina Orechowo 
liczy 10 tys. mieszkańców. To podobnie jak gmina Kwidzyn. 
Siedzibą władz rejonu jest miasto Saki, w którym mieszka 
ok. 27 tys. osób. Miasto znane jest z uzdrowiska i rozlewni 
wody mineralnej. Autonomiczna Republika Krymu poło-
żona jest na północnym wybrzeżu Morza Czarnego, na 
półwyspie Krym. Stolicą republiki jest Symferopol. Auto-
nomiczna Republika Krymu powstała w 1992 r. 

Wspólne zdjęcie podczas oficjalnego spotkania w Urzędzie Gminy Kwidzyn. 

Nie wszystkie spotkania miały oficjalny charakter.

Goście z gminy Orechowo odwiedzili  Ochotniczą Straż Pożarną w Tychnowach

Z partnerską wizytą w sołectwach

Przyjechali goście z Orechowa
Samorządowcy z gminy Orechowo z Autonomicznej Republiki Krym byli gośćmi 
gminy Kwidzyn. Orechowo to gmina rolnicza, w której dominuje uprawa wino-
rośli. Umowa partnerska pomiędzy gminami została podpisana w 2008 r. Współ-
praca gmin nie dotyczy jedynie rolnictwa, ale także oświaty, sportu, kultury 
i turystyki. Na czele krymskiej delegacji stała Galina Czesnokowa Iwaniwna, 
wójt gminy Orechowo. 

- Podzieliliśmy się naszy-
mi doświadczeniami między 
innymi w pozyskiwaniu środ-
ków pozabudżetowych. Duża 
grupa przyjechała do Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Sta-
rym Polu, aby uczyć się pisać 
projekty, które pozwolą im 
ubiegać się o pieniądze poza-
budżetowe. Podczas wizyty po-
znawali także jak działają na-
sze stowarzyszenia oraz insty-
tucje. Poznali między innymi 
jak funkcjonują rady sołeckie, 
ochotnicza straż pożarna czy 
koła gospodyń wiejskich oraz 
Stowarzyszenie Miłośników i 
Sympatyków Wsi Rakowiec - 
mówi Ewa Nowogrodzka, wójt 
gminy Kwidzyn.  

Dodaje, że samorząd gminy 
Kwidzyn został partnerem pro-
jektu, którego celem jest pomoc 
samorządowcom z Autonomicz-
nej Republiki Krymu na rzecz 
rozwoju wsi . Projekt realizuje 
oddział Pomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego w Sta-
rym Polu. Realizowany jest 
w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej Mini-
sterstwa Spraw Zagranicznych 
pod nazwą „Wyrównywanie 
szans rozwojowych obszarów 
wiejskich Krymu”. Ze strony 
polskiej partnerem projektu 
jest gmina Kwidzyn, ze względu 
na porozumienie o współpracy, 
jakie posiada z gminą Orecho-
wo. Stronę krymską reprezen-
towało Krymskie Państwowe 

Rolnicze Centrum Szkoleniowo 
- Konsultacyjne w Symferopolu. 
Podczas wizyty gości z Krymu 
gmina Kwidzyn zaprezentowała 
między innymi rolę i zadania 
samorządu w rozwoju obszarów 
wiejskich. Zapoznano gości z 

przedsięwzięciami, które zrea-
lizowano z udziałem środków 
zewnętrznych. W drugiej poło-
wie września samorządowcy z 
gminy Kwidzyn odwiedzą part-
nerską gminę na Krymie.

                                    (op)

Na zdjęciu: Galina Czesnokowa Iwaniwna, wójt gminy Orechowo (w środku), Ewa Nowogrodzka, wójt 
gminy Kwidzyn

Wspólne dzielenie dwóch  tortów podczas spotkania w Rakowcu.

Henryk Ordon, przewodniczący rady gminy Kwidzyn, z darem od samorządowców dla gości z Krymu.                                                                                              
                                                                                    Zdjęcia: archiwum Urzędu Gminy Kwidzyn


