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NASZA GMINA KWIDZYN
Dolina Dolnej Wisły w obiektywie i hafcie

Zakończono projekt
Wernisażem pod-
sumowano projekt 
„Dolina Dolnej Wisły 
w obiektywie i haf-
cie. Warsztaty haf-
ciarskie i fotogra-
ficzne”. Jego reali-
zatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w 
Kwidzynie. Projekt 
uzyskał dofinanso-
wanie z Programu 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Prace 
wykonane podczas 
warsztatów zapre-
zentowano podczas 
wystawy, która od-
była się w Pracowni 
Haftu Artystycznego 
w Pastwie. War-
sztaty ropoczęły się 
we wrześniu. Dzęki 
takim projektom 
nie pozwala się, aby 
zapomniane zostały 
dawne rzemiosła. 
GOK planuje reali-
zacje kolejnych tego 
typu projektów.
        czytaj na str. IV

Wernisażem podsumowano projekt „Dolina Dolnej Wisły w obiektywie i hafcie. Warsztaty hafciarskie i 
fotograficzne”. Zdjęcia prac oraz ich autorów znalazły się w kalendarzu na 2013 rok, wydanym z z tej okazji.                                                                                             
                                                                                                                                                Fot. GOK

Unijne pieniądze dla Marezy i Brachlewa

Na ścieżkę i tereny rekreacyjne

Ewa Nowogrodzka, wójt 
gminy Kwidzyn, podpisała 
w Urzędzie Marszałkow-
skim w Gdańsku umowy na 
dofinansowanie dwóch inwe-
stycji ze środków unijnych. 
Dzięki inwestycjom popra-
wiona zostanie infrastruk-
tura w dwóch sołectwach. 
Część zaplanowanych prac 
już zrealizowano. Pozosta-
łe będą kontynuowane w 
przyszłym roku. Samorząd 
gminy korzysta z każdej 
okazji, aby pozyskać środki 
pozabudżetowe.           
       
          czytaj na str. II

Samorząd gminy uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na budowę ścieżki spacerowej z punktem widokowym w Marezie 
oraz na dokończenie budowy terenu rekreacyjno-sportowego w Brachlewie.

Samorząd gminy uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dokończenie budowy 
terenu rekreacyjno-sportowego w Brachlewie.                                                          Fot. archiwum UGK
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Duskusja nad opłatą śmieciową

Uchwalono zakres usług

- Odrzucona została me-
toda obliczania na podsta-
wie metra kwadratowego. 
Brane są pod uwagę spo-
soby naliczania opłaty od 
liczby mieszkańców oraz 
tzw. ryczałtowa. Nigdy nie 
braliśmy pod uwagę meto-
dy związanej z naliczaniem 
opłaty w zależności od zuży-
tej wody. Trwa jeszcze dys-
kusja. Wszystkie argumenty 
za i przeciw dwóm metodom 
zostały przedstawione pod-
czas posiedzeń komisji i 
radni muszą je rozważyć. 
Decyzja musi zostać podjęta 
do końca grudnia - mówi 
Ewa Nowogrodzka.

Wójt gminy ubolewa, że 
ustawa nie pozostawia sa-
morządowi dowolności w 
kształtowaniu opłaty śmie-
ciowej.

- Boli nas to, że nie mo-
żemy jej zróżnicować np. na 
gospodarstwa domowe jed-
noosobowe i gospodarstwa 

- Zanim mieszkańcy usłyszą jaka metoda naliczania opłat zostanie wybrana, 
warto, aby zapoznali się z zakresem usług, które obejmie opłata śmieciowa. 
Rada gminy nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie. Już kilka razy dysku-
towaliśmy na ten temat podczas posiedzeń komisji - mówi Ewa Nowogrodzka, 
wójt gminy Kwidzyn. 

domowe wieloosobowe. 
Musi być ona jedna dla 
wszystkich mieszkańców 
naszej gminy. Mam na 
uwadze zwłaszcza oso-
by starsze, samotne lub 
mieszkające we dwójkę, 
które nie z wyboru, po-
zostały w dużym domu. 
W przypadku zastosowa-
nia metody ryczałtowej 
ponosić będą  wówczas 
taki sam koszt jak inne 
rodziny. Korzystniejszy 
byłyby wówczas sposób 
naliczania od osoby, ale 
wówczas więcej zapłacą 
rodziny wielodzietne lub 
takie, które z powodu bra-
ku pracy straciły źródło 
utrzymania. Mają one inne 
priorytety, niż opłata za 
śmieci. Dodatkową bolącz-
ką jest to, że gminy nie 
mogą z innych dochodów 
własnych zapłacić za za-
gospodarowanie śmieci, 
także odpady z selektyw-

nej zbiórki. W ustawie jasno 
jest zapisane, że opłata ma 
sfinansować wszystkie koszty 
odbioru i zagospodarowania 
odpadów, a także koszty ob-
sługi administracyjnej. Nie 
ma złotego środka w sprawie 
wyboru metody naliczania 
opłaty śmieciowej. Co gorsza 
nie ma wielkiego wyboru, gdyż 
każda metoda uderza bar-
dziej lub mniej w jakąś grupę 
mieszkańców naszej gminy. 
Żadna z tych metod nie jest 
sprawiedliwa. Musimy wybrać 
metodę najmniej dotkliwą dla 
naszych mieszkańców - pod-
kreśla Ewa Nowogrodzka.

Zmieniony regulamin utrzy-
mania czystości i porządku w 
gminie zacznie obowiązywać 
z początkiem nowego roku, 
natomiast tzw. mały regula-
min, określający sposoby oraz 
zakres usług związanych z 
odpadów komunalnych, będzie 
obowiązywał od 1 lipca 2013 
roku.

W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, 
na której zamieszkują mieszkańcy, odbiera się w każdej 
wytworzonej ilości rocznie: 
zbierane w pojemnikach zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne; 
zbierane w sposób selektywny w pojemnikach lub w workach następujące 
frakcje odpadów: szkła, tworzywa sztucznego i metalu (puszek), papieru 
i opakowań wielomateriałowych; 
Odbieranie pozostałych odpadów komunalnych 
selektywnie zbieranych przez właściciela nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów, 
w następujących ilościach: 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD i RTV) - w każdej 
wytworzonej ilości rocznie; 
odpady popiołu - w każdej wytworzonej ilości rocznie; 
przeterminowane leki i chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, lakiery, 
pozostałości po środkach ochrony roślin) - w każdej wytworzonej ilości 
rocznie; 
zużyte baterie, świetlówki, akumulatory, przepracowane oleje, zużyte opony 
małogabarytowe (np. od samochodów osobowych) - w każdej wytworzonej
ilości rocznie; 
zużyte opony wielkogabarytowe od ciągników rolniczych - w każdej 
wytworzonej ilości rocznie, natomiast od przyczep, naczep itp. 
- 2 sztuki rocznie od właściciela nieruchomości; 
odpady wielkogabarytowe (np. szafy, regały, stoły, fotele, łóżka, 
kanapy itp.) - w każdej wytworzonej ilości rocznie; 
odpady budowlane i rozbiórkowe (np. gruz, usunięte tapety, tynki, okleiny, 
kafelki itp.) - 2 m3 rocznie od właściciela nieruchomości; 
odpady metalu - w każdej wytworzonej ilości rocznie; 
odpady ulegające biodegradacji (np. kuchenne) i odpady zielone
 (np. z pielęgnacji ogródków, trawników) - w przypadku braku możliwości 
ich kompostowania na terenie nieruchomości - w każdej wytworzonej ilości rocznie. 

(Powyższe dotyczy dostarczania odpadów komunalnych do PSOK - 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych) 

Pakiet usług obejmujących opłatę śmieciową

Podpisano umowy
Pieniądze na ścieżkę i plac zabaw

Samorząd gminy uzyskał dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę 
ścieżki spacerowej z punktem widokowym w Mare-
zie. Ścieżka będzie łączyła się z kładką przez Liwę. 
Zostanie oświetlona latarniami zasilanymi energią 
słoneczną. Koszt inwestycji to ok. 200 tys. zł, w tym 
dotacja stanowić będzie 80 proc. kosztów. 

- Została podpisana już 
umowa z marszałkiem wo-
jewództwa na dofinansowa-
nie projektu, który został 
uznany za najlepszy w tej 
kategorii w województwie 
pomorskim. Pierwsza część 
projektu dotycząca ścieżki 

spacerowej i punktu wido-
kowego w Marezie została 
zrealizowana. Drugą bę-
dziemy realizowali w przy-
szłym roku - mówi Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy 
Kwidzyn. 

Nowa alejka w Marezie 
stanie się miejscem spacerów 

nie tylko dla mieszkańców 
gminy.

Wcześniej, w ramach tego 
samego programu, podpi-
sana została umowa na 
dokończenie budowy terenu 
rekreacyjno-sportowego w 
Brachlewie. 

- Jeśli chodzi o Brach-
lewo, to część prac została 
wykonana w tym roku. Po-
wstał plac zabaw. Zadanie z 
udziałem środków unijnych 
będzie kontynuowane w 
przyszłym roku - informuje 
Ewa Nowogrodzka.

                                 (op)

Samorząd gminy uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę ścieżki 
spacerowej z punktem widokowym w Marezie.

W tym roku w Brachlewie powstał plac zabaw. W przyszłym roku dokończona zostanier budowa terenu 
rekreacyjno-sportowego.                                                        Zdjęcia: archiwum Urzędu Gminy Kwidzyn
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O udzielenie dotacji mo-
gły ubiegać się osoby fizycz-
ne, będące właścicielami 
mieszkań lub wspólnoty 
mieszkaniowe. W przyszłym 
roku program ma być konty-
nuowany. Gmina zamierza 
także, podobnie jak w tym 
roku, wspierać utylizację 
eternitu.

- Od 2007 roku dofinan-
sowywaliśmy z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Od 
lat, wspólnie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska wspieramy także 
finansowo zdjęcie, transport 
oraz utylizację azbestu w 
gospodarstwach domowych. 
W tym roku dodatkowo 
wspieramy finansowo zmia-
nę tradycyjnego ogrzewania 
na ekologiczne - mówi Ewa 
Nowogrodzka, wójt gminy 
Kwidzyn. 

Działania gminy zostały 

Ekologiczna gmina

Gmina dla środowiska
Samorząd gminy Kwidzyn zamierza w przy-
szłym roku kontynuować ekologiczne programy. 
Mieszkańcy, którzy zdecydowali się w tym roku 
na zmianę tradycyjnego ogrzewania na bardziej 
przyjazne dla środowiska, mogli uzyskać dofinan-
sowanie. Preferowane było ogrzewanie mieszkań 
za pomocą pieców wykorzystujących jako opał 
biomasę, w tym drewno i słomę oraz gaz lub olej. 

dostrzeżone przez Tauron 
Polska Energia, organizato-
ra ogólnopolskiego rankingu 
na najbardziej ekologiczną 
gminę. Gmina Kwidzyn 
została w tym roku uznana 
za najbardziej ekologicz-
ną gminę w województwie 
pomorskim. Pod uwagę 
brane były między innymi 
przedsięwzięcia w zakresie 
budowy i rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej, termomoder-
nizacji, utylizacji azbestu, 
zmiana tradycyjnych spo-
sobów ogrzewania na ekolo-
giczne, budowa oczyszczalni 
przydomowych, selektywna 
zbiórka odpadów oraz gospo-
darka odpadami. Oceniane 
były także różne działania 
ekologiczne, jak np. akcja 
„sprzątanie świata” i wiele 
innych. Wszystkie działania 
samorząd gminy realizował 
głównie z własnych środ-
ków.

                                (op)

Budują w Rozpędzinach, chcą budować w Janowie

Kanalizacja dla mieszkańców
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Rozpędzinach. W tym roku zrealizo-
wany został pierwszy etap inwestycji. Budowa zostanie dokończona w przy-
szłym roku. Koszt inwestycji  to ponad 2,6 mln zł. Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „Grud-Inż.” w Grudziądzu.

W Rozpędzinach po-
wstanie łącznie ok. 14 km 
nowej sieci sanitarnej. 
Samorząd gminy planuje 
już kolejną tego typu in-
westycję, w Janowie.

- Złożyliśmy wniosek 
do konkursu „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i 

Po złożeniu wniosku przez 
samorząd na tzw. schety-
nówkę zmieniły się jednak 
zasady dofinansowania. 

- Złożyliśmy aneks do 
wniosku. Czekamy na de-
cyzję wojewody. Jednak 
samorządy, które nie złożyły 
wniosku, mogą to zrobić 
obecnie, co zmniejsza szanse 
na uzyskanie dofinansowa-
nia - mówi Ewa Nowogrodz-
ka, wójt gminy Kwidzyn.

W ubiegłym roku gmina 
zmodernizowała pierwszy 
odcinek drogi Nowy Dwór-
Rozpędziny. 

- Prace zostały wykonane 
na odcinku od Rozpędzin 
do kanału Palemona. Teraz 
planujemy zmodernizować 

Samorząd zabiega 
o schetynówkę

Modernizacja drogi Nowy Dwór-Rozpędziny

Samorząd gminy zabiega o dofinansowanie z Na-
rodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
realizowanego przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji, dokończenia moder-
nizacji drogi Nowy Dwór-Rozpędziny. 

drugi odcinek, od Nowego 
Dworu do kanału Palemo-
na. Znajduje się tam stary 
asfalt. Chcemy położyć nową 
nawierzchnię na tym od-
cinku drogi oraz utwardzić 
pobocza - wyjaśnia Ewa 
Nowogrodzka.

Modernizacja drogi była 
inwestycją partnerską, re-
alizowaną we współpracy z 
gminą Sadlinki. Samorząd 
gminy na modernizację dro-
gi otrzymał z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych ok. 440 tys. zł. 
Druga połowa pieniędzy 
pochodziła z budżetu gminy 
Kwidzyn.

                                (op) 

W Rozpędzinach powstanie łącznie ok. 14 km nowej sieci sanitarnej.

ludności wiejskiej” o dofinan-
sowanie inwestycji. Pieniądze 
pochodzą z oszczędności, które 
zostały z realizacji poprzed-
nich projektów realizowanych 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Ogłoszo-
no kolejny nabór wniosków. 
Czekamy na rozstrzygnięcie 

konkursu. Dodatkowo sa-
morząd powiatu chce nas 
wesprzeć kwotą 60 tys. zł. 
To oczywiście nie jest dużo, 
ale liczy się każda złotówka 
- mówi Ewa Nowogrodzka, 
wójt gminy Kwidzyn.

                             (op)

W tym roku zrealizowany został pierwszy etap inwestycji. Budowa zostanie dokończona w przyszłym roku. Koszt inwestycji  to ponad 2,6 mln zł. 
                                                                                                                                                                                         Fot. archiwum Urzędu Gminy Kwidzyn
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Dolina Dolnej Wisły w obiektywie i hafcie
Nie zapominają o dawnym rzemiośle

- W ramach projektu 
doposażono pracownię, ale 
przede wszystkim zreali-
zowano warsztaty hafciar-
skie i fotograficzne. Ich 
celem było ukazanie Doliny 
Dolnej Wisły w formie foto-
grafii, a następnie haftów. 
Trzydzieści osób przez trzy 
soboty września sumiennie 
spotykało się aby poznawać 
uroki Doliny Dolnej Wisły, 
z perspektywy  hafciar-
stwa i fotografii, zgłębiając 
tajniki obu dziedzin. W 
październiku, pod czujnym 
okiem instruktorów naszego 
ośrodka, pracowała kolej-
na grupa, która kształciła 
swoje umiejętności hafciar-
skie. Goście oraz partnerzy 
projektu zapoznali się z 
efektami pracy uczestników 
warsztatów podczas wysta-
wy. Wśród zdjęć obrazują-
cych Dolinę Dolnej Wisły, 
znalazły się także te, któ-
re relacjonowały przebieg 
warsztatów. Na wystawie 
znalazły się również prace 
które udało się wyhaftować 
podczas warsztatów, jak 
i te które czekają na swój 
debiut. Ponadto zostały 
przygotowane kalendarze 
na 2013 rok, które są od-
zwierciedleniem zrealizowa-
nego projektu. Największą 
satysfakcję mieli obecni na 
wystawie uczestnicy war-
sztatów, ponieważ ich prace 
jak i zdjęcia przedstawiające 
ich samych, znalazły się w 

Wernisażem podsumowano projekt „Dolina Dolnej Wisły w obiektywie i 
hafcie. Warsztaty hafciarskie i fotograficzne”. Jego realizatorem był Gminny 
Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Projekt uzyskał dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace wykonane podczas warsztatów zaprezen-
towano podczas wystawy, która odbyła się w Pracowni Haftu Artystycznego w 
Pastwie.

kalendarzu - mówi Kata-
rzyna Bednarek, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Kwidzynie. 

„Dolina Dolnej Wisły w 
obiektywie i hafcie”, to drugi 
projekt zrealizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w 
Kwidzynie.

- Dzięki takim projektom 
nasza Pracownia Haftu Ar-
tystycznego żyje i  pielęgnuje 
pamięć o jednym z dawnych 
rzemiosł. Przygotowaliśmy 
kolejny wniosek i czekamy na 
jego rozpatrzenie - podkreśla 
Katarzyna Bednarek. 

                                (op)

„Dolina Dolnej Wisły w obiektywie i hafcie. Warsztaty hafciarskie i fotograficzne” to projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. Projekt 
uzyskał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Goście oraz partnerzy projektu zapoznali się z efektami pracy uczestników warsztatów podczas 
wystawy. 

Wśród zdjęć obrazujących Dolinę Dolnej Wisły, znalazły się także te które relacjonowały przebieg warsztatów.

„Dolina Dolnej Wisły w obiektywie i hafcie”, to drugi projekt zrealizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Kwidzynie.

Prace wykonane podczas warsztatów zaprezentowano podczas wystawy, która odbyła się w Pracowni 
Haftu Artystycznego w Pastwie. Na zdjęciu: uczestniczki warsztatów.

Dzięki takim projektom nie pozwala się odejść w zapomnienie ginącym rzemiosłom. 

Haft artystyczny, dzięki projektom realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury,  ma się coraz lepiej.                                                                                             
                                                                                                     Zdjęcia: Gminny Ośrodek Kultury


