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Usługa „Umów wizytę w urzędzie
skarbowym”
15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła w usłudze
Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. W urzędach
skarbowych pojawili się pierwsi podatnicy, którzy chcą skonsultować
swoje tegoroczne rozliczenia.
W związku z działaniem
usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” przypominamy, że nie trzeba umawiać wizyty w urzędzie, aby
zostawić dokument w urnie
(bez potwierdzenia odbioru)
lub otrzymać potwierdzenie
na swojej kopii w punkcie
podawczym. Jeżeli natomiast chcesz uzyskać informację na temat ulg z których
planujesz skorzystać - umów
wizytę na podatki.gov.pl
Od kilku lat dla większości podatników rozliczenie
PIT to czynność, którą załatwiają elektronicznie, bez

wychodzenia z domu. Około
85 proc. zeznań jest składanych przez internet, bez wizyty podatnika w urzędzie.
15 lutego KAS udostępnia
w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT większości podatników do akceptacji. Ponadto,
podatnicy nadal mogą samodzielnie wypełnić swoje
zeznanie przy użyciu systemu e-Deklaracje. Pozostaje
jednak grupa podatników,
która wybiera osobistą wizytę w urzędzie skarbowym
(np. po to by uzyskać więcej
informacji nt. ulg z których
chce skorzystać).

Usługa „Umów wizytę
w urzędzie skarbowym” i
nowy model obsługi podat-

Za nami szkolny etap olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Na Pomorzu w zmaganiach wzięło udział ponad 1 700 uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 20 trzyosobowych zespołów.
czeniem „Lekcji z ZUS”,
w
których uczestniczą uczniowie szkół ponadpodsta-

szybko i komfortowo załatwić sprawy w urzędzie. Bez
kolejek i z zachowaniem
środków bezpieczeństwa.
Nie potrzebujesz umawiać
wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie
(bez potwierdzenia odbioru)
lub otrzymać potwierdzenie
na swojej kopii w punkcie

podawczym.
Jeżeli chcesz uzyskać
informację na temat ulg z
których planujesz skorzystać
- umów wizytę na naszej
stronie internetowej lub na
stronie podatki.gov.pl
1. wybierz właściwy urząd
i sprawę, którą chcesz załatwić
2. wybierz datę i godzinę
wizyty
3. podaj swoje dane
4. potwierdzenie terminu
wizyty otrzymasz na podany
adres e-mail
5. w umówionym terminie przyjdź do urzędu. Konkretne
stanowisko/pokój
jest wskazane w potwierdzeniu wizyty.
Zobacz film jak to zrobić:
https://youtu.be/icMJ6sbmV9Q

Olimpiady ZUS
Olimpiada Wiedzy o
Ubezpieczeniach Społecznych jest swoistym zwień-

ników zostały wprowadzone
w urzędach skarbowych w
ubiegłym roku. Dzięki nim w
urzędach chcemy zapewnić
naszym klientom nie tylko
większy komfort załatwiania spraw, ale też podnieść
bezpieczeństwo wszystkich:
podatników i urzędników.
Umówienie wizyty pozwala

wowych. To realizowany
przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych projekt edu-

kacyjny, którego celem jest
poszerzenie wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych. Uczniowie dowiadują
się m.in. dlaczego warto się
ubezpieczać, skąd się bierze emerytura i jakie zasiłki
można otrzymać w określonej sytuacji. Do II etapu
Olimpiady w całym kraju zakwalifikowało się 310 szkół.
Kwidzyn będą reprezentować uczniowie z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących
nr 2, którzy już 19 marca w
etapie wojewódzkim staną
w szranki z 20 najlepszymi
drużynami z pomorskich
placówek. Zwycięska ekipa
będzie reprezentowała nasze województwo 16 kwiet-

nia podczas ogólnopolskiego finału.
Udział w olimpiadzie pozwala nie tylko sprawdzić
uzyskaną podczas „Lekcji
z ZUS” wiedzę, ale także
zdobyć atrakcyjne nagrody materialne oraz indeksy
bądź dodatkowe punkty w
procesie rekrutacji na wyższe uczelnie. Te korzyści są
efektem umów i porozumień o współpracy, jakie
ZUS zawiera z uczelniami.
W tym roku do zdobycia indeksy na wybrane kierunki
m.in. na Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu, Akademię Pomorską w Słupsku,
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Warszawski,

czy SGGW, a także dodatkowe punkty w rekrutacji np.
na Politechnikę Gdańską,
Uniwersytety Medyczne w
Łodzi i Poznaniu czy Uniwersytet Zielonogórski.
- Więcej o projekcie „Lekcje z ZUS” oraz Olimpiadzie
Wiedzy znaleźć można na
stronie www.zus.pl/edukacja.
Zapraszamy także na fanpage Olimpiady na Facebooku,
gdzie znajduje się wiele ciekawostek dotyczących ubezpieczeń społecznych – informuje Krzysztof Cieszyński,
regionalny rzecznik prasowy województwa pomorskiego.
oprac. eska
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Jeszcze w tym roku

Austriacy kupią IP
International Paper poinformowało o porozumieniu z firmą Mayr-Melnhof Karton AG z siedzibą w Wiedniu (Austria) - zakładającym
potencjalną sprzedaż fabryki w Kwidzynie, jak również firmy Tor-Pal. Wiadomość ta pojawiła się także na wszystkich branżowych
portalach, które zwracają uwagę, że planowana transakcja jest konsekwencją ogłoszonego na początku grudnia 2020 r. zamiaru wydzielenia przez IP części biznesu do oddzielnej spółki.
Przypominamy, że 3
grudnia 2020 r. International Paper ogłosił zamiar
przekształcenia
swojej
działalności w zakresie
papierów drukarskich w
samodzielną spółkę notowaną na giełdzie, aby
skoncentrować się na
działalności w zakresie
opakowań z tektury falistej i włókien chłonnych.
Sprzedaż
kwidzyńskiego zakładu stwarza dla
IP możliwość uzyskania
dodatkowej wartości i
znacznych przyrostowych
wpływów pieniężnych. Z
kolei zintegrowany zakład
celulozowo-papierniczy w
Kwidzynie liczy, że produkowana na miejscu tektura, która jest znaczącą częścią wyników finansowych
fabryki, wpasowuje się w
strategię MMK.

Mayr-Melnhof Karton (MMK) jest firmą z ponad stuletnią historią, największym europejskim producentem
tektury, z siedzibą w Wiedniu. Zatrudnia 10 000 pracowników. W Europie jest właścicielem siedmiu fabryk. W
grudniu 2020 r. Austriacy zakupili fabrykę Kotka w Finlandii.
Grupa Mayr-Melnhof wyraziła zgodę na przejęcie zakładów papierniczych w Kwidzynie od International Paper za kwotę około 670 mln euro i dodatkowo ok. 33 mln
euro na spłatę zobowiązań z tytułu użytkowania i leasingu operacyjnego. Nabycie kwidzyńskiej fabryki wpisuje
się w strategię MM dotyczącą rozwoju wysokiej jakości
tektury na bazie włókien pierwotnych z innowacyjnymi,
zrównoważonymi i opłacalnymi gatunkami FBB
- Przewidujemy, że obydwie firmy zakończą transakcję
w trzecim kwartale 2021 r. po spełnieniu zwyczajowo przyjętych formalnych warunków przy tego typu transakcjach,
włączając proces konsultacji z przedstawicielami pracowników oraz uzyskaniu wymaganych zgód od organów regulacyjnych – czytamy w komunikacie Dyrekcji IP Kwidzyn.

- Nabycie International
Paper w Kwidzynie doskonale uzupełnia naszą dotychczasową działalność
w zakresie produkcji kartonu. Umożliwia firmie MMK
wprowadzanie innowacji
w zakresie bardziej zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych na rosnącym
rynku tektury z włókien
pierwotnych i stwarza
atrakcyjne nowe perspektywy dzięki integracji produkcji masy celulozowej i
papieru w jednym zakładzie w Europie, co daje nam
przewagę kosztową. Mamy
duże zaufanie, że wysoko
wykwalifikowany
zespół
pracowników w Kwidzynie
będzie razem z nami kształtować obiecującą wspólną
przyszłość – skomentował
Peter Oswald, Prezes Grupy Mayr-Melnhof,
oprac. kasa

„Koalicja 11”
Platforma Obywatelska zaproponowała opozycji parlamentarnej Koalicję 276 (czyli jak najszybsze
doprowadzenie do tego, aby uzyskać w sejmie taką
ilość głosów) i zapowiedziała ofensywę programową. Na specjalnej konferencji przedstawiono wstępne założenia, które w większości odebrałem jako
ironię losu w kontekście poczynań samorządowców
kwidzyńskich spod tego samego szyldu.
Borys Budka oraz Rafał Trzaskowski prześcigali się
w kreowaniu nowej rzeczywistości i mówili o:
- wprowadzeniu pełnej transparentności i jawności życia publicznego,
- złamaniu bezkarności władzy (nie może być tak, żeby kolega rozliczał kolegę),
- konieczności obrony powiatowych szpitali przed likwidacją,
- walce o czyste powietrze (więcej drzew i zmiana ogrzewania lokali mieszkalnych).
Padały również inne hasała i pomysły, ale ja pozwoliłem sobie przywołać tylko
te, których poziom realizacji w Kwidzynie jest widoczny gołym okiem i raczej do
mocnych stron lokalnych samorządowców nie należą. Zresztą, ten obóz władzy nie
musi zbytnio się starać, ponieważ miejska „kolacja 11” przyklepuje nawet najbardziej
niewiarygodne pomysły a uruchomiona machina propagandowa wszystko ochoczo
legitymuje. Do społeczności lokalnej trafiają piękne obrazki a rzeczywisty wizerunek
jest skrzętnie chowany. W ubiegłym tygodniu największy efekt popularności spece
od miejskiego marketingu uzyskali zamieszczając post o... pączkach. Ważnych tematów jak na lekarstwo, bo po co mącić w głowach jakimiś czarnymi scenariuszami,
których źródeł należy doszukiwać się w kiepskim zarządzaniu wspólnym groszem.
W kraju opozycja coraz głośniej mówi, że rząd łamie zasady demokracji – to najkrótszy, ale zarazem najdalej idący zarzut wobec tej ekipy, ale jest też długa lista
innych wątpliwości. Wsłuchując się w te głosy aż dziw bierze, że podobne zarzuty
kierowane są przez kwidzyńską opozycję wobec rządzącej „koalicji 11”. Przywołam
tylko jeden przykład a dotyczący lokalnych mediów, bo to powinno niedowiarkom
otworzyć oczy. Jeszcze w 2019 roku telewizje kablowe otrzymywały miesięcznie (!!!)
więcej kasy samorządowej niż Puls Kwidzyna za wszystkie zlecenia od początku swojego istnienia (czyli przez ponad 15 lat). Z tego powodu czarnych plansz nie drukowaliśmy.
Marek Sidor

Cytat tygodnia
„Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika,
jak wyrządzona mu krzywda“.
Ignacy Jan Paderewski

REKUPERACJA
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Przedsiębiorcy mówią:
„TARCZA TO FIKCJA”
Poseł Michał Urbaniak z Konfederacji mówił w Kwidzynie o fatalnych skutkach lockdownu dla rolników i przedsiębiorców. Pomysłem na
zmianę tego stanu rzeczy ma być obywatelski projekt „Otwieramy gospodarkę”, pod którym rozpoczęto w całej Polsce zbiórkę podpisów.
Podczas kwidzyńskiego spotkania Michałowi Urbaniakowi towarzyszyli członkowie i sympatycy ugrupowania
a także lokalni przedsiębiorcy, którzy chcieli się podzielić
swoimi spostrzeżeniami na temat istniejących przeszkód w
prowadzeniu działalności. Grupę tę reprezentowali: Łukasz
Kulecki - prowadzący własne gospodarstwo rolne, a także
Karolina Kwiatkowska i Iwona Sosna - prowadzące lokale gastronomiczne.
- To są ludzie, którzy przez nieodpowiedzialną politykę całej Zjednoczonej Prawicy nie mogą zarobić na chleb. Miejsca
w których pracują są pozamykane. Nie mają jak zarabiać, a
to powoduje również niższe wpływy do budżetu centralnego
– mówił Michał Urbaniak. - Po co w ten sposób zarządzać kryzysem koronawirusowym, skoro i tak są tysiące zachorowań, a
wielkości te są porównywalne do zachorowań w krajach, które
nie wprowadzały takich ograniczeń jak Polska.
Poseł kontestował i mówił o negatywnych konsekwencjach. Jak o chorobach psychicznych wśród Polaków, którzy
są pozamykani w domach, czy o problemach zdrowotnych
ze względu na brak ruchu.
- Po co było zamykać branżę fitness? To miejsca, w których
na bieżąco utrzymuje się higienę. Rządzący stwierdzili jednak,
że tam na pewno będzie koronawirus, ale już w dyskontach,
gdzie ludzie wchodzą na siebie, koronawirusa nie będzie. To
nielogiczne i absurdalne – kontynuował poseł.
O trudnej sytuacji przedsiębiorców mówiła także Karolina Kwiatkowska, która prowadzi w naszym mieście klubokawiarnię „Kolektyw”. Jej lokal zamknięty jest od połowy października 2020 r. a miesięczne koszty prowadzenia lokalu

wynoszą około 13 - 14 tys. zł.
- W tej chwili nie mamy z czego żyć i pożyczamy pieniądze od
znajomych. Staramy się też o jakieś dofinansowania, ale bezskutecznie – przyznaje Karolina Kwiatkowska. - W ubiegłym
roku lokale nie były otwarte, ale właściciele i tak musieli zapłacić koncesję za alkohol. Teraz zapowiada się podobna sytuacja,
bo nie wiadomo kiedy lokale zostaną ponownie otwarte.
Poseł Michał Urbaniak zauważył, że to absurdalna sytuacja, aby trzeba było płacić za koncesję alkoholową, ale nie
pozwalać zarabiać na sprzedaży produktu koncesjonowanego. Zwrócił uwagę na problemy rolników i producentów
żywności. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w poprzednich latach mówił o tym, że będzie starał się wspierać gospodarstwa rolne, które dzisiaj nie do końca są efektywne i rentowne. Jest ich ok. 400 tysięcy i po lockdownie będą mogły w
zasadzie zwinąć swój interes.
- Konfederacja przygotowała projekt „Otwieramy gospodarkę”, pod którym rozpoczęto właśnie zbiórkę podpisów. Zakłada
on likwidację wszelkich absurdalnych zapisów powstałych po 3
marca 2020 r. Właśnie tego dnia przyjęto ustawę, która w praktyce pozwala na to, aby w Polsce był stan nadzwyczajny, bez
wprowadzania stanu nadzwyczajnego – powiedział poseł
Urbaniak. - Gdyby faktycznie był to stan nadzwyczajny należałoby wypłacać standardowe rekompensaty ujęte w ustawie.
Tego jednak nie ma, więc rząd uchodzi za darczyńcę i kogoś kto
ratuje Polaków przed biedą. Tak jednak nie jest, bo najpierw
sprowadza się biedę, żeby później przed nią ratować. To kuriozalne. Dlatego właśnie ruszyliśmy ze zbiórką 100 tys. podpisów
pod obywatelskim projektem otwierającym gospodarkę.
W trakcie kwidzyńskiej konferencji prasowej miał możli-

Poseł Michał Urbaniak w towarzystwie kwidzyńskich przedsiębiorców

wość prezentacji przedstawiciel lokalnego Klubu Konfederacji. To 17-letni Michał Kwiatkowski.
eska

MICHAŁ KWIATKOWSKI
Urodzony w 2004 r. w Kwidzynie. W latach 2010-2019
uczęszczał do Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Cyganach. W tym okresie angażował się w wiele wydarzeń
patriotycznych i kulturalnych m.in.: „Wieczór Poezji Patriotycznej w Cyganach” (2018 r.), Brał udział w I Uczniowskiej
Konferencji „Nasza Kultura – Historia – Patriotyzm” w Szkole
Podstawowej nr 6 w Kwidzynie (2018 r.). We wrześniu 2019 r.
rozpoczął kolejny etap edukacji w Technikum nr 3 w Kwidzynie (na kierunku technik-elektronik). W dniu 4 października
2020 r. dołączył do Klubu Konfederacji w Kwidzynie, a miesiąc później wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej. Mieszka
w swojej rodzinnej miejscowości Cygany (gmina Gardeja).

Na kwidzyńską konferencję przybyli również przedstawiciele rolników
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Poseł zaniepokojony
sytuacją w kwidzyńskim samorządzie
Relacja filmowa z konferencji prasowej posła Kazimierza Smolińskiego (PiS) z 13 lutego br. zamieszczona została na naszej stronie internetowej a w tej publikacji przytaczamy niektóre wypowiedzi. Tematem była sytuacja w Radzie Miasta Kwidzyna. W konferencji uczestniczyli
również radni z ramienia PiS - Justyna Kozłowska i Marek Strociak.
- Dzisiejsza konferencja jest
związana z wydarzeniami,
które w ostatnim czasie miały
miejsce w Radzie Miejskiej w
Kwidzynie, szczególnie dotyczyło to panów radnych Jerzego Bartnickiego i Radosława
Smejlisa, kiedy w zeszłym roku
doszło do rękoczynów. Radny
Bartnicki zaatakował radnego opozycji, skończyło się to
w sądzie. Pan radny Bartnicki
musiał przeprosić radnego
opozycji – powiedział poseł
Kazimierz Smoliński. - Radny
Koalicji Obywatelskiej zrezygnował z funkcji przewodniczącego komisji. Natomiast
na ostatniej sesji doszło do wyborów nowych władz komisji
i pan radny Bartnicki został

wiceprzewodniczącym komisji, co moim zdaniem, myślę
że państwa radnych również,
ale i większości obserwatorów
sceny politycznej jest swego
rodzaju skandalem, ponieważ
(moim zdaniem) osoba, która
dopuszcza się rękoczynów powinna w ogóle zrezygnować z
udziału... czy z pracy społecznej, politycznej, powinna zrezygnować z funkcji radnego a
nie być wybierana na funkcję
wiceprzewodniczącego komisji rady miejskiej.
Justyna Kozłowska podziękowała przedstawicielom mediów za przybycie,
w tym jedynemu przedstawicielowi lokalnych mediów

„Puls Kwidzyna”.
- Niestety, nasze lokalne
media nie interesują się tym
co się dzieje w naszym samorządzie, na forum rady
miasta, a w szczególności
jeżeli to dotyczy złego funkcjonowania rady. Z przyczyn
(w moim przekonaniu) nieprawidłowego i niewłaściwego kierowania tą radą przez
przewodniczącego rady miasta – stwierdziła Justyna Kozłowska.
Z kolei Marek Strociak
wspomniał o dużych zobowiązaniach budżetu miasta
wobec właścicieli przedszkoli niepublicznych. Zaniepokoił się coraz większą

kwotą, która będzie musiała
obciążyć budżet miasta. Z
grubsza biorąc jest to kwota
przewyższająca sumę 40 milionów zł.

Zupełnie na koniec kwidzyńskiej konferencji poseł
Kazimierz Smoliński zachęcał przedsiębiorców do korzystania z przygotowanych

przez rząd programów pomocowych.
eska

NIEPRZYZWOITE ZAGRANIE
Radny Jerzy Bartnicki przeprosił na sesji grudniowej radnego Radosława Smejlisa za naruszenie jego nietykalności osobistej. To konsekwencja incydentu do jakiego doszło 25 lutego 2020 r. podczas przerwy w obradach
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radny Powiślańskiej Koalicji Obywateli zrezygnował w związku z tym z
dalszego przewodnictwa w tej komisji. Jednak to nie koniec tej historii...
Jeszcze w ubiegłym roku sprawa trafiła do sądu, który
ostatecznie orzekł na korzyść Radosława Smejlisa. Sąd Rejonowy w Kwidzynie uznał Jerzego Bartnickiego za winnego i
wymierzył mu karę jednego miesiąca ograniczenia wolności,
zobowiązując oskarżonego do wykonywania nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym. Dodatkowo orzeczone zostało
świadczenie pieniężne w kwocie 1 000 zł na rzecz Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Przemocy Postpenitencjarnej.
Radny Bartnicki musiał również przeprosić na forum rady
miasta za zaistniałą sytuację.
Nastąpiło to podczas grudniowej sesji, na której jednocześnie radny PKO zrezygnował z przewodzenia Komisji Skarg
Wniosków i Petycji. Jak sam stwierdził - po części z powodu
zdarzenia z 25 lutego 2020 r., a po części z powodów zdrowotnych.
- Niestety trafił mnie COVID. Według komputera z Warszawy
jestem już zdrowy, ale do tego zdrowia jeszcze trochę brakuje.
Wolę więc dochodzić do siebie trochę bardziej w cieniu i nie prowokować już więcej losu – przyznał Jerzy Bartnicki.

Zamiana stołków

Okazało się, że wspomniany cień nie był zbyt długi, ponieważ już na kolejnej sesji (1 lutego br.) koalicyjna większość
(PKO-SLD) dokonała zamiany stołków. Dotychczasowa wi-

ceprzewodnicząca komisji – Monika Szerszeń (PKO) ustąpiła
miejsce byłemu przewodniczącemu, a sama objęła najważniejsze stanowisko w Komisji Skarg Wniosków i Petycji. Opozycyjny klub radnych KWW Kwidzyniacy zgłosił konkurencyjną kandydaturę, lecz ani fachowość, ani doświadczenie
radnego Sebastiana Kasztelana – nie było żadnym atutem w
oczach 11-stu radnych z obozu rządzącego, którzy wzorem
sejmowych zachowań pilnowali interesu własnego ugrupowania.
Jolanta Ważna (KWW Kwidzyniacy)
tak rekomendowała swojego kolegę klubowego.

- W imieniu klubu radnych KWW Kwidzyniacy zgłaszam
Sebastiana Kasztelana jako kandydata do pełnienia funkcji
przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Pan Sebastian Kasztelan posiada wykształcenie prawnicze a także
ukończył administrację publiczną. Od 25 lat pracuje na rzecz
samorządu, a przez ostatnie 15 lat reprezentuje mieszkańców
w radzie miejskiej, wypełniając bardzo wzorowo mandat radnego.
Drodzy Państwo radni, na czele Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji oraz każdej innej komisji powinni stać fachowcy i
praktycy, a wtedy my radni z małym doświadczeniem w pracy na rzecz samorządu, a w tej kadencji jest nas spora grupa

Radny Jerzy Bartnicki najpierw zrezygnował
z funkcji przewodniczącego komisji
na rzecz swojej koleżanki klubowej
a po chwili został wybrany na jej zastępcę

- moglibyśmy „czerpać garściami” z ich doświadczeń.
Fachowiec, praktyk... drodzy Państwo radni taką osobą
jest radny Sebastian Kasztelan. Wybierając wspólnie Sebastiana - mam nadzieję, że wreszcie zapoczątkujemy dialog i
współpracę na każdym szczeblu pracy w kwidzyńskiej radzie
miejskiej.
Przed nami zostały dwa lata do zakończenia kadencji 20182023 - nie zmarnujmy tego czasu.
Roman Bera (PKO) tak rekomendował
swoją koleżankę klubową.

- Chciałbym zgłosić kandydaturę pani Moniki Szerszeń do
pełnienia funkcji przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji. Nasza koleżanka bardzo dobrze poradziła sobie w
okresie, w którym zastępowała radnego Jurka Bartnickiego i
uważam, że w dalszym ciągu powinna już z pełnym tytułem
(z pełnym prawem) pełnić tę funkcję.
kasa

6

środa 17 lutego 2021

Lokale zamknięte a płacą koncesję
Wszyscy mówimy o trudnej sytuacji i potrzebie pomocy najbardziej potrzebującym. Z myślą
o lokalnych przedsiębiorcach obciążonych koncesją alkoholową, radny Sebastian Kasztelan
(w imieniu KWW Kwidzyniacy) przygotował i zawnioskował o wprowadzenie do porządku
obrad ostatniej rady miasta - projekt uchwały dotyczący zwolnienia przedsiębiorców z opłaty
alkoholowej,
Większość rady (PKO-SLD) zablokowała tak pilne działanie
a burmistrz Andrzej Krzysztofiak zaproponował przygotowanie odrębnego projektu, który określił dalej idącym od przedstawionego przez radnych opozycji. Ostateczna decyzja ma
zapaść na najbliższej sesji. Pomimo tego przedstawiamy
wniosek „Kwidzyniaków” niezależnie od propozycji burmistrza, ponieważ również to rozwiązanie powinno znaleźć się
w porządku obrad (w dniu 22 lutego br.).

WNIOSEK KWW KWIDZYNIACY

Na podstawie § 35 Statutu Miasta Kwidzyna w imieniu
klubu radnych KWW Kwidzyniacy w załączeniu przedkładam
projekt uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za
korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie
miasta Kidzyna za rok 2021. Z uwagi na fakt, iż wprowadzone
obostrzenia związane z epidemią COVID-19, doprowadziły do
znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, w konsekwencji czego wielu kwidzyńskich przedsiębiorców znalazło się w bardzo trudnym położeniu, w imieniu
klubu radnych KWW Kwidzyniacy, wnoszę o uzupełnienie
porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej o rozpatrzenie
przedmiotowego projektu uchwały. Zważywszy na przedmiot sprawy, uzasadnione jest jak najszybsze procedowanie
przedłożonego projektu uchwały.

UZASADNIENIE

26 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz.
159). Znowelizowane przepisy dają radzie gminy możliwość
wprowadzenia w drodze uchwały zwolnienia z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.), należnej w
roku 2021 lub przedłużyć termin na jej wniesienie. Delegacja
ustawowa uprawnia radę gminy do zwolnienia z opłaty bądź

przedłużenia terminu płatności przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
Przedmiotowy projekt uchwały przewiduje zwolnienie
przedsiębiorców z części opłaty należnej w 2021 r. oraz zwrot
części wniesionej opłaty przedsiębiorcom, którzy jednorazowo uiścili opłatę za rok 2021 do dnia 31 stycznia br.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi udzielenie pomocy
przedsiębiorcom posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w
miejscu sprzedaży. Przedsiębiorcy prowadzący działalność
gastronomiczną znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzone obostrzenia, wynikające z epidemii COVID-19 doprowadziły do znacznego ograniczenia w
funkcjonowaniu lokali gastronomicznych na terenie całego
kraju w okresie od 14 marca 2020 r. do 18 maja 2020 r. oraz
od 24 października 2020 r. do odwołania. Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej tego rodzaju
obowiązują nadal. Dozwolona jest jedynie sprzedaż napojów
(z wyjątkiem alkoholu) i posiłków na wynos. W związku z powyższym duża część lokali została zamknięta, a ich właściciele z coraz większą niecierpliwością oczekują na zniesienie
obostrzeń obejmujących prowadzoną przez nich działalność
gospodarczą.
Sytuacja branży gastronomicznej jest bardzo trudna i jednocześnie szczególna, ponieważ pomimo wprowadzonych
obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, doprowadzających do znacznych ograniczeń w prowadzeniu działalności
gospodarczej – przedsiębiorcy zobligowani są przepisami
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dokonywania opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych w ściśle określonych terminach. Lokale gastronomiczne zamknięte przez blisko pół
roku - a więc przedsiębiorcy nie mogli i nadal nie mogą korzystać z tych zezwoleń. Pomimo tego, z ogromnym trudem

Radny „Kwidzyniaków” jest przekonany, że samorząd
Kwidzyna powinien mocniej zaangażować się w pomoc
miejscowym przedsiębiorcom

uiścili wszystkie raty należnej opłaty. Ich sytuacja finansowa
jest bardzo trudna, nie generują dochodów, a muszą ponosić
koszty stałe.
W związku z powyższym każde wsparcie finansowe, w tym
również ze strony samorządu, mające na celu zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej oraz utrzymanie miejsc pracy jest bardzo ważne i potrzebne.
Z uwagi na fakt, iż znowelizowane przepisy, uprawniające
radę gminy do zwolnienia z opłaty, weszły w życie dopiero
w dniu 26 stycznia br. i nie było możliwości wcześniejszego
przygotowania i przedłożenia projektu uchwały, regulującego sprawę tegorocznej opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych, a sytuacja kwidzyńskich
przedsiębiorców jest bardzo trudna i wymaga szybkiej reakcji, w imieniu klubu radnych KWW Kwidzyniacy apeluję o
włączenie załączonego projektu uchwały do porządku obrad
dzisiejszej sesji Rady Miejskiej.
oprac. eska

Indeks Percepcji Korupcji
Polska zajęła 45 miejsce w Indeksie Percepcji Korupcji publikowanym co roku przez Transparency International. Od 2015 roku wynik
naszego kraju pogarsza się (od tego czasu spadliśmy już o 16 pozycji
w rankingu).
Na szczycie Indeksu Percepcji Korupcji ponownie znalazły się Dania i Nowa Zelandia z 88 punktami. Za nimi są Finlandia, Singapur, Szwecja i Szwajcaria, które otrzymały 85
punktów. Polska z wynikiem 56/100 (o 7 punktów mniej niż
w 2015 r.) uplasowała się poniżej średniego wyniku dla Unii
Europejskiej i Europy Wschodniej, wynoszącego odpowiednio 66/100 i 64/100.
Analitycy zauważają, że w ramach polityki przeciwdziałania pandemii COVID-19 wyłączono kolejne bezpieczniki

chroniące nas przed korupcją, takie jak prawo zamówień publicznych czy przepisy dotyczące odpowiedzialności urzędników za dyscyplinę finansów publicznych lub przekroczenie
uprawnień. W żadnym innym państwie nie stworzono tak
daleko idących rozwiązań gwarantujących bezkarność funkcjonariuszy publicznych za nadużycia związane z decyzjami
dotyczącymi walki z pandemią, które w połączeniu z niedofinansowaniem służby zdrowia pogłębiły chaos.
oprac. eska
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Zbędne oznakowanie a pieszy
W aktualnym wydaniu przybliżymy tylko jeden temat, który był przedmiotem interpelacji radnego miejskiego. Jest to ciekawy przykład
- ukazujący, w jaki sposób można unikać konkretnej odpowiedzi na zadane pytania. Radny Marek Sidor (KWW Kwidzyniacy) w imieniu
mieszkańców zasygnalizował problem dużej konstrukcji, która pojawiła się kosztem istniejącego chodnika przy ulicy Kopernika.
Pierwsza interpelacja
Starsi mieszkańcy osiedla „Spółdzielczego” zgłosili
problem dominującej konstrukcji usytuowanej przy
budynku ul. Kopernika 19.
Przed istniejącym tam sklepem znajduje się podjazd dla
wózków, który utrudnia swobodne przejście pieszym.
Tą stroną ulicy przechodzą
mieszkańcy do i z targowiska
miejskiego. Wskazują dodatkowo na istniejący konflikt
ciągu pieszego i rowerowego. Usytuowana konstrukcja
stalowa wyklucza z użytku
większą część chodnika i zakłóca płynność wspomnianego ciągu pieszego.
Aby wybudować podjazd
dla osób niepełnosprawnych przy budynku własnościowym wraz z gruntem
- nie potrzeba pozwolenia
na budowę. Nie znaczy to
jednak, że można zbudować
podjazd z absolutnym pominięciem urzędowych zawiło-

trzeb prowadzenia ruchu
pieszych. Nie planujemy
utrzymywania w tej lokalizacji ścieżki rowerowej,
pozostałości oznakowania
poziomego ścieżki są przewidziane do usunięcia.
Ponowna interpelacja
w tej samej sprawie

ści. Służby architektoniczne
powinny być poinformowane o planach takiej budowy
i znać projekt pochylni, zawierający informacje techniczne (wymiary podjazdu),

oraz usytuowanie. Okazanie
dokumentu potwierdzającego prawo do zajmowanego gruntu jest również
niezbędne. Interweniujący
mieszkańcy mają wątpliwo-

ści co do analitycznego procedowania w tej konkretnej
sprawie.
Odpowiedź pierwsza
Budowa pochylni odbyła
się po wcześniejszym uzyskaniu zgody na lokalizację
obiektu w pasie drogowym.
Pozostała szerokość ciągu
jest wystarczająca dla po-

Z uzyskanej odpowiedzi
wynika, że w przedmiotowej lokalizacji nie planuje się
utrzymania ścieżki rowerowej. Jednak aktualny stan (z
oznakowaniem poziomym)
wskazuje na brak synchronizacji działań służb, a z kolei
dalsza informacja o „przewidywalnym” usunięciu pozostałości oznakowania wydaje się być mało precyzyjna.
Zatem proszę wskazać, w
jakim to terminie „pozostałości” oznakowania poziomego ścieżki zostaną usunięte? Jednocześnie proszę
uściślić, na jakim odcinku zamierzacie Państwo zlikwidować istniejące oznakowanie
poziome? Dodatkowo proszę o odpowiedź, czy częściowa rezygnacja ze ścieżki
rowerowej w tej lokalizacji
zburzy jej pierwotnie zapla-

nowaną ciągłość?
Odpowiedź druga
Prace związane z odnowieniem istniejącego oraz
usunięciem zbędnego oznakowania poziomego prowadzone są co roku w okresie
wiosennym. W zależności od
wielkości posiadanych środków finansowych realizujemy kolejne z zaplanowanych
zadań. Część prac związanych z oznakowaniem poziomym ścieżek rowerowych
zostanie wykonana w bieżącym roku. Na chwilę obecną
nie możemy potwierdzić, że
w zakresie realizowanych w
tym roku prac ujęte zostanie
uporządkowanie oznakowania w ciągu ul. Kopernika.
Planowane jest usunięcie
oznakowania
poziomego
ścieżki rowerowej w ciągu
ul. Kopernika na odcinku od
ul. Chopina do ul. Grudziądzkiej. Ścieżka została zaplanowana do likwidacji z uwagi
na brak możliwości zachowania wymaganych parametrów na przeważającej
długości trasy.
oprac. eska

Poprawiona droga w Rozajnach

Podpisana została umowa z wykonawcą na modernizację drogi powiatowej Rozajny - Rozajny Małe. Umowę podpisali Jerzy Godzik, starosta kwidzyński, Tomasz Pisarek z zarządu
powiatu i Rafał Kalinowski, prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Drobud z Wąbrzeźna.
Wartość zamówienia to ponad 2,5 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmie odcinek drogi o
łącznej długości ok. 1,7 km wraz ze skrzyżowaniami przecinającymi drogę. Inwestycja rozpocznie
się 15 kwietnia. Jej koniec zaplanowano 14 lipca. Pieniądze na sfinansowanie inwestycji pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (ponad 1 mln zł) oraz z budżetu powiatu.

Modernizacja nawierzchni

Wybrano wykonawców, którzy zajmą się remontami nawierzchni dróg powiatowych. Zadanie obejmuje dwie części. Pierwsza to naprawa ubytków grysami. Koszt zadania wynosi
ponad 182 tys. zł. Naprawy będą przeprowadzone na drogach, które oczekują na modernizację nawierzchni. Drugie zadanie obejmuje między innymi naprawy jezdni lub uszkodzeń
dróg po gwarancji. Koszt tej części prac remontowych na drogach to ponad 322 tys. zł.
Prace remontowe rozpoczną się wiosną, jak tylko warunki pogodowe na to pozwolą.

Utrzymanie zieleni

Rozstrzygnięto przetarg na utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Część pierwsza zamówienia obejmuje koszenie obejmujące całe pasy drogowe. Zakres prac, podobnie jak w ubiegłym
roku, obejmie jedną trzecią dróg. Dodatkowo zaplanowano koszenie pasów przy drodze Klecewko - Pułkowice, zmodernizowanej w ubiegłym roku metodą „Slurry seal”. Koszt tego zadania
to ponad 186 tys. zł. Drugie zadanie, w ramach tego samego zamówienia, obejmuje utrzymanie zieleni na pozostałych drogach, w pasach o szerokości 2 m od krawędzi jezdni. Koszt
prac to ponad 130 tys. zł. Zaplanowano dwa koszenia.
SP
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Po latach zaniedbań

POPULARNE KINO TĘCZA
Budynek dawnego Towarzystwa Kasyno, późniejszego kina „Filmbühne” i „Tęcza” należy do nielicznych przykładów dawnych lokali towarzyskich, jakie zachowały się w Kwidzynie. Do chwili przeprowadzenia badań historyczno-architektonicznych w 2019 r. zabytek w zasadzie
nie był w pełni rozpoznany, zarówno w kwestiach historycznych czy funkcjonalnych, jak i przekształceń budowlanych. O tym mogliśmy
dowiedzieć się z pracy Łukasza Rzepczyńskiego opublikowanej w Wiadomościach Konserwatorskich (nr 64/2020).
łań ze strony właściciela, w
styczniu 2018 r. władze zdecydowały przejąć niszczejący obiekt. Podstawowym
zadaniem włodarzy miasta
jest przywrócenie obiektowi
dawnych funkcji towarzysko-kulturalnych i przeprowadzenie gruntownych prac
restauratorsko-budowlanych, które mają przywrócić
zabytkowi dawną świetność.
Przy ulicy Piłsudskiego w
Kwidzynie znajduje się ruina XIX-wiecznego budynku dawnego Towarzystwa
Kasyno (późniejszego kina).
W pierwotnym stanie stanowił on znakomity przykład
reprezentacyjnego lokalu
towarzyskiego o klasycystycznych cechach, w zdecydowany sposób wyróżniającego się na tle pozostałej
zabudowy ówczesnej Grünstrasse. Autorstwo projektu
przypisywane jest mistrzowi
budowlanemu Gustavowi
Reichertowi - uznanemu architektowi i konserwatorowi
zabytków.

Ruina świadkiem historii
Okazuje się, że nawet późniejsza zmiana funkcji obiektu, związana z przekształceniem bryły, nie wpłynęła na
jego walory architektoniczne. Od kilkunastu lat zabytek
jest nieużytkowany, a stan
jego zachowania na skutek
zaniedbań i błędnych decyzji poprzedniego właściciela
jest katastrofalny. Pomimo

działań podjętych przez
służby konserwatorskie, do
których można zaliczyć m.in.
wpis do rejestru zabytków
oraz wyegzekwowanie od
właściciela zabezpieczenia
pokrycia dachu i poprawienia estetyki fasady w roku
2011 - zabytek popadał w
ruinę, szpecąc centrum miasta. Pod naciskiem opinii
publicznej, a także wobec
braku konkretnych dzia-

Widok fasady dawnego kasyna i kina od strony północno-wschodniej (fot. Ł. Rzepczyński - 2019)

Celem opublikowanego
w prestiżowym periodyku
artykułu Łukasza Rzepczyńskiego była prezentacja
wyników badań nad rozpoznaniem historii funkcjonalnej i budowlanej wraz z
hipotetyczną rekonstrukcją
uchwytnych faz i etapów.
Ważnym aspektem tekstu
było również zaakcentowanie, że nawet zabytki z końca
XIX wieku mogły być wielo-

krotnie przekształcane, a za
każdym historycznym nawarstwieniem kryją się określone wartości, które w procesie adaptacji, restauracji i
konserwacji należy zachować czy nawet w odpowiedni sposób wyeksponować.
Data powstania
Badania historyczno-architektoniczne
doprowadziły do licznych wniosków,
które znacznie wzbogaciły dotychczasową wiedzę
na temat zabytku, a także
pozwoliły wyartykułować
postulaty konserwatorskie.
Jednym z najważniejszych
wniosków (popartych analizą źródeł archiwalnych) jest
ustalenie daty budowy i oddania do użytku obiektu na
dzień 7 listopada 1875 r. oraz
potwierdzenie
autorstwa

projektu architektonicznego
(Gustav Reichert) i kosztów
inwestycji (15 tysięcy talarów). Warto podkreślić, że
dotychczas zabytek datowany był na około rok 1850. Dla
omawianego okresu udało
się także uchwycić w zarysie
nieznany dotąd układ funkcjonalno-przestrzenny niemal wszystkich użytkowych
kondygnacji, uwzględniając
wszystkie pierwotne wejścia
(łącznie z tym poprzez werandę od strony ogrodu).
Liczne zmiany kształtu
Do kolejnych interesujących, a niewzmiankowanych
w literaturze przedmiotu
zagadnień bez wątpienia
można zaliczyć dostawienie
do południowej elewacji
budynku kręgielni, co nastąpiło około roku 1900. Wskazują na to zarówno badania
historyczne, jak i architektoniczne. Analizy potwierdziły również dotychczasowe ustalenia związane z
adaptacją budynku na cele
kinowe (rok 1935) – wówczas zaszły kluczowe zmiany kształtu, bryły i układu
funkcjonalno-przestrzennego w pomieszczeniach na
wszystkich kondygnacjach.
Do głównego korpusu od
zachodniej strony dobudowano kontynuację sali kinowej, jednocześnie likwidując
mur szczytowy, podział na
dwie kondygnacje tylnych
traktów oraz werandę z
wejściem od ogrodu. Od
północnej strony dodano
otwarty
modernistyczny
pawilon arkadowy, spod
którego wchodziło się poprzez nowe wejście do kina,
a jednocześnie zlikwidowano pierwotne wejście od
strony północnej. Do przekształceń musiało w tym
czasie dojść także w aneksie
południowym, który został
rozbudowany w kierunku

9

środa 17 lutego 2021
wschodnim (część mieszkania właściciela kina).
Wytyczne
konserwatorskie
Ponadto w wyniku badań
udało się ustalić czas i zakres
innych przekształceń. Rozpoznany też został warsztat
budowlany, użyty budulec,
rozwiązania konstrukcyjne
i stylistyczne zastosowane
podczas budowy i późniejszych przemian, a także
problematyka konserwatorska zabytku. Warto jednak
uwzględnić fakt, że wnioski płynące z badań oraz
zastanego stanu zabytku i
przeprowadzonej
analizy
wartościującej zostały wykorzystane przy formułowaniu
wytycznych i postulatów
konserwatorskich dla przyszłej adaptacji i prac restauratorsko-budowlanych gmachu dawnego towarzystwa i
późniejszego kina.
Ogólna koncepcja konserwatorska powinna przyjmować zachowanie wszystkich

nawarstwień budowlanych
do połowy XX wieku, z maksymalnym przywróceniem
pierwotnej kompozycji i wystroju wszystkich elewacji
najstarszej formy neoklasycystycznej, z zachowaniem
i odtworzeniem historycznych stolarek okiennych,
adaptacją zabytku do nowej
funkcji z maksymalnym poszanowaniem autentycznej
substancji zabytkowej wraz
z wszystkimi wartościowymi nawarstwieniami z jednoczesnym zachowaniem
standardu według pierwotnego przeznaczenia –
uczytelnienia historycznych
przekształceń i podziałów w
bryle, elewacjach i układzie
funkcjonalno-przestrzennym.
Istotnym postulatem jest
również rewitalizacja otoczenia zabytku. Dla układu
funkcjonalno-przestrzennego należałoby zachować
charakter układu kasyna/
kina z osią środkową, w której skład wchodzą: hall środkowy i sala kinowa, skrzydła

użytkowe w osiach bocznych z głównym wejściem
od strony południowej i
północnej, aneks południowy i północny. Trzeba też
zachować użytkowy podział piwnic oraz przywrócić
funkcję użytkową piętra z
ewentualnym wstawieniem
galerii. Bezwzględnie należy
zachować wszystkie ściany
obwodowe i działowe pochodzące z okresu od 1875
r. do 1935 r. (wyjątek stanowią zamurowane otwory
przejściowe i okienne); częściowo można ingerować
w ściany z okresu od 1935 r.
do przełomu XX/XXI wieku.
Odrębnie wyszczególnione
zostały także wytyczne dla
bryły i elewacji, wytyczne
szczegółowe dla każdego
pomieszczenia wszystkich
kondygnacji, jak również
inne zalecenia związane z
nadzorem konserwatorskim,
kontynuacją badań w trakcie
prac wykonawczych, rewitalizacją otoczenia, popularyzacją historii obiektu oraz
sporządzeniem dokumentacji powykonawczej.

Podsumowanie
Przedstawiony zabytek,
pomimo walorów historycznych, stanowi znakomity
przykład rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych,
formalnych i konstrukcyjnych tego typu obiektów,
a także niezależnie od stosunkowo „młodego wieku”
jest nośnikiem licznych ingerencji budowlanych, które
ostatecznie ukształtowały
jego obecny kształt i formę.
Będzie również stanowić
w najbliższym czasie duże
wyzwanie dla inwestora,
projektanta, wykonawcy, a
przede wszystkim dla służb
konserwatorskich przy przywracaniu mu po latach zaniedbań dawnego blasku i
funkcji. Przypadek ten pokazuje także, jak ważne są
działania przedprojektowe
(odpowiednie rozpoznanie
obiektu) w procesie adaptacji, restauracji i konserwacji
zabytków architektury.
Streszczenie publikacji
Łukasza Rzepczyńskiego

Główny korpus obiektu. Widok na dawną salę kinową w kierunku wschodnim (fot. Ł. Rzepczyński – 2019)
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Poglądy przedstawione w tej rubryce
nie muszą być zgodne ze stanowiskiem redakcji

POLEMIKA W TEKŚCIE
Takie będą Rzeczypospolite
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.” Cytat ten pochodzący z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z roku 1600, przez wiele wieków był wskazaniem dla szlachetnej edukacji młodych pokoleń. Dzięki
temu przesłaniu wykształcono wiele umysłów służących
dobru Rzeczpospolitej zarówno w czasach jej wielkiej
świetności, jak i w dobie rozbiorów. Dzięki temu właśnie,
Polska odzyskała niepodległość po I wojnie światowej oraz
zdała egzamin w czasie II wojny światowej. Jednak, gdy po
transformacji ustrojowej uzyskaliśmy suwerenność, idea ta
staje się coraz bardziej zagrożona. A wszystko to dzieje się
na naszych oczach.
Od października 2016 roku trwa w naszym kraju wojna
wywołana przez środowiska lewicowo – liberalne wymierzona przede wszystkim w obóz rządzący i jego reformy.
Motywem przewodnim jest obrona wolności kobiet, które
w znacznej mierze zostały zmanipulowane i wyszły na ulice w licznych „czarnych protestach”. Karnawał ten trwa po
dzień dzisiejszy, a organizatorki zapowiadając, że nie złożą
broni, grożą dalszą eskalacją. Najbardziej bolesne jest to,
że do tego wszystkiego wciąga się dzisiaj młodzież. Wiele
nieletnich dziewczyn, a także chłopców, nie do końca zorientowanych o co chodzi, pojawiło się na ulicznych manifestacjach jesienią ubiegłego roku. Mieli okazję do wyżycia
się w sposób nie przystający do jakichkolwiek norm współżycia społecznego. Bez skrępowania używali wulgarnych
epitetów, gestów oraz posuwali się do profanacji. Kojarzy
się z działaniem chińskich bojówkarzy „hunwejbinów” w
czasach rewolucji kulturalnej, którzy w ideologicznym ferworze i amoku niszczyli wszystko, co najcenniejsze, tak w
sferze duchowej, jak i materialnej. Mieli na to pełne przyzwolenie przywódców rozprawiających się z przeciwnikami
politycznymi. Przy okazji mieli zgodę na bezprecedensowe
niszczenie dorobku kulturalnego, w ramach forsowanej
wówczas kampanii zwalczania „czterech staroci” (starych
idei, kultury, zwyczajów i obyczajów). Warto tu przypomnieć, że sami stali się na końcu ofiarami tego szaleństwa.

Bardzo wielu zostało zesłanych na wieś, celem edukacji poprzez ciężką pracę na roli.
W Kwidzynie ubiegłoroczne protesty miały swoje apogeum na początku listopada, kiedy na ulice wyległy liczne
rzesze nieletnich. Organizatorzy w dniu 6 listopada 2020 r.
zgłosili szereg postulatów o treści:
- wolność wyboru
- przywrócić ustawę z 1993 r.
- poszanowanie praw kobiet
- zmiana rządu
- dostęp do antykoncepcji na NFZ
- oddzielić politykę od kościoła
- legalizacja aborcji 12 tydzień
- prawdziwa pomoc dla osób z niepełnosprawnością
- wolne media - koniec propagandy

- oddać narodowi prawo i sprawiedliwość
- chcemy rzetelnej edukacji seksualnej
- rzetelnej edukacji
Jasno z tego wynika, że młodych ludzi wyprowadzono tu
na ulicę celem dokonania przewrotu w kraju. Manifestacje
zaczynały się od zgromadzenia przy rondzie Solidarności
pod siedzibą Biura Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości. Tu
zaczynał się festiwal nienawiści przeciwko rządom Zjednoczonej Prawicy, a zwłaszcza prezesowi PiS Jarosławowi
Kaczyńskiemu. Zachętą do tych zachowań był brak reakcji
ze strony gospodarzy tego miejsca oraz duchowe wsparcie przedstawicieli władz samorządowych, w postaci burmistrza Andrzeja Krzysztofiaka oraz wiceburmistrza Piotra
Widza. Następnie, blokując główne arterie miasta ruszał
pochód, podczas którego uczestnicy skandowali wulgarne treści oraz nieśli różnego rodzaju banery, transparenty, ulotki, coś na wzór chińskich gazetek da-zi-bao z okresu
rewolucji kulturalnej, a także na jednej z manifestacji coś
przypominającego męskiego fallusa. Ich przekaz jednoznacznie wymierzony był przeciwko demokratycznie wybranej władzy w kraju oraz obliczony na profanowanie
wartości religijnych i patriotycznych. Można było zauważyć
między innymi profanowany symbol Polski Walczącej.
Wyrażając swoje osobiste oburzenie, jako członek wspierający Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a także solidaryzując się z tą rzeszą rodziców, którym nie jest
obojętne wychowanie swoich dzieci, oczekuję odsunięcia
od pełnienia funkcji samorządowych osób wspierających
tego typu haniebne spektakle. Ich skutki przekładają się
dzisiaj na wzrost zagrożenia pandemicznego. W perspektywie mogą mieć daleko idące skutki wynikające z demoralizacji.
Tekst i zdjęcia
Andrzej Baczewski
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Luty 2021 r.

Miesięcznik społeczności akademickiej Powiślańskiej Szkoły Wyższej

PATRONAT REKTORA PSW
Jego Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej
kierując się najwyższą wartością, jaką jest rozwój nauki i popularyzacja rzetelnej wiedzy obejmuje Patronatem honorowym lub merytorycznym wydarzenia o szczególnej randze
dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej oraz mające znaczenie dla
dobra nauki i kultury, uwzględniając w tych celach w szczególności obszary wykluczenia społecznego, ekonomicznego i zdrowotnego.
Objęcie wydarzenia lub przedsięwzięcia Patronatem
Rektora PSW jest zdarzeniem, mającym znaczenie dla całego środowiska akademickiego Uczelni. Jego przyznanie nie
obejmuje jakichkolwiek zobowiązań organizacyjnych lub
finansowych stojących po stronie organizatora.
Jego Magnificencja Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej
może objąć swoim patronatem zarówno wydarzenia o charakterze komercyjnym, nieodpłatnym, jak i charytatywnym.
Warunkiem udzielenia Patronatu jest ranga wydarzenia
oraz zgodność przedmiotu lub celu wydarzenia z misją PSW,
która za priorytet uznaje niezależność myśli i postaw oraz
hołduje powszechnie uznanym zasadom i wartościom akademickim.
Udzielenie patronatu następuje na wniosek organizatora
przedsięwzięcia złożony do Rektoratu PSW na adres mailowy: rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl na co najmniej 6 tygodni
przed planowym wydarzeniem. Wnioski można także składać w formie pisemnej.
Złożenie wniosku następuje wyłącznie poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w tym celu przez Powiślańską Szkołę Wyższą na stronie www. Uczelni.
Przyznanie patronatu wymaga zgody Rektora wyrażonej w formie pisemnej. Odmowa przyznania patronatu jest
czynnością nie wymagającą żadnej formy, w tym odpowiedzi na wniosek. W takim przypadku wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. Nie wydanie przez Rektora zgody

na objęcie wydarzenia patronatem w ciągu 30 dni od dnia
złożenia wniosku uważane jest za odmowę jego przyznania.
Za dzień złożenia wniosku liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu wniosku w formie elektronicznej na
serwer Uczelni.
W przypadku przyznania Patronatu organizator zobowiązany jest do stosownego oznakowania logotypem
PSW wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych oraz informacyjnych, bez względu na ich formę
i sposób przedstawienia. Obowiązkiem organizatora jest
przedstawienie Uczelni projektów ww. druków i materiałów
dotyczących przedsięwzięć przed ich ostateczną realizacją,
uwzględniając przy tym rozsądny termin. Konsultacji należy
dokonywać drogą elektroniczną na adres: promocja@psw.
kwidzyn.edu.pl
Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o Patronacie Rektora Powiślańskiej
Szkoły Wyższej o odpowiedniej i zgodnej z dobrymi obyczajami treści np. wydarzenie pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z podaniem
imienia i nazwiska oraz tytułów naukowych na wszelkich
materiałach z nim związanych bez ograniczeń czasowych,
chyba że Rektor PSW zdecyduje inaczej.
W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do udostępnienia tejże informacji we wszelkich przekazach medialnych bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych.
Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do zamieszczenia w stosownych miejscach w materiałach tradycyjnych lub elektronicznych logotypu Powiślańskiej Szkoły
Wyższej o odpowiedniej wielkości i z zachowaniem interesu
PSW, jakim jest dobro marki.
Przyznanie Patronatu jest równoznaczne ze zgodą na
promowanie wydarzenia lub przedsięwzięcia przez Po-

REKTOR - prof. dr hab. Krystyna Strzała

wiślańską Szkołę Wyższą w każdy prawem dopuszczalny
sposób - bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. Organizator wyraża tym samym zgodę na posługiwanie się przez PSW wszelkimi informacjami, materiałami
– bez względu na przedmiot i formę związanymi z objętym
patronatem przedsięwzięciem.
W przypadku wniosku o objęcie patronatem wydarzenia
o charakterze cyklicznym, udzielenie patronatu następuje
wyłącznie na jedną edycję wydarzenia z daty wniosku.
W przypadku stwierdzenia przez Rektora PSW, że organizator zawiódł zaufanie środowiska akademickiego, nie dopełnił uzgodnionych przyrzeczeń lub organizowane przez
niego przedsięwzięcie zmieniło lub zostało pozbawione
celu mającego znaczenie dla PSW albo godziłoby w dobre
imię Uczelni i wyznawane w niej zasady, albo też nie było
zgodne z misją PSW - Jego Magnificencja Rektor ma prawo
wycofać swój Patronat w formie i sposobie tożsamym w jakiej nastąpiło jego udzielenie - w każdym czasie, bez obowiązku podania przyczyny. Odwołanie Patronatu nie może
stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń po stronie
organizatora przedsięwzięcia i ma charakter ostateczny.
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Praktyki zawodowe

Uczelnia zapewnia odbywanie praktyk zawodowych
w różnorodnych placówkach
/ instytucjach i przedsiębiorstwach, zgodnie z wybranym kierunkiem studiów,
np. dla kierunku pielęgniarstwo m.in. w placówkach
medycznych podstawowej
opieki zdrowotnej, lecznictwa stacjonarnego i oddziałach specjalistycznych oraz
w placówkach nauczania i
wychowania. Dobór placówek do realizacji kształcenia praktycznego odbywa
się na podstawie kryteriów
określonych przez Uczelnię, uwzględniających osiągnięcie efektów uczenia się.
Praktyczna nauka zawodu
organizowana poza strukturą Uczelni odbywa się na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Uczelnią
a podmiotem realizującym
kształcenie praktyczne. Zaję-

cia praktyczne są realizowane przez studentów według
własnych preferencji - co do
lokalizacji oraz terminu re-

alizacji. Praktyki zawodowe
mogą być realizowane przez
studenta w miejscu i czasie
przez niego wskazanym.

Powyższe formy pozwalają na osiągnięcie efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
oraz są gwarantem osiągnięcia przez studenta założonej sylwetki absolwenta.

Popularni w sieci
Analizując rozpoznawalność własnej marki na potrzeby
przyszłości i strategii rozwoju mamy dla Państwa dość
ciekawą informację. Analiza popularności naszej uczelni
w Google za ostatnie 5 lat pokazuje, że jesteśmy znacząco popularni w pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz
warmińsko-mazurskim.

To dla nas niewątpliwie powód do
radości, ale też przesłanka do dalszej, intensywnej pracy dla
całej naszej społeczności akademickiej.
Dziękujemy także
Państwu za uznanie
i wybór naszej uczelni jako swojej Alma
Mater.

NOWA INICJATYWA
NASZEJ UCZELNI
Trwają już przygotowania przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej oraz Międzynarodowej
Konferencji Studenckiej pn. „Sektor ochrony zdrowia w
obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2”. Nasza
uczelnia, w ramach prowadzonego Instytutu Naukowo
-Rozwojowego Powiślańskiej Szkoły Wyższej, przygotowuje imprezę z uwzględnieniem aktualnej sytuacji pandemicznej. Przypuszczalny termin konferencji to 15-16
maja br. a jej przebieg przy użyciu platformy MS Teams
oraz transmisji na FB.
Konferencja naukowa będzie podzielona na pięć sesji tematycznych, przy czym Sesja IV
oraz V zostanie podzielona dodatkowo na panel polsko i anglojęzyczny. W każdej sesji weźmie udział jej przewodniczący oraz po dwóch moderatorów. Nie ukrywamy, że nasza uczelnia
skupia środowisko bardzo dobrze wykształconych w stopniach naukowych praktyków i tacy
też uczestnicy zasilą konferencję. Naszymi uczestnikami będą osoby głównie zajmujące stanowiska kierownicze i managerskie oraz pracownicy naukowi będący praktykami, jak i osoby
„publiczne”.
Sesja I - Sytuacja pacjenta w obliczu pandemii
Sesja II - Warunki wykonywania zawodów medycznych w czasie pandemii
Sesja III - Funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia w czasie pandemii
Sesja IV - Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa SARS - CoV- 2
Sesja V – Pandemia - studium przypadku
Pokłosiem wydarzenia będzie Monografia pokonferencyjna wydana przez Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego.
>>>>>
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Dołącz do społeczności akademickiej

ŻYCIE STUDENCKIE
Wsparcie studentów w procesie uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do efektów uczenia się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi społecznemu i zawodowemu studentów.
Wszystko to poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli
akademickich, pomoc w procesie uczenia się i osiąganiu efektów uczenia się oraz w przygotowaniu do prowadzenia działalności zawodowej w obszarach zawodowego rynku pracy
(właściwych dla kierunku), motywuje studentów do osiągania
bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia
kompetentną pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.
Studenci, jak i absolwenci Powiślańskiej Szkoły Wyższej
aktywnie uczestniczą w jej rozwoju, w tym działaniach, jakie
uczelnia realizuje, ale także biorą czynny udział w odniesieniu
do swojego potencjału zawodowego. Oprócz uczestnictwa w
różnych towarzystwach, stowarzyszeniach, konferencjach obejmują stanowiska na szczeblach kierowniczych, zarówno w
kraju, jak również poza granicą. Ponadto są laureatami konkursów, olimpiad, zawodów, jak również osobami rozpoznawalnymi za swoje przedsięwzięcia nie tylko w skali kraju, ale także na
szczeblu międzynarodowym.
Absolwenci określani są przez pracodawców jako osoby sumiennie wykonujące swoje obowiązki, empatyczni i
mający profesjonalne podejście do pracy i klientów / pacjentów. Między innymi taką postawą cechował się absolwent Sebastian Jankiewicz, który w wyniku konkursu
został najmłodszym dyrektorem szpitala w Polsce (NZOZ

Sesja I - Sytuacja pacjenta w obliczu pandemii
Poruszone zagadnienia w Sesji I będą koncentrować się
wokół pytania, w jakiej sytuacji znajdował się pacjent, jako
uczestnik systemu ochrony zdrowia w czasie pandemii. Sesja
ta dotyczyć będzie takich zagadnień jak m.in.:
- dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych w okresie
pandemii
- warunki świadczenia usług medycznych
- uwarunkowania organizacyjno - prawne udzielania
świadczeń medycznych w dobie pandemii
- prawa pacjentów
- jakość usług medycznych w czasie pandemii
- odpowiedzialność Państwa za organizację systemu
ochrony zdrowia w czasie pandemii
SESJA II - Warunki wykonywania zawodów medycznych w czasie pandemii
Sesja II dotyczyć będzie praktycznych aspektów wykonywania zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej, ratowników

w Radziejowie). W Plebiscycie Dziennika Bałtyckiego Hipokrates Pomorza 2019 w kategorii Pielęgniarka/Pielęgniarz/
Położna Roku - wśród wyróżnionych znalazła absolwentka
pielęgniarstwa I stopnia oraz studentka I roku studiów magisterskich na kierunku Pielęgniarstwo - Pani Maja Gwóźdź.
Studenci mają możliwość udziału w studenckich kołach naukowych. Obecnie na uczelni funkcjonują cztery koła naukowe:
a) Lider,
b) Ekolog,
c) Nurs-Med,
d) Statystyk.
Studenci aktywnie uczestniczą w wielu wydarzeniach w ramach cyklu „imprezowego”, organizowanych na Uczelni:
- Otrzęsinach Studentów I roku,
- Juwenaliach - Kwidynaliach w Kwidzynie ,
- Dniu Czapki Świętego Mikołaja,
- Dniu Dziecka,
- Wigilii Studenckiej,
- Biwakach i weekendach integracyjnych.
Studenci angażują się w wiele inicjatyw wolontarystycznych, m.in:
- WOŚP w Powiślańskiej,

medycznych i innych osób uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych w czasie pandemii.
Sesja III - Funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia
w czasie pandemii
Wpływ epidemii kornawirusa SARS-CoV-2 można odnotować tak na sytuację pacjentów, jak i na podmioty lecznicze,
osoby wykonujące zawody medyczne a także całą sieć instytucji sektora ochrony zdrowia, które zmuszone zostały do dostosowania swojego dotychczasowego funkcjonowania do w
nowych warunków wywołanych epidemią. W tej sesji dowiemy się, w jakim zakresie i stopniu epidemia wpłynęła na zakres i sposób wykonywania działalności przez ww. podmioty.
Sesja IV - Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii
koronawirusa SARS - CoV- 2
Sesja IV poświęcona zostanie ocenie społeczno-ekonomicznych skutków pandemii w odniesieniu do gospodarki.
Poruszone tematy dotyczyć będą m.in. sytuacji przedsiębior-

- Szlachetna Paczka,
- zbiórki na rzecz „małych przyjaciół”,
- zbiórki na rzecz potrzebujących, m.in hospicjum,
- wolontariat w jednostkach systemu ochrony zdrowia,
- akcja „Silni Razem!”,
- akcja „Kawa i ciastko dla medyka”,
- „Safety Mask Club”, czyli szycie maseczek dla lokalnej
społeczności.
- i wiele... wiele innych... dołącz do #społecznośćakademickapsw

ców w ujęciu szerokim - bez względu na branżę, sytuacji placówek medycznych, osób wykonujących zawody medyczne,
a także uczelni medycznych i pacjentów w ujęciu uwarunkowań rynkowych w czasach pandemii. Sesja IV odbędzie się w
dwóch odsłonach - polsko i anglojęzycznej.
Panel V – Pandemia - studium przypadku
Sesja V poświęcona zostanie omówieniu przypadków
medycznych lub sytuacji problemowych związanych z funkcjonowaniem sektora ochrony zdrowia w czasie pandemii
poprzez zaprezentowanie konkretnego zjawiska (np. medycznego/ ekonomicznego), które w wyniku pandemii nabrało nietypowego przebiegu, charakteru lub skutków – a
analiza tegoż zdarzenia w odniesieniu do jego celów, założeń, motywów czy działań - może przysłużyć się do poszerzenia wiedzy oraz może wpłynąć na rozwój nauki lub praktyki
określanej branży zawodowej. Sesja V zostanie przeprowadzona w języku polskim oraz angielskim.
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Zawód Pielęgniarki i Położnej
TOP TRENDY !!!
Z informacji Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że zawód pielęgniarki wybiera coraz więcej
osób. Sprawą powszechnie wiadomą jest, że istnieje na rynku niekończące się zapotrzebowanie na zawody medyczne, w tym w szczególności pielęgniarki, położne i ratowników medycznych.
Z danych statystycznych wynika, że w samym 2020 r.
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
uzyskało aż 5 693 osób - co w porównaniu do roku 2011
stanowi wzrost aż o 62 proc. Zawód pielęgniarki jest więc
w porównaniu do poprzedniej dekady jedynym z bardzo
atrakcyjnych pomysłów na zbudowanie własnej przyszłości.
Pielęgniarki znajdują stabilne zatrudnienie i z reguły
wykonują ten zawód do wieku emerytalnego. W 2020 r.
z przyczyn naturalnych prawo do wykonywania zawodu
utraciło aż 1 191 osób. Z danych NIPIP wynika, że liczba
pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu w
ostatnich 10 latach (2000-2009) oraz w prognozowanych
latach 2010-2020 wciąż nie zapewnia wymiany pokoleniowej w tych zawodach, gdyż nie jest tożsama z liczbą
pielęgniarek i położnych odchodzących na emeryturę
lub nabywających prawa do emerytury.
Zapotrzebowanie na pielęgniarki i położne zasilające
system ochrony zdrowia jest więc ogromne. Z danych
NIPIP zebranych w raporcie „Wstępna ocena zasobów
kadrowych pielęgniarek i położnych w Polsce do roku
2020” z czerwca 2020 r. wynika, że „średnia wieku pielę-

gniarek wynosi 44,24 lat. Najwięcej pielęgniarek – 18,01
proc. mieści się w przedziale wiekowym 41-45 lat. Łącznie pielęgniarki w wieku 36-55 lat stanowią 69,32 proc.
wszystkich pielęgniarek objętych tą analizą. Obserwuje
się lukę pokoleniową w przedziałach wiekowych 2135 lat, obejmującą roczniki objęte zmianami systemów
kształcenia pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki w tych
przedziałach wiekowych stanowią 15,52 proc. wszystkich
pielęgniarek objętych badaniem, w tym pielęgniarek w
przedziale wiekowym 26-30 lat jest tylko 3,37 proc.
Średnia wieku położnych wynosi 44,63 lat. Najwięcej
położnych – 6 339, mieści się w przedziale wiekowym 4145 lat, co stanowi 19,77 proc. położnych objętych analizą.
Łącznie położne w wieku 36-55 lat stanowią 67,14 proc,
wszystkich położnych objętych analizą. Położne w przedziałach wiekowych 21-35 lat stanowią 18,65 proc. wszystkich położnych objętych badaniem, w tym położnych w
przedziale wiekowym 26-30 lat jest tylko 5,41proc.”
W raporcie NIPIP czytamy dalej, że „według prognoz
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – 80 814 pielęgniarek urodzonych w latach 1950 – 1960 osiągnie wiek
emerytalny w latach 2010-2020. Stanowi to 29,96 proc.

Powiślańska Szkoła Wyższa

ogólnej liczby 269 738 pielęgniarek zarejestrowanych
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Natomiast – 8 799 położnych urodzonych w latach 1950 –
1960 osiągnie wiek emerytalny w latach 2010 - 2020, co
stanowi to 27,05 proc. ogólnej liczby 32 534 położnych
zarejestrowanych w CRPIP”.
Przedstawione dane statystyczne opisują fakt, jakim
jest ustawiczne zapotrzebowanie systemu ochrony zdrowia na wejście do zawodu młodych, dobrze wykształconych osób, które aktualnie mogą skorzystać z bogatej
oferty szkoleniowej i kontynuować ścieżkę wykształcenia - wstępując nawet na drogę awansu naukowego –
ciesząc się tym samym tytułem doktora nauk o zdrowiu,
by m.in. podnosić rangę wykonywanego zawodu, który
bezsprzecznie zasługuje na ogromne uznanie i szacunek.
Powiślańska Szkoła Wyższa zapewnia bogatą ofertę
nauki zawodu, kursów doskonalenia zawodowego oraz
opiekę Instytutu Naukowo-Rozwojowego, celem zagwarantowania najlepszego z możliwych wkładów w rozwój
kierunku pielęgniarstwa a wkrótce także położnictwa.
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H O R O S K O P
Baran (21.03-20.04)
Pewne problemy, które ostatnio zaprzątały Twoją uwagę, wciąż wymagać będą od Ciebie zaangażowania. Ale teraz na horyzoncie widać kogoś bardzo Ci
przychylnego. Dzięki pomocy tej osoby pokonasz wszelkie
przeszkody. Możliwe też, że weźmiesz się za jakieś dawno planowane zadania, ale żeby im podołać, powinieneś nieoczekiwanie dokonać poważnych zmian.

Lew (23.07-22.08)
Przed Tobą kolejny udany czas, doskonała kondycja fizyczna i niezwykle pogodny nastrój. Jesteś
teraz w najlepszej formie, świat stoi przed Tobą otworem!
Niepokojem napawać może jedynie wprowadzenie jakiegoś
zamieszanie, np. Twoje wizje okażą się niezgodne z rzeczywistością, zajdzie jakaś pomyłka lub ulegniesz wpływom nieszczerej osoby, której nie powinieneś słuchać.

Strzelec (23.11-21.12)
Wiele zawdzięczać będziesz swojej niespożytej
energii, przebojowości, odwadze, umiejętności mobilizowania się. Widać powodzenie w życiu towarzyskim i w sprawach uczuciowych. Przeszkody, jakie pojawią
się teraz w Twoim życiu, obudzą w Tobie wolę walki. I choć na
to prawdziwe zwycięstwo przyjdzie Ci trochę poczekać, to z
satysfakcją powitasz te mniejsze.

Byk (21.04- 21.05)
Widać wokół Ciebie liczniejsze towarzystwo niż to,
które zwykle Cię otacza. Będziesz w beztroskim nastroju. Celowo przymkniesz teraz oczy na problemy
i zaczniesz myśleć pozytywnie. To bardzo dobrze, pod warunkiem że będziesz bardziej przewidujący. Załatwisz jakieś
sprawy urzędowe. Niewykluczone, że zasięgniesz języka u
specjalistów, np. w dziedzinie prawa, finansów.

Panna (23.08-22.09)
Wreszcie znajdziesz czas dla samego siebie. Wrócisz do swoich zainteresowań i bardzo się przy tym
wyciszysz. Być może zajmiesz się czymś nietypowym, co nie
znajduje zrozumienia w Twoim otoczeniu? Masz przecież
swoje dziwne, skrywane przed innymi zainteresowania. Najdą Cię gorzkie refleksje. To będzie dla Ciebie czas poważnych
decyzji w kwestii związków z ludźmi.

Koziorożec (22.12-20.01)
Trudno Ci dogodzić, bo dla Ciebie szklanka zawsze
jest do połowy pusta, a nie pełna. Ogarnie Cię frustracja, że choć tak dużo robisz, wyniki masz mizerne. Może Ci chodzić o różne sprawy, np. o finanse, pozycję w
pracy. Jest to jednak Twoje subiektywne odczucie, niemające odzwierciedlenia w faktach. Przekonasz się o tym, kiedy
przyjrzysz się sobie z boku: naprawdę jest bardzo dobrze!

Bliźnięta (22.05-21.06)
Bardzo sympatyczny czas. Świata wprawdzie nie
zawojujesz, ale spędzisz miłe chwile, zajmiesz
się swoim hobby, na które zwykle brakuje Ci czasu. Ogólnie
najbliższy czas zapowiada się szczęśliwie. Tam, gdzie się pojawisz, będziesz niekwestionowaną duszą towarzystwa. W
kłopotach innym, jak mają postępować doradzisz mądrze.
Widzisz bowiem rzeczy przejrzyście i masz do nich dystans.

Waga (23.09-23-10)
Czas niesie ze sobą ogromny ładunek gorących
uczuć zdolny ruszyć nawet skałę! Najbliższy okres
więc zapowiada się bardzo beztrosko i niebywale namiętnie.
Uczuciom podporządkowane będą wszystkie inne sprawy.
Nawet pracując, będziesz planował randki lub o nich myślał.
Samotne Wagi mają teraz większe niż kiedykolwiek szanse,
by spotkać swoją drugą połowę.

Wodnik (21.01-20.02)
Pewne plany, energicznie rozpoczęte, teraz mogą
przystopować. Sam zapewne zaczniesz mieć wątpliwości i jeszcze raz będziesz chciał wszystko przemyśleć. Dawny entuzjazm może Cię trochę opuścić. A może
po prostu wyraźniej zobaczysz coś, czego przedtem nie dostrzegałeś? Z kolei coś, co planowałeś na ten okres, też może
potoczyć się inaczej, niż to sobie wyobrażałeś. Bądź czujny.

Rak (22.06-22.07)
Nie będzie to dla Ciebie do końca beztroski czas.
Nawet teraz podejmiesz jakiś wysiłek, choćby związany z
trudami teraźniejszości, albo wśród ludzi, z którymi spędzasz
czas, pojawią się jakieś zatargi. Przyjmiesz gości i przeżyjesz
w związku z tym zamieszanie. A może podejmiesz się dodatkowych obowiązków w pracy i przyjdzie Ci główkować, jak
sobie ze wszystkim poradzić?

Skorpion (24.10-22.11)
Dopisze Ci zmienne szczęście. Możesz być uwikłany w problemy, które trudno Ci będzie rozwiązać.
Twoje ambicje mogą być większe niż możliwości ich
realizacji. Masz wielki apetyt: na karierę, pieniądze, prestiż. A
Twoja obecna pozycja zawodowa może wydawać Ci się niewystarczająca. Zewsząd otaczać Cię będzie sympatia i życzliwość. Bardziej uważają na zdrowie.

Ryby (21.02-20.03)
Pewne sprawy, których nie zamierzałeś ujawniać
w ogóle albo poczekać z tym jeszcze trochę, nagle
wyjdą na jaw. Stanie się tak za sprawą przypadku albo innych
ludzi. Jeśli jednak nie stracisz głowy i wykażesz się refleksem,
wyjdziesz z całej sytuacji zwycięsko. Inaczej spojrzysz na problemy, którymi żyłeś ostatnio. I jeśli nie od razu, to wkrótce
pojawi się jakieś odkrywcze rozwiązanie.

„Czułe” słówka na Dzień Zakochanych
W czternastym dniu lutego oprócz symbolicznej wymowy cukrowych i plastikowych serduszek w leksyce
zakochanych przeważają afektonimy. Niektórzy wypowiadają one w mowie i w piśmie kilka razy w roku,
inni przez całe życie. Zebrano je w ilości pięciuset sztuk w książce pt. „Czułe słówka” wydanej w 2010 roku.
Szczególnie interesująco brzmią hasła z dziedziny anatomicznej, animalistycznej i botanicznej.
Ręka
- Zmarzła ci rączka, kochanie? Włóż rączusię nisko pod
moją kurtkę. Poruszaj, pogrzeb mocno paluszkami.
- Ach, och, ojejku! (Pauza)
- O, cholera! Wiedziałem, że i tym razem z pustą kieszenią
zostanę...
Fotka
- Moja foczusiu mięciutka, cieplutka, foczko wolna, swobodna i kochana.
- A czy wiesz, napalony zoologu, że najszlachetniejsza foka
jest zimnolubna i obrączkowana?
Kwiaty (i złoto)
- Kawalerze, proszę śmiało kwiaty wąchać i oglądać. Dla
panienki nadają się złociste i białe lilie cieplarniane, drogie z
sercem hodowane. A gdzie jest ta niewinna dzieweczka, dla
której kawaler tak starannie kwiaty wybiera?
- Och, ona jest bardzo wybredna, bo już od rana ogląda
złotka i klejnoty pana jubilera.

Brzuch
- Twój brzuszek jest cudownie okrąglutki. Takie brzusio podobne jest do idealnej kuli.
- Nie rozczulaj się za bardzo, bo za kilka miesięcy na trzeciego bachora będziesz alimenty bulił!
Żaba
- Żabusiu, żabciu, masz takie zgrabne, ponętne udka.
- Wiedz, skarbulku, że we Francji takie mięsko sporo w euro
kosztuje.
- A ja wiem, że głupio zakochana żaba swego ropuszka na
własnym grzbiecie nieraz całe życie holuje.
Czeremcha
- W tej białej pościeli wyglądasz i pachniesz jak obsypany
czarującym kwieciem krzew czeremchy.
- Pamiętaj, mój drogi, że niejednego kochanka zbyt ufnego załatwił, usypiając na wieki, zdradliwy aromat kwiatu przepięknego.
Wszystkim Zakochanym uśmiechnięte rymowanki ku
przestrodze i uciesze Jadźka R. daruje
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OSP Kołodzieje

W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym
Opracowana w listopadzie 2020 r. w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy
Głównej Państwowej Straży Pożarnej - metodyka, stawia wysokie wymogi przed jednostkami Ochotniczych Straży
Pożarnych ubiegających się o włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
Jej strategicznym celem
jest określenie akceptowalnego poziomu zabezpieczenia operacyjnego w
gminach oraz wskazanie kierunków rozwoju sieci jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Brany jest więc pod
uwagę poziom wyszkolenia
oraz usprzętowienia. Proces
włączenia jednostek OSP do
KSR-G odbywa się cyklicznie,
co cztery lata. Ostatnio akces
do KSR-G zgłosiła jednostka

OSP Kołodzieje z gminy Prabuty. Jest to trzecia jednostka z tego terenu po MOSP
Prabuty i OSP Sypanica.
W dniu 11 lutego 2021 r w
Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty odbyło się spotkanie
na którym podpisano porozumienie, które jest ostatnim elementem aplikacji
jednostki OSP Kołodzieje do
KSR-G. W spotkaniu uczestniczyli: Komendant PPSP w
Kwidzynie mł. bryg. Woj-

ciech Berent, Naczelnik Wydziału Operacyjno Szkoleniowego PPSP w Kwidzynie
kpt. Damian Torbowski, Prezes OSP Kołodzieje Stanisław
Tadeusz Anders, Naczelnik
OSP Kołodzieje Bogusław
Pajewski oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Wojciech Dołęgowski.
Wytypowanie jednostki OSP w Kołodziejach do
KSR-G niewątpliwie podniesie jej rangę. Może ona być
kierowana do akcji przez
Państwową Straż Pożarną w
Kwidzynie poza teren gminy
i powiatu.
oprac. Andrzej Baczewski

POMOC OSOBOM I RODZINOM
Ośrodek Interwencji Kryzysowej będzie w tym roku prowadzony przez Fundację „Żyć
Zgodnie”, w budynku przy ul. Braterstwa Narodów 59. Prowadzenie ośrodka zostało
powierzone w wyniku konkursu ogłoszonego przez samorząd powiatu kwidzyńskiego.
Bezpłatna pomoc będzie udzielana przez wykwalifikowaną kadrę, w tym pedagogów, psychologów i psychoterapeutów. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia szeroko pojętą profesjonalną pomoc osobom i rodzinom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, między innymi zmagającym się z problemem przemocy w rodzinie czy uzależnieniem. Specjaliści ośrodka
zapewnią nie tylko wsparcie poprzez wspólne rozpoznanie sytuacji, ale także wyznaczą drogę
do wyjścia z trudnego momentu w życiu.
Więcej informacji można uzyskać na stronie fundacji prowadzącej OIK (www.zyc-zgodnie.
pl) lub dzwoniąc pod numery tel. 730 784 439 lub 730 784 539. Można także kontaktować się
za pomocą poczty elektronicznej: fundacja@zyc-zgodnie.pl
oprac. eska

Kronika Rodzinna

Maja

fot. Foto KALMAN Edyta Kalman

Wytnij kupon i dostarcz go nam
my zajmiemy się resztą.
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SALONIK POETYCKI KWIDZYNIAKÓW
idę z trudem po śliskim chodniku
dusząc się lokalnym smogiem
dziękuję ci covidowa maseczko
że chociaż trochę pomagasz
biedni ludzie w nowoczesnym mieście
palą w piecach
kopcą wielkie ciężarówki
po co komu obwodnica
na horyzoncie Wielki Komin z Bogatej Firmy
ogrzałby nas wszystkich
skoro już dymi
nie ogrzeje
chciwy starzec na Ważnym Urzędzie
ma inne priorytety
przekupni ekolodzy
biorą tylko twardą walutę
od Wielkiego Brata
dlatego
musimy się dusić dalej
może wcześniej
udusi nas covid
Grzegorz

Pandemia
Na ulicach ludzie w maskach
Pozasłaniani
Znani a jakby nieznani
Przemykają szybko
Robią zakupy

I znikają za drzwiami
Nieczynne bary
Zamknięte teatry
Restauracje też pustkami świecą
A taki mały koronawirus
Sprawił to wszystko
Niewidzialny i nieobliczalny
Jak morowe tchnienie
Dopada i powala
Niesie przerażenie
Wkrada się wszędzie
Miliony zarażonych
Codzienne relacje dotyczące zgonów...
Jedni panikują
Inni nie wierzą
Sprzeczne dane a jednak...
Obok – kwarantanna
Sąsiad w ciężkim stanie
Coraz więcej klapsydr
Wisi na ścianie
I taka beznadzieja
Samotność przy telewizorze...
Ponoć są już szczepionki
I pytania „...czy zdążę?...”
Czekam z nadzieją na wiosnę
Na słońca ciepłe promienie
Na radosny śmiech dzieci
Żegnających pandemię

Koronawirus
To stało się
Czwartego marca dwudziestego roku,
Tuż po zmroku,
Wiadomości te obiegły cały świat.
Nie ważne ile masz lat,
Ciebie też to dotyczy.
Świat już nie milczy,
Nie da się nic nie mówić, nic nie zrobić,
Trzeba coś zrobić!
Polacy pokazali, że są jednością,
Że potrafią razem i wspólnie,
Bo problem dotyczy Ciebie i mnie.
Niby taki sobie wirus,
A gorszy niż największy mróz.
Nie wiesz gdzie jest i skąd przyjdzie,
On tobie naprzeciw wyjdzie!
Nie wiesz co robić, ja też nie!
Jednak posłuchaj specjalisty, on wie.
Dostosuj się i przestrzegaj zasad podanych,
Zasad w jedno zebranych.
Aby nas uratować,
I aby nie zwariować.
To okres sprawdzenia naszej jedności,
I narodu naszego mądrości.
Grażyna Wilczyńska

Helena Zakrzewska-Kisielewska

INFORMATOR MEDYCZNY

To miejsce czeka
na Twoje ogłoszenie!
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Z Tyńca dla Kwidzyna
1. Niedziela WP B
Rdz 9,8–15
1 P 3,18–22
Mk 1,12–15
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1,15).
Pierwsze słowa Pana Jezusa, wypowiedziane w Ewangelii
według św. Marka, streszczają cały sens Jego przesłania. Oto
zbliża się królestwo Boże, nowa rzeczywistość... inna od dotychczasowej, królestwo sprawiedliwości i pełni życia. Aby
do niego wejść, trzeba się nawrócić, to znaczy zmienić swoje
dotychczasowe nastawienie, sposób patrzenia na świat. Przesłanie to brzmi nieco dziwne, a nawet śmieszne dla ludzi, którzy całkowicie żyją jedynie doczesnością. Po co, w imię czego
mamy się nawracać?!
Troska o nawrócenie przypomina szaleństwo Noego,
który na suchej ziemi budował arkę, czyli statek, który
miał pływać po morzu.
To dla ludzi z zewnątrz jakiś bezsens. Podobnie jest dzisiaj,
pozornie na świecie nic się nie specjalnego dzieje. Żadne gromy nie spadają na ludzi bezbożnych, oszustów, kombinatorów… Wręcz przeciwnie, wydaje się, że się im bardzo dobrze
powodzi. Po co się zatem przejmować Bożym wezwaniem do
nawrócenia i posłuszeństwa przykazaniu miłości bliźniego, a
tym bardziej miłości nieprzyjaciela?!
Noe jednak patrzył na to, co się działo, inaczej, przez pryzmat Bożej zapowiedzi odnoszącej się do przyszłości. Podobnie my mamy patrzeć na nasze życie przez pryzmat końca.
Ludzie za czasu Noego dobrze się bawili i ignorowali Boga do
chwili, gdy na ziemię spadł deszcz i przyszedł potop. Uświadomił im on w sposób tragiczny, że nic nie trwa wiecznie, że
kiedyś następuje koniec. Potop jest obrazem końca świata.
Arka jest w tym kontekście obrazem ocalenia. W potopie,

podobnie jak w wyobrażanym końcu świata, przeraża nas
ogrom tragedii ludzkiej. Niestety, wielkie katastrofy co pewien czas się powtarzają na świecie. Jednak nie tragedia, która była konsekwencją braku właściwego myślenia jest punktem centralnym biblijnego opowiadania, ale zamysł ocalenia
wybranych: Noego i jego rodziny, a także wszystkich zwierząt. Potop stał się w ten sposób obrazem obmycia człowieka
i świata z brudu grzechu i wprowadzenia go w prawdziwą
więź z Bogiem. Po opadnięciu wód, zanim człowiek zrobił cokolwiek, oddał Bogu cześć i, co jest jeszcze ważniejsze, Bóg
zawarł z człowiekiem przymierze:
Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potom
stwem, które po was będzie… iż nigdy już nie zostanie
zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy
nie będzie potopu niszczącego ziemię (Rdz 9,9.11).
Udział w nowym świecie rozpoczyna się od zwrócenia się
do Boga, który przychodzi do nas z przymierzem, propozycją zażyłej więzi przyjaźni. I nie można osiągnąć wybawienia
inaczej, jak tylko przez osobiste zbliżenie się do Boga. Na tym
w istocie polega nawrócenie. Święty Piotr pisze o więzi ze
Zmartwychwstałym, dzięki któremu woda chrztu osiąga moc
oczyszczenia nas z grzechu. W Nim możemy wołać do Ojca,
prosząc o dobre sumienie.
Może nas dziwić, że przymierze Boga z Noem zawiera jedynie zobowiązanie Boga wobec człowieka. Nie ma w nim
mowy o tym, co musi spełnić człowiek. Jeśli przyjrzymy się
innym przymierzom Starego Testamentu, zauważymy w nich,
że Boże zobowiązanie jest zawsze o wiele większe niż zobowiązanie człowieka. Nasze zobowiązanie do nawrócenia jest
niewielkim ciężarem wobec tego, jakie na siebie bierze Bóg.
On przyjmuje na siebie zasadniczy ciężar przymierza i związanego z nim naszego ocalenia.
Wiemy jednak z doświadczenia, że nawrócenie jest
niezmiernie trudne. Ze wszystkich sił staramy się utrzymać nasz status quo i zachować siebie takimi, jakimi

jesteśmy. Najtrudniejsza
okazuje się praca nad
sobą, która rozpoczyna się
od konfrontacji z prawdą o
sobie samym.
Spotykamy
wówczas
ogromne siły zła, które zapuściły w nas korzenie. Nikt „z
zewnątrz” nie może nas wybawić od nich przez wspaniałomyślny gest. Walka musi się rozegrać w nas samych, a
jest to walka na śmierć i życie, walka o własne być lub nie być.
Pan Jezus powtarza niejednokrotnie: kto chce zachować swoje
życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je
(Mt 6,25).
Bóg włączył się w tę wewnętrzną walką człowieka, stając
się jednym z nas i przyjmując na siebie ciężar duchowej walki
z szatanem na pustyni podczas postu. W Ewangelii według
św. Marka nie mamy całego opisu tego wydarzenia. Ewangelista stwierdza jedynie lapidarnie:
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni
przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród
zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali (Mk 1,12n).
Mateusz i Łukasz opisują bardziej szczegółowo, na czym
polegało kuszenie, aby walka Jezusa stała się dla wzorem naszego wewnętrznego zmagania. Syn Boży w naszym imieniu
podjął ostateczną rozgrywkę ze Złym, nie dając w żaden sposób zaszczepić sobie jadu zła - zwątpienia w bezinteresowną
dobroć Boga i liczenie na siłę, która zawsze w jakiś sposób
niszczy innych. Jego zwycięstwo stało się także naszym zwycięstwem, o czym pisał już kiedyś św. Augustyn: „Pamiętaj o
tym, że i ty byłeś w Nim kuszony, a wtedy zrozumiesz, że i ty w
Nim zwyciężyłeś”. Zasadniczym orężem Jezusa było całkowite zawierzenie Ojcu. Ono przyniosło ostateczne zwycięstwo
przez wyeliminowanie wszelkiego zła i przywrócenie życia:
Chrystus raz umarł za grzechy, spra
wie
d
li
wy za nie
sprawiedliwych, aby was do Boga przy
pro
wa
dzić; za
bity
wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem (1 P 3,18).
Tak małe wymagania, jakie nam Bóg stawia, okazują się
jednak niezmiernie trudne, bo w nas musi się dokonać to
samo, co dokonało się w życiu Jezusa. W taki sam sposób
musi dokonać się zwycięstwo, co oznacza praktycznie śmierć
naszego pysznego „ja” (czyli starego człowieka w nas), które
na wzór szatana chciałoby panować siłą.
Fałszywe „ja” nie zna prawdziwej miłości, przebaczenia,
zaufania, cierpliwości, pragnienia dobra dla drugiego. Ono
zna jedynie logikę siły, panowania, władzy opartej na układach. To jednak nie niesie w sobie żadnego życia. Nawrócenie
oznacza dla tego fałszywego „ja” - śmierć.
I to jest powodem ogromnego lęku, którego nie możemy
własnymi siłami przełamać. Lęk przed utratą swojego życia paraliżuje nas i nie pozwala wejść do królestwa prawdy
i pokoju. Jedyną szansą jest zawierzenie Chrystusowi i Jego
obietnicy bliskości królestwa Bożego, obietnicy potwierdzonej Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest czasem
uświadomienia sobie tego podstawowego zadania, przed
jakim stoimy.
Ojciec Włodzimierz Zatorski
Dzisiejsza homilia jest autorstwa niedawno zmarłego ojca Włodzimierza Zatorskiego - mnicha z tynieckiego
opactwa. Wydana w zbiorze homilii przez Wydawnictwo
Benedyktynów Tyniec, którego założycielem był między innymi właśnie o. Włodzimierz.
Zgodę na publikacje homilii otrzymała redakcja Pulsu
Kwidzyna od Opata z Tyńca - Szymona Hiżyckiego OSB.
Pax. Chrystus pośród nas!
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Waleczna nasza ekipa
13 lutego br. odbyły się Mistrzostwa Regionu Północnego Młodzieżowców - Juniorów i Juniorów Młodszych. Udział w nich brały kluby z województw zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Rywalizowano w kategoriach
młodzika i juniora młodszego. Wśród startujących była również trzyosobowa reprezentacja
Judo Zielińscy Kwidzyn.
Kwidzyniacy z zawodów
w Gdańsku przywieźli dwa
medale (srebro i brąz). Klub
Judo Zielińscy Kwidzyn reprezentowała trzyosobowa
ekipa: Klaudia Kaczor, Patryk
Polech, Hubert Olszowiec.
W kategorii wagowej 48
kg Klaudia Kaczor w finale
walczyła z aktualną brązową medalistką mistrzostw
Polski. Po bardzo widowiskowych trzymaniach i dźwigniach naszej zawodniczki
- sędziowie jednak wskazali
wygraną rywalki. Klaudia
ostatecznie uplasowała się
na drugim miejscu zdobywając srebrny medal.

stety, nasz przedstawiciel od
razu w pierwszej walce trafił
na aktualnego brązowego
medalistę mistrzostw Polski
i nie przeszedł do dalszych
walk.
- To były mocne zawody i
miło było popatrzeć na walki.
Mimo wszystko jestem bardzo
zadowolony ze wszystkich

Tomasz Wiśniewski, Klaudia Kaczor, Patryk Polech i Hubert Olszowiec

A już dzisiaj zapraszamy na Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn U21 w Sumo i Puchar Polski
Juniorów w Sumo, które rozegrane zostaną w Kwidzynie na hali widowiskowo-sportowej przy
ul. Wiejskiej. W dniu 6 marca, początek o godz. 10-ej, Judo Zielińscy Kwidzyn wystawi czterech
zawodników.

Hubert Olszowiec z kolei
przywiózł do domu brązowy medal, zajmując trzecie
miejsce w kategorii wagowej
90 kg junior młodszy.
W kategorii junior młodszy (16-17 lat), waga 73 kg
rywalizował 15-letni Patryk
Polech (jako młodzik). Nie-

występów i chcę zaznaczyć,
że przez dwa miesiące nie
mieliśmy dostępu do hali i
nie ćwiczyliśmy na macie.
Pomimo tego wyniki są zadowalające – podkreśla trener
Tomasz Wiśniewski. - Gratuluję dobrych występów moim
zawodnikom.
eska
fot. Jarosław Kowalski

Klaudia Kaczor i Hubert Olszowiec zasilą kadrę narodową w sumo. Patryk jako młodzik (chociaż należy do najlepszych zawodników w Polsce), niestety jeszcze „nie łapie się” do kadry,
gdyż ta liczy się dopiero od kadeta.
- Na tak mały klub mieć dwóch zawodników w kadrze, to jest naprawdę zaszczyt i chluba dumnie zaznacza Trener Waśniewski.

Klaudia Kaczor

„paTrykos” u progu kariery
Podczas gali Fame MMA 9 w oktagonie
pojawi się pochodzący z Kwidzyna Patryk
„paTrykos” Domke. W dniu 6 marca br. zaprezentuje swoje umiejętności i efekt morderczych treningów podczas zakontraktowanej walki.
Od wielu miesięcy Patryk Domke nagrywa materiały dla
Fame MMA na kanale FAME NEWS. Niejednokrotnie komentował też medialne plotki na temat potencjalnych walk Ma
też własny kanał na YouTube – o nazwie „paTrykos”. Cieszy się
on sporym zainteresowaniem. Hitem okazał się między innymi film „Odwiedziłem Pawła Jumpera! *rampa dzisiaj*”.
oprac. eska
Kadr ze specjalnego teledysku promującego to wydarzenie,
który dostępny jest na naszym fanpage
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MMTS Kwidzyn - Łomża Vive Kielce 24:34 (14:16)

WAŻNE TELEFONY
POGOTOWIE RATUNKOWE 		
999
szpital - 55 645 84 15, oddział ratunkowy:
55 645 84 10
STRAŻ POŻARNA				998
Kwidzyn - Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej - 55 279 37 70
Prabuty - Ochotnicza Straż Pożarna		
55 278 20 80
					55 278 29 93
Sadlinki - Ochotnicza Straż Pożarna		
55 275 75 15
					55 275 75 63
Gardeja - Ochotnicza Straż Pożarna		
55 275 14 08
Ryjewo - Ochotnicza Straż Pożarna		
55 277 42 08
					55 277 49 37
Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie
112 - alarmowy z telefonu komórkowego
47 74 29 388 - informacja KPP Kwidzyn
(55) 261 90 00 - zaufania i antykorupcyjny
(anonimowy czynny całą dobę)
47 74 29 346 - Rewir Dzielnicowych Miasta i Gminy Kwidzyn
47 74 29 103 - Komisariat Policji Prabuty
47 74 29 370 - Posterunek Policji Gardeja
47 74 29 380 - Posterunek Policji Ryjewo
47 74 29 385 - Posterunek Policji Sadlinki
Straż Miejska			
986, 55 261 08 99

DOBRZE Z MISTRZEM...
NA POCZĄTKU
Na inaugurację tegorocznych zmagań ligowych MMTS Kwidzyn mierzył się z Łomżą Vive
Kielce. Faworyt był jeden pomimo, że goście przybyli bez medalistów światowego czempionatu, którzy otrzymali wolne. Jednak pierwsze minuty należały do kwidzyniaków.
kwidzyniaków. Chociaż trzeba przyznać, iż nasi zawodnicy
wykazali się waleczną postawą i łatwo skóry nie sprzedali.
MMTS Kwidzyn - Łomża Vive Kielce 24:34 (14:16)
MMTS Kwidzyn: Dudek, Matlęga - Grzenkowicz 1, Orzechowski 1, Krieger, Zieniewicz 1, Kutyła 3, Biegaj 1, Guziewicz
2, Ossowski 1, Potoczny 2, Nastaj 2, Szyszko 1, Landzwojczak
6, Jankowski 2, Przytuła 1.

PORADNIE
Kwidzyn - Punkt Konsultacyjny od Uzależnień,
ul. Odrowskiego 10, od poniedziałku do soboty
w godz. 16.00 - 20.00 - tel. 55 261 08 46
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
POGOTOWIE GAZOWE		
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
URZĘDY
Urząd Miejski
Rada Miejska
Starostwo Powiatowe
Powiatowy Urząd Pracy
Urząd Skarbowy
Prokuratura Rejonowa
Sąd Rejonowy
Urząd Gminy Kwidzyn
Prabuty - Urząd Miasta i Gminy
Ryjewo - Urząd Gminy
Sadlinki - Urząd Gminy
Gardeja - Urząd Gminy

55 64 64 700, 701, 702, 721
55 64 64 711
55 646 50 00
55 267 27 00
55 641 37 00
55 279 36 76
55 262 45 60
55 279 23 88
55 278 20 01, 02
55 277 42 70
55 275 75 10
55 262 40 50

Obwodowy Urząd Pocztowy w Kwidzynie - 55 279 21 42
ZUS Inspektorat w Kwidzynie - 55 262 47 50
KRUS PT Kwidzyn – 55 279 26 96
POMOC
Kwidzyn - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
55 646 16 26, 55 646 16 24
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - 55 646 18 00
Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci - 55 279 30 22
Katolicki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy - 55 279 70 13
LECZNICE DLA ZWIERZĄT
Kwidzyn		
55 279 38 61, 55 645 65 55
Prabuty		
55 278 21 54
Ryjewo			
55 277 42 15
Wandowo		
55 275 19 23

OGŁOSZENIA DROBNE
* Sprzedam 2 działki 20 arowe
budowlano - rzemieślnicze.
Podzamcze k. Kwidzyna.
Tel. 662 201 593
* Sprzedam staw hodowlany z możliwością postawienia domków. Kwidzyn
tel. 602 733 387

Karne: 3 bramki / 8 rzutów

993, 55 279 37 26
55 279 22 50
55 279 3919
991, 801 404 404

* Sprzedam mieszkanie w Prabutach 42 m2, 2 pokoje.
Tel. 509 357 052
* Kurki odchowane kaczki,
gęsi, indyki, perliczki.
Tel. 600 539 790

Kary: 6 minut (Krieger, Nastaj, Landzwojczak)

Bartłomiej Jaszka tak ustawił swój zespół, że linia obrony
wyglądała wyjątkowo solidnie a na tablicy wyników mieliśmy
zaskakujący wynik 3:0 (po chwili 4:1). Utytułowany przeciwnik
wyszedł na prowadzenie dopiero w 11 minucie. Od tej pory
rywalizacja była bardzo wyrównana, ale kielczanie powoli
się rozkręcali i budowali przewagę. W tym czasie popisywał
się silnymi i celnymi rzutami Tomasz Gębala. Niestety, w naszej ekipie szwankowało szybkie rozgrywanie piłki i często
dochodziło do niewymuszonych błędów. Na dodatek złego
słabiutko było ze skutecznością przy wykonywaniu rzutów
karnych. Pomimo tego, zaledwie przewagą dwóch bramek
(14:16) zakończyła się pierwsza połowa spotkania.
W drugiej odsłonie „pociąg nam odjechał”... Już w 36 minucie było 16:21 (40 min. 18:25) a po kwadransie gry przewaga urosła do 10 trafień. Gospodarze nadal gubili piłkę w
czasie rozegrania a zdobycze bramkowe zawdzięczali indywidualnym akcjom swoich zawodników. Trener Jaszka mobilizował swoich zawodników do większej koncentracji i rotował
składem. Bartosz Dudek zaliczył kilka udanych interwencji i
przede wszystkim dzięki temu mistrz Polski nie zdeklasował

Łomża Vive Kielce: Wolff, Wałach - Vujović 4, Olejniczak 2,
Sićko 2, Karacić 4, Kulesh 3, Moryto 4, Surgiel 3, Kaczor, Gębala
6, Karalek 4, Gudjonsson 2.
Karne: 4 bramki / 4 rzuty
Kary: 12 minut (Kaczor x 2, Sićko, Kulesh, Surgiel, Karalek)
marco
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Orlen Wisła Płock - MMTS Kwidzyn 34:17 (21:11)

NAFCIARZE
NIE POZOSTAWILI ZŁUDZEŃ

Piotrkowianin
- MMTS Kwidzyn 24:25 (16:12)

HAPPY END

Nie było niespodzianki. Orlen Wisła Płock bez litości dla MMTS-u Kwidzyn. W zaległym W zaległym meczu z 13-tej serii PGNiG Superligi Piotrkowianin podejmował u siebie
meczu 4-ej serii rozgrywek PGNiG Superligi płocczanie pewnie pokonali rywali 34:17.
MMTS Kwidzyn. Drużyna zajmująca ostatPrzewaga płockiego zespołu w tym spotkaniu była nie- mek przy zaledwie dwóch trafieniach przeciwników.
nie miejsce w tabeli nie dała rady kwidzyniapodważalna. Od pierwszych minut podopieczni Xaviego
Sabate nadawali rytm grze i nie pozwalali na wiele naszej
Druga połowa to całkowita dominacja faworyta a po 42 kom, chociaż jeszcze na kwadrans przed końdrużynie. Nafciarze zaprezentowali żelazną defensywę, która minutach Nafciarze prowadzili 27:12. Na 5 minut przed końcem spotkania na tablicy wyników mieliśmy
momentami stanowiła monolit nie do przejścia dla kwidzy- cową syreną gole Arkadiusza Ossowskiego i Jakuba Szyszko
niaków. Świetne zawody rozegrał Niko Mindegia, który bez pozwoliły zmniejszyć straty do 13 bramek (30:17). Ostatnie rezultat 20:17.
problemu rozmontowywał obronę gości i zapisał na swoim
koncie aż dziewięć trafień. MMTS Kwidzyn tracił do miejscowych już po pierwszej połowie 10 bramek. Po przerwie zdołaliśmy zdobyć zaledwie sześć bramek.

fragmenty całkowicie należały do gospodarzy, bo tylko oni
trafiali do bramki przeciwnika.

Tylko na początku spotkania kwidzyniacy stawili czoła
wicemistrzom Polski. Pierwszego gola w tym meczu zdobył
Jakub Szyszko, a w 3 minucie trafienie Damiana Przytuły dało
gościom prowadzenie (1:2). Nafciarze odpowiedzieli serią pięciu bramek (6:2). Był jeszcze jeden moment oporu MMTS-u.
W 15 minucie po bramce Ryszarda Landzwojczaka zbliżyliśmy się na dystans dwóch bramek (8:6), lecz po 20 minutach
gry na tablicy widniał wynik 12:7. W ostatnich 7 minutach tuż
przed zejściem na przerwę gospodarze zdobyli siedem bra-

Orlen Wisła: Morawski - Krajewski 2, Czapliński 3, Szita 5,
Terzić, Mindegia 9/3, Ruiz 4, Vejin 4, Komarzewski 5, Serdio 1,
Toto, Susnja 1.

Orlen Wisła Płock - MMTS Kwidzyn 34:17 (21:11)

MMTS Kwidzyn: Dudek, Matlęga - Guziewicz, Ossowski
1, Nastaj 1, Przytuła 3, Szyszko 2, Zieniewicz 3, Krieger, Peret
1, Potoczny 2, Kutyła, Grzenkowski, Orzechowski, Landzwojczak 2, Jankowski.
oprac. eska

Zanim doszło do rywalizacji gospodarze przeżyli chwile grozy, bo z dachu hali padał na parkiet śnieg a delegat
ZPRP zapowiedział zastosowanie walkowera. Na szczęście
strażacy szybko usunęli usterkę a mecz rozpoczął się z 15
minutowym opóźnieniem. Całe to zamieszanie dobrze wykorzystali goście, którzy po 10 minutach gry prowadzili 7:3.
Trener Bartosz Jurecki wziął przerwę i dokonał zmianę w
bramce. Kacper Ligarzewski zaczął odbijać piłki, a gospodarze bardzo szybko odrobili straty (7:7). Kwidzyniacy całkowicie stanęli i pozwalali zawodnikom Piotrkowianina na
dalsze powiększanie przewagi (16:12).
W drugiej odsłonie to przyjezdni wzięli się za niwelowanie przewagi, a spora w tym zasługa Bartosza Dudka w
bramce i skutecznych rzutów Michała Potocznego. Na 15
minut przed końcową syreną nadal prowadzili gospodarze 20:17, ale już za chwilę MMTS wyszedł na prowadzenie.
Sama końcówka przyniosła sporo emocji a w ostatniej akcji
meczu (przy stanie 24:25) zawodnik gospodarzy popełnił
błąd w ataku i nasza ekipa cieszyła się ze zdobyczy trzech
punktów.
Piotrkowianin - MMTS Kwidzyn 24:25 (16:12)
Piotrkowianin: Kot, Ligarzewski - Stolarski 1, Matyjasik,
Kaźmierczak, Swat 3/2, Surosz 3, Pożarek 2, Mastalerz 3,
Sobut 1, Tórz 3, Szopa 3/1, Pacześny 2, Rutkowski 3.
Karne: 3/3
Kary: 12 minut (Rutkowski x2, Kaźmierczak, Sobut, Pacześny, Tórz)
MMTS Kwidzyn: Dudek, Matlęga - Grzenkowicz 2, Orzechowski, Krieger, Peret 3, Zieniewicz 2, Kutyła, Guziewicz,
Landzwojczak 2, Przytuła 4/2, Nastaj, Potoczny 6, Jankowski 1, Szyszko 4, Ossowski 1.
Karne: 2/3
Kary: 6 minut (Landzwojczak, Guziewicz, Przytuła)
oprac. eska
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Bieg ku pamięci i po mistrzostwo
W niedzielę 31 stycznia 2021 r. w Arenie Toruń przeprowadzono po raz trzeci miting ku pamięci najbardziej utytułowanej polskiej lekkoatletki, siedmiokrotnej medalistki olimpijskiej i dziesięciokrotnej rekordzistki świata - Ireny Szewińskiej. W ramach imprezy odbyły
się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Młodzików U-16. Zawody te miały rangę nieoficjalnych Mistrzostw Polski w najmłodszych
kategoriach wiekowych (czyli 12 i 14-latków). W tym sportowym wydarzeniu bardzo dobrze wypadli młodzi zawodnicy z Kwidzyńskiego
Klubu Lekkoatletycznego „Rodło”.

Spośród 62 zawodniczek
na dystansie 600 m Zuzanna Zielińska zajęła 7 lokatę.
Czternastoletnia Zuzia ustanowiła swój nowy rekord
życiowy 1.49.36 i szkoda, że
nie pobiegła w pierwszej,

silniejszej serii. Do pozycji
medalowej zabrakło jej jedynie 3 sekundy.
Po rywalizacji dzieci do
swoich biegów przystąpili
młodzicy i młodziczki, czy-

li kategoria U-16 w ramach
mistrzostw województwa
pomorskiego. Jako pierwsze wystartowały dziewczęta. W tej silnej serii pobiegły
Wiktoria Krysiak, Natalia
Proć i Tosia Kil. Do samego
końca bieg toczył się pod
dyktando dziewczyn z Prabut i rozegrał się na samym
finiszu.
Najlepszą biegaczką Województwa Pomorskiego na
dystansie 1000 m okazała
się Wiktoria, która minimal-

nie wyprzedziła drugą na
mecie Natalię o 0,32 s. Natomiast Tosia, która wraca
dopiero po kwarantannie i
kontuzji, zajęła w tej rywalizacji 13 miejsce.
- Jej rekord życiowy i wynik
z poprzedniego sezonu plasowałby ją na trzecim miej-

Wojciech Margulewicz z najlepszymi biegaczami dystansu
1000 m – Miłosz Wesołowski (po środku)

ZŁOTO MIŁOSZA

W dniach 12 - 14 lutego, w Toruniu Miłosz Wesołowski wywalczył złoty medal w biegu na 1000
m juniorów młodszych podczas Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych.
Miłosz jest podopiecznym trenera Wojciecha Margulewicza.
scu. Szkoda, ale trenujemy
ambitnie dalej i dążymy do
wyznaczonych celów – przyznaje Lech Kwiatkowski.
Po kontuzji do rywalizacji wrócił również Dominik
Wróblewski, który w biegu
na 600 m w kategorii U-16
zajął 19 miejsce. Rekord
życiowy Dominika na dystansie 1000 m to 2.53.31 s
(aktualnie 3 wynik w województwie).
W biegu młodziczek na
1000 m wystartowała Kamila Chmielecka, która zajęła
19 miejsce.
Tekst i zdjęcia
sam
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WYKAZ ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH,
W KTÓRYCH PROWADZONA BĘDZIE PRAKTYCZNA
NAUKA ZAWODU W ROKU 2021/2022
Lp. / Nazwisko i imię rzemieślnika / Adres zakładu rzemieślniczego / Ilość miejsc

ELEKTROMECHANIK (741201)

ZAWÓD FRYZJER (514101)

1. BIELECKI ZBIGNIEW, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn – 2

1. BRZOZOWSKA KLAUDIA, ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn - 1
2. CYPRUSEWICZ EWA, ul. Grudziądzka 18/1, 82-500 Kwidzyn - 2
3. JURKIEWICZ KATARZYNA, ul. Mickiewicza 5, 82-500 Kwidzyn - 2
4. KAMIŃSKA ANNA, ul. Żeromskiego 14, 82-500 Kwidzyn - 1
5. KARALUS DANUTA, ul. 3 Maja 15/1, 82-500 Kwidzyn - 1
6. KISSA HALINA, ul. Kościuszki 38, 82-500 Kwidzyn - 3
7. KOŚKA AGNIESZKA, ul. Łąkowa 4, 82-550 Prabuty - 2
8. KOWALCZUK MAŁGORZATA, ul. Kamienna 11 B, 82-500 Kwidzyn - 2
9. ŁASIŃSKA AGNIESZKA, ul. Kamienna 11, 82-500 Kwidzyn - 2
10. NOJEK NATALIA, ul. Konopnickiej 13/1, 82-500 Kwidzyn- 2
11. PARTYKA AGNIESZKA, ul. Kopernika 2 D/7, 82-500 Kwidzyn - 2
12. PIEŃKOWSKA MAGDALENA, ul. Toruńska 19b/1, 82-500 Kwidzyn - 2
13. PŁOCHACKA EWELINA, ul. Kopernika 32b, 82-500 Kwidzyn - 2
14. POŚWIATA JAN, ul. Chopina 18, 82-500 Kwidzyn - 2
15. PRZYGOCKA IWONA, ul. Reymonta 1A, 82-550 Prabuty - 2
16. SKALSKA ANNA, ul. Kopernika 2/1, 82-500 Kwidzyn - 2
17. SOBCZYŃSKA EWA, ul. Grunwaldzka 89, 82-420 Ryjewo - 2
18. TOMASZEWSKA EWA, ul. Żeromskiego 163, 82-500 Kwidzyn - 2
19. PRUS PAULINA, ul. Mieszka 1/12, 82-500 Kwidzyn – 2

PIEKARZ (751204)

LAKIERNIK SAMOCHODOWY (713203)
1. BYSTRZYCKA IZABELA, ul. Grudziądzka 1, 82-522 Sadlinki - 2
2. JAGIELSKA MARTA, ul. Kwidzyńska 35a, 82-520 Gardeja - 2
3. SZEWCZAK CEZARY, ul. Rzemieślnicza 2, 82-500 Kwidzyn - 2
BLACHARZ SAMOCHODOWY (721306)
1. GWÓŹDŹ MARIUSZ. ul. Długa 53 Mareza, 82-500 Kwidzyn - 3
2. JAGIELSKA MARTA, ul. Kwidzyńska 35a, 82-520 Gardeja - 2
3. SMOLIŃSKI WOJCIECH, ul. Łąkowa 11, 82-500 Kwidzyn - 2
4. SZEWCZAK CEZARY, ul. Rzemieślnicza 2, 82-500 Kwidzyn - 2
5. DUBIELA KAZIMIERZ. ul. Wołyńska 7, 82-550 Prabuty - 1
6. BYSTRZYCKA IZABELA, ul. Grudziądzka 1, 82-522 Sadlinki – 2
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (723103)
1. DUBIELA KAZIMIERZ, ul. Wołyńska 7, 82-550 Prabuty - 1
2. GURTOWSKI MAREK, ul. Łąkowa 5a, 82-500 Kwidzyn - 3
3. GWÓŹDŹ MARIUSZ, ul. Długa 53 Mareza, 82-500 Kwidzyn - 3
4. KARDASZ JAROSŁAW, ul. Łąkowa 33, 82-500 Kwidzyn - 2
5. KRÓL BOGDAN, ul. Jagiełły 1A, 82-550 Prabuty - 1
6. KULPA RAFAŁ, ul. Polna 11/1, 82-522 Sadlinki - 2
7. MORDAK SEBASTIAN, ul. Spółdzielcza 1b, 82-522 Sadlinki - 2
8. NOWICKI DANIEL, ul. Harcerska 4a, 82-500 Kwidzyn - 3
9. SOSNOWSKI TADEUSZ, ul. Leśna 2 Rakowiec, 82-500 Kwidzyn - 3
10. ŚWIDERSKI TOMASZ, ul. Kwidzyńska 1 Tychnowy, 82-500 Kwidzyn - 2
11. THIEL BOŻENA, ul. Malborska 1, 82-550 Prabuty - 4
12. BYSTRZYCKA IZABELA, ul. Grudziądzka 1, 82-522 Sadlinki - 2
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (741203)
1. SOSNOWSKI TADEUSZ, ul. Grudziądzka 1, 82-522 Sadlinki – 1
MONTER SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (712616)
1. DŁUŻEŃ RYSZARD, ul. Chodkiewicza 43, 82-550 Prabuty - 2
2. OSTROWSKA BERNARDA, ul. Wąbrzeska 2, 82-500 Kwidzyn - 2

1. BAREJKA KAZIMIERZ, Otłowiec 4b, gm. 82-520 Gardeja - 8
2. NAŁĘCZ ZBIGNIEW, ul. 1000-lecia 17, 82-521 Czarne Dolne - 2
3. ROCHNA HERONIM, ul. Bat. Chłopskich 56, 82-500 Kwidzyn - 6
4. SZPAKOWSKA WANDA, ul. Woj. Polskiego 12, 82-550 Prabuty - 2
5. FRYCZYŃSKI PAWEŁ, ul. Chopina 16, 82-500 Kwidzyn - 4
CUKIERNIK (751201)
1. SPLITT MACIEJ, ul. Grudziądzka 22, 82-500 Kwidzyn - 3
2. BAREJKA KAZIMIERZ, Otłowiec 4b, gm. 82-520 Gardeja - 3
FOTOGRAF (343101)
1. MONKIELEWICZ WOJCIECH, ul. 15-go Sierpnia, 82-500 Kwidzyn – 1
MONTER ZABUDOWY I WYKOŃCZEŃ W BUDOWNICTWIE (712905)
1. KOWALSKI JÓZEF, ul. Cypiska 1, 82-500 Kwidzyn - 3
2. POPIELARSKI JÓZEF, Licze 42 D, 82-500 Kwidzyn - 3
3. SANDECKI ROMAN. ul. Łąkowa 9 Korzeniewo, 82-500 Kwidzyn - 3
MURARZ – TYNKARZ (711204)
1. KOWALSKA JÓZEF, ul. Cypiska 1, 82-500 Kwidzyn - 3
2. PONIKOWSKI PIOTR, ul. Chodkiewicza 12, 82-500 Prabuty - 2
BLACHARZ (721301)
1. KRUPA DARIUSZ, ul. Łąkowa 7 Korzeniewo, 82-500 Kwidzyn – 3
STOLARZ (752205)
1. BIELASZEWSKA KAROLINA – KĘDZIORA MEBLE, ul. Długa 35 Mareza, 82-500 Kwidzyn - 2
2. KOSEK BARTOSZ, ul. Chodkiewicza 43, 82-550 Prabuty - 3
3. ŁĘGOWSKI KRZYSZTOF, ul. Kwiatowa 4, 82-420 Ryjewo - 3
4. POLAKIEWICZ WIESŁAW, ul. Słowiańska 19B, 82-420 Ryjewo - 3
5. SKONIECZEK WANDA, ul. Grudziądzka 7a, 82-522 Sadlinki - 3
ELEKTRYK (741103)
1. KALKOWSKI PIOTR, Obory 21a, 82-500 Kwidzyn - 1
2. KROPISZ ARKADIUSZ, ul. Kolista 1, 82-500 Kwidzyn - 2
3. TOCHA JÓZEF, ul. Warszawska 35, 82-500 Kwidzyn - 5
4. KUJTKOWSKI MACIEJ, ul. Łamana 7, 82-500 Kwidzyn - 2
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INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZNIÓW
W CELU PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI
ZAWODU W ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH
Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się
z dwóch równolegle realizowanych części: praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole
ponadpodstawowej lub na kursach dokształcających.

Podstawą organizacji nauki jest umowa o pracę, w celu
przygotowania zawodowego, podpisania pomiędzy pracodawcą rzemieślnikiem, a uczniem młodocianym pracownikiem. W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do zasadniczej szkoły ponadpodstawowej, młody
człowiek uzyskuje podwójny statut prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego, jeśli dokształcenie teoretyczne realizowane jest w systemie poza szkolnym.
Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia –
młodocianego pracownika, umiejętności teoretycznych i
praktycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem
kwalifikacji zawodowych przed Komisją Egzaminacyjną Izby
Rzemieślniczej.
Osoba zamierzająca podjąć naukę zawodu w zakładzie
rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki, które

wskazuje KODEKS PRACY, DZIAŁ DZIEWIĄTY. ZATRUDNIANIE
MŁODOCIANYCH ART. 190, ART. 191,:
ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową
przedstawiają świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu
ukończone 15 lat, ale nie więcej niż 18 lat
Umowa o pracę z przygotowania zawodowego i wszelkie
formalności związane z zatrudnianiem młodocianego pracownika załatwia się w Cechu Rzemiosł Różnych w Kwidzynie. Okres nauki zawodu ustalony jest w umowie o pracę i
zawiera się w przedziale do 36 miesięcy. Młodociany pracownik - uczeń ma prawo do wynagrodzenia za pracę. Wysokość
miesięcznego wynagrodzenia wynosi:
I rok nauki – nie mniej niż 5 %
II rok nauki – nie mniej niż 6 %
III rok nauki – nie mniej niż 7 %
– Wyliczony procent z przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału. Stawki
wynagrodzeń ustalono w kwotach najniższych, a potencjalni
pracodawcy mogą wypłacać dla pracowników młodocianych
wyższe wynagrodzenia.
Praktyczna nauka zawodu w zakładzie kończy się egzaminem czeladniczym przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej. Po upływie okresu, na jaki zawarto umowę o naukę, każdy uczeń zobowiązany jest przystąpić do egzaminu
czeladniczego, który w rozumieniu przepisów i programów
nauki, stanowi nieodłączny element procesu nauczania. Egzaminy na czeladników przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez Izbę Rzemieślniczą. Świadectwo
czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. Pierwszym poziomie.
Nauka i praca w zakładach rzemieślniczych wyrabiają dużą

samodzielność, operatywność, a ponadto dają uczniom duże
możliwości poznania toku pracy w zakładach z ich całą złożonością. Bowiem rzemieślnik jest zarazem wytwórcą, zaopatrzeniowcem, magazynierem, handlowcem i często księgowym w jednej osobie. Swoją wiedzę i zdobyte doświadczenia
ma możliwość przekazać uczniom, by mogli oni nabywać w
ten sposób niezbędną wiedzę do samodzielnej pracy.
Rzemieślnicza nauka zawodu stanowi pełnoprawne ogniwo w systemie kształcenia zawodowego.
Bliższych informacji odnośnie nauki zawodu udziela Cech
Rzemiosł Różnych w Kwidzynie, przy ul. Grudziądzkiej 22, tel.
55-279-33-45 lub 504-403-114.
Na stronie 23 publikujemy wykaz zakładów rzemieślniczych, w których prowadzona będzie praktyczna nauka
zawodu, w rozbiciu na poszczególne branże.

