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Modernizacja Urzędu Gminy
Zakończono termomodernizację budynku Urzędu Gminy realizowaną w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020. Całko-
wita wartość zadania wy-
niosła 1,3 mln. zł, a kwota 
dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego wyniesie 
ok. 725 tys. zł. Zakres prac 
termomodernizacyjnych 
obejmował m.in. wykona-
nie izolacji termicznej ścian 
zewnętrznych budynku 
 z wyprawą elewacyjną, do-
cieplenie stropu poddasza, 
pokrycie dachu dachówką 

ceramiczną z robotami towarzyszącymi oraz wymianę oświetlenia na energooszczęd-
ne oprawy z modułami LED. Radosław Mochalski

Szanowni mieszkańcy
Informujemy, że w związku ze zmianą Banku obsługującego Gminę Ryńsk z dniem 31 grudnia 
2019 roku wygasły wszystkie dotychczas funkcjonujące numery kont bankowych. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na indywidulane konta dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami, 
na które utworzono płatności automatyczne. O nowych numerach kont zostaną Państwo poin-
formowani listownie. 

W Gminie Ryńsk 
dobiegły końca 

wybory sołeckie. Ostat-
nie zebrania odbyły się 
w sołectwach Trzcianek 
oraz Węgorzyn. W wyni-
ku głosowania sołtysem 
sołectwa Trzcianek zo-
stała Pani Maria Dziełak, 
natomiast sołtysem Wę-
gorzyna Pan Zbigniew 
Stolkowski. Tym samym 
swoje długoletnie kaden-
cje zakończyli Pan Grze-
gorz Chmura, który pełnił 
funkcję Sołtysa Trzcianka 
w latach 1990-2020 oraz 
Pan Kazimierz Machynia 
pełniący funkcję Sołty-
sa Węgorzyna w latach 
1999-2020. Serdecznie 
dziękujemy za wiele lat 
pracy na rzecz swoich 
społeczności, a nowo wy-
branym sołtysom życzy-
my sukcesów. 

Łukasz Gapiński

Wybory Sołeckie
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Z PRACY RADY GMINY
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W      dniach 30 grudnia 2019 roku oraz 11 lutego 2020 
roku  odbyły się sesje Rady Gminy Ryńsk - XV oraz 

XVI.
Rada Gminy podjęła uchwały w następujących sprawach:
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Ryńsk we wsi Wałycz,
- zmiany budżetu Gminy Ryńsk na 2019 rok,
- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z koń-
cem roku budżetowego 2019,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Ryńsk na lata 2020-2039,
- uchwalenia budżetu Gminy Ryńsk na 2020 roku, 
- uchwalenia Wieloletniego programu inwestycyjnego 
Gminy Ryńsk na lata 2020-2027,
- zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,
- ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ryńsk 
w roku szkolnym 2019/2020,
- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy oraz wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia 
stawki opłaty za pojemnik od właścicieli nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne,
- zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Ryńsk, warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej, terminach i miejscu składania deklaracji,
- zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 
współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Wąbrzeźno przy realizacji zadania polegającego na zmia-
nie aglomeracji Wąbrzeźno,
- zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Ryńsk 
na 2020 rok,
- zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ryńsk na  

2020 rok,
- udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia 
grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełno-
sprawnych „Nasz Mały Świat”,
- udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej 
w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności 
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
- udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu dotacji celowej na 
dofinansowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej 
w Wąbrzeźnie,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryńsk 
na lata 2020-2039,
- zmiany budżetu Gminy Ryńsk na 2020 rok, 
- zmiany Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy 
Ryńsk na lata 2020-2027,
- zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od 
osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inka-
sentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za in-
kaso,
- zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty tar-
gowej, stawek opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów 
oraz  określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gmi-
ny w 2021 r. środków stanowiących fundusz sołecki,
- Programu wspierania rodziny w Gminie Ryńsk w latach 
2020 – 2022,
- uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby realizacji 
inwestycji celu publicznego na terenie użytku ekologicz-
nego,
- zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Ryńsk na lata 2017-2023,
- wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysoko-
ści dla niepublicznej innej formy wychowania przedszkol-
nego prowadzonej na terenie Gminy Ryńsk przez osoby 
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
oraz osoby fizyczne,
- wskazania przedstawicieli Gminy Ryńsk do składu Rady 
Społecznej  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Płużnicy.

  Rada Gminy ponadto rozpatrzyła Sprawozdanie z wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszcze-
gólnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Ryńsk oraz  zapoznała się  
z  zakresem zmian wprowadzonych do budżetu Gminy na 
2019 rok zarządzeniami Wójta Gminy.

Kazimiera Świderska
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Demografia 

Urodzenia, zgony i migracje powodują, że liczba mieszkańców jest licz-
bą zmienną, przedstawiamy więc najnowsze dane demograficzne do-

tyczące Gminy w 2019 roku. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 
Gmina Ryńsk liczyła 8718 mieszkańców, z czego 8632 osób jest zamel-
dowanych na pobyt stały, natomiast 86 osób na pobyt czasowy. Przyrost 
naturalny w gminie był dodatni i w roku 2019 wynosił 13. W ubiegłym roku 
zmarło 85 mieszkańców naszej gminy, o 3 osoby mniej w stosunku do 
roku 2018 r. Urodziło się natomiast 98 dzieci, w tym 46 dziewczynek i 52 
chłopców.
 Lidia Rewer

Nowa Linia Autobusowa w 2020 roku 

Informujemy, że z dniem 10 lutego 2020 roku uruchomiono połączenie autobusowe na linii Ryńsk - Wąbrzeźno. Auto-
bus kursuje w dni nauki szkolnej według poniższego rozkładu:

 

Godz. odjazdu Przystanek Godz. odjazdu Przystanek

830 Ryńsk (apteka) 1150 Wąbrzeźno (dworzec)
832 Ryńsk I 1152 Wąbrzeźno ul. Matejki
837 Trzciano 1154 Wąbrzeźno ul. Wolności
840 Przydwórz 1200 Łabędź
844 Przydwórz I 1203 Trzcianek
850 Czaple 1208 Uciąż
856 Uciąż 1215 Czaple
901 Trzcianek 1221 Przydwórz I
905 Łabędź 1225 Przydwórz
911 Wąbrzeźno ul. Wolności 1228 Trzciano
913 Wąbrzeźno ul. Matejki 1232 Ryńsk I

915 Wąbrzeźno (dworzec) 1233 Ryńsk (apteka)

Zwrot Podatku Akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Producenci rolni w okresie od 3 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku  
mogli składać  wnioski o zwrot podatku akcyzowego. 

W decyzjach wysyłanych do rolników zostaną wskazane kwoty, które sta-
nowić będą przysługujący im zwrot. Przekazanie środków, nastąpi prze-
lewem na podany we wniosku rachunek bankowy w terminie  od 1 do 30 
kwietnia 2020 roku. 
Przypominamy, iż limity obowiązujące w 2020 roku stanowią:
a) 100 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych,
b) 30 litrów oleju napędowego na średnioroczną dużą jednostkę bydła*
Stawka zwrotu na 1 litr oleju napędowego wynosi 1 zł.

UWAGA
Jeżeli limit przysługujący danemu producentowi na 2020 rok nie został wykorzystany, może on również złożyć wniosek 
w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. 

* dla potwierdzenia ilości bydła, obowiązek dostarczenia zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa o średniorocznej ilości bydła w 2019 roku w przeliczeniu na DJP. Obowiązek dotyczy wniosków składanych po 
raz pierwszy w danym roku.

Anna Górska
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W 2020 roku obowiązują następujące stawki podatku:

- podatek od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części: 

a/ mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m2 pow. użytkowej

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1m2 
pow. użytkowej 

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 
11,18 zł od 1 m2 pow. użytkowej 

d/ związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł od 1 
m2 pow. użytkowej

e/ od pozostałych budynków lub ich części – 7,67 zł od 1 
m2   pow. użytkowej

f/ chlewni, stodół, obór - 0,14 zł - od 1 m2 pow. użytkowej 

2) od budowli 2% ich wartości

3) od gruntów:

a/ od 1m2 powierzchni gruntów związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 
zł

b/ od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorni-
ków sztucznych - 4,80zł od 1 ha powierzchni     

c/ od dróg  – 0,07 zł od 1 m2 powierzchni

d/ od gruntów pozostałych - 0,42 zł  od 1m2 powierzchni

f/ niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, i po-
łożonych na terenach, dla których miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o 
przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te ro-
dzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym 
czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami pra-

wa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;

- podatek od środków transportowych: 

4) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 830 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 953 zł, 

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1056 zł;

5) od samochodu ciężarowego o masie całkowitej rów-
nej lub wyższej niż 12 ton jak w załączniku Nr 1 do uchwa-
ły;

6) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 9 ton włącznie - 968 zł,

b) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1077 zł;                      

7) od ciągnika siodłowego i balastowego przystoso-
wanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton jak 

w załączniku Nr 2 do uchwały;

8) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, 

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 830 zł;

9) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie 
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego jak w załączniku Nr 3 do uchwały;

10) od autobusów o ilości miejsc do siedzenia poza miej-
scem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 830 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1.453 zł.

- podatek rolny:  

cena żyta (cena GUS) 58,46 zł/dt. Wobec powyższego 
stawka podatku rolnego od dnia 1 stycznia 2020 roku 
wynosić będzie 146,15 zł dla gospodarstw rolnych oraz 
292,30 zł dla użytków rolnych nie stanowiących gospodar-
stwa rolnego.

Uwaga, z dniem 1 stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana 
numeru kont bankowych.

Pełna treść uchwał  oraz numery kont bankowych w po-
wyższych sprawach znajdują się  na stronie internetowej 
- zakładka sprawy do załatwienia, następnie Wydział Fi-
nansowy – podatki. 

Anna Górska

Wysokości Stawek Podatkowych w 2020 roku
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1 stycznia 2020 roku jest datą wejścia w życie zmian w 
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi 

w Gminie Ryńsk. Główną zmianą jest zmiana sposobu 

RÓŻNE WIEŚCI
Zmiany w Gospodarce Odpadami w Gminie Ryńsk

naliczania opłaty na liczbę osób zamieszkujących daną 
nieruchomość (nie bierze się pod uwagę zameldowania). 
Wysokość stawki wynosi 16 zł za jedną osobę, a w przy-
padku, kiedy bioodopady są kompostowane na nierucho-
mości w specjalnie przygotowanym kompostowniku staw-
ka wynosi 15 zł. 
Zmiana ustawy wprowadziła również obowiązek segre-
gacji odpadów na nieruchomości. Wprowadzone stawki 
opłat dotyczą zatem sytuacji, w której na nieruchomości 
prowadzona jest rzetelna segregacja. W przypadku, kiedy 
zostanie stwierdzony brak lub źle prowadzona segregacja 
właściciel lub użytkownik nieruchomości zostanie obciążo-
ny karą w wysokości podwojonej stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami. 

Łukasz Gapiński

Gminna Spółka Wodna w Wąbrzeźnie w grudniu 2019 
roku zakupiła nowy sprzęt do utrzymywania urządzeń 

melioracyjnych – koparko-ładowarkę CASE 695ST wraz z 
osprzętem oraz mulczer koszący. Koszt realizacji tej inwe-
stycji wyniósł 424 965,00 zł.
Inwestycja ta mogła być zrealizowana dzięki środkom fi-
nansowym pochodzącym z PROW na lata 2014-2020 w 
ramach operacji typu „Inwestycje zapobiegające znisz-
czeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziała-
nia „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których 
celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk 
żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i kata-
strof (w wysokości 272 000,00 zł), jak również przy współ-
udziale Gminy Ryńsk. Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy 
Ryńsk – Władysława Łukasika oraz Rady Gminy Ryńsk, 
GSW Wąbrzeźno otrzymała w grudniu 2019 roku dotację 

na realizację w/w inwestycji w wysokości 80 000,00 zł. Po-
została kwota w wysokości 72 965,00 zł została pokryta ze 
środków pochodzących z kredytu bankowego.
Nowa koparko-ładowarka będzie służyła do utrzymania 
we właściwym i należytym stanie wszystkich urządzeń 
melioracyjnych na terenie objętym działalnością GSW w 
Wąbrzeźnie, a warto dodać, że obszar jej działania stano-
wi ponad 250 km rowów oraz 3 100 ha użytków zmelioro-
wanych. 
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Wąbrzeźnie dziękuje za 
pomoc w realizacji tej inwestycji wszystkim osobom pra-
cującym nad tym projektem, a w szczególności Wójtowi 
Gminy Ryńsk i pracownikom tutejszego Urzędu Gminy.

Marcin Sitkowski

GSW w Wąbrzeźnie ma nową koparko-ładowarkę

* Na zdjęciu – Przedstawiciele GSW Wąbrzeźno oraz przedstawiciel firmy EWPA Sp. z o.o., która dostarczyła sprzęt.
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Pies, to najlepszy przyjaciel człowieka jednak właściciel 
musi zdawać sobie sprawę, że obok radości, jaką nam 

sprawia nie można zapominać o kilku, bardzo istotnych 
obowiązkach.
Właściciel psa:
• ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierzę-
cia,
• psa może spuścić tylko w miejscu mało uczęszczanym 
przez ludzi (z zachowaniem kontroli nad nim) lub w miej-
scu do tego wyznaczonym,
• psa nie może wprowadzać do pewnych określonych 
miejsc (np. placówek handlowych czy placów zabaw),
• powinien posiadać dowód aktualnych szczepień ochron-

nych psa,
• jest zobowiązany do bezzwłocznego usuwania odcho-
dów zwierzęcia z terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku.
• wychodząc na spacer z psem trzeba być wyposażonym 
w smycz i, w zależności od rasy psa, również kaganiec 
(w większości przepisów wskazuje się, że to smycz jest 
elementem obowiązkowym, kaganiec przeznaczony jest 
przede wszystkim dla ras agresywnych)
   Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa 
odnosi się nie tylko do niewyposażenia naszego pupila 
w odpowiedni sprzęt. Bardzo ważnym obowiązkiem, jaki 
spoczywa na właścicielu jest takie dopilnowanie zwierzę-
cia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem 
zobowiązuje także Kodeks wykroczeń. Wskazuje on, w 
art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega 
karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
Oczywiście nie w każdej sytuacji tylko my odpowiemy za 
niebezpieczne zachowanie naszego psa. Warto pamiętać 
również o treści art. 78 KW, zgodnie, z którym: „kto przez 
drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że 
staje się niebezpieczne podlega karze grzywny do 1000 zł 
albo karze nagany”.

Piotr Klejnowski

Pies najlepszym przyjacielem człowieka

System informowania mieszkańców 
za pomocą krótkich wiadomości tekstowych 

Dzięki bezpłatnym SMS-om mieszkańcy Gminy będą powiadamiani o zagro-
żeniach, awariach, wydarzeniach kulturalnych i sportowych, oraz innych wy-

darzeniach z życia gminy. Aby się zarejestrować i otrzymywać bezpłatne SMS-y  
z informacjami należy wysłać wiadomość SMS o treści "TAK.NR.KODU" na numer 513 
521 124. Wykaz kodów przedstawiamy poniżej. Przykładowo, dla Sołectwa Cym-
bark wysyłamy sms o treści: TAK.SOL.01. Użytkownik ponosi tylko koszt wiadomo-
ści SMS, przy pomocy której rejestruje się lub wyrejestrowuje z systemu. Jest to cena 

zwykłej wiadomości SMS, właściwa dla operatora telefonii komórkowej, w której Użytkownik ma telefon komórkowy. 
Użytkownik otrzymuje wiadomości SMS z Serwisu Informacyjnego SMS bez ponoszenia żadnych kosztów, gdyż za 
wiadomości te płaci ich nadawca, czyli Gmina.
Aby wyrejestrować się z Serwisu Informacyjnego SMS, należy ze swojego telefonu komórkowego wysłać wiadomość 
SMS na numer telefonu 513 521 124 o treści: REZYGNACJA. Wyrejestrowania z Serwisu Informacyjnego SMS, należy 
dokonywać zawsze z tego samego numeru telefonu, z którego nastąpiła rejestracja.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania systemu prosimy kierować na adres: sms@gminarynsk.pl
WYKAZ KODÓW REJESTRUJĄCYCH

KOD SOŁECTWO
TAK.SOL.01 Cymbark
TAK.SOL.02 Czystochleb
TAK.SOL.03 Jaworze
TAK.SOL.04 Jarantowice
TAK.SOL.05 Ludowice
TAK.SOL.06 Łabędź
TAK.SOL.07 Małe Radowiska
TAK.SOL.08 Myśliwiec
TAK.SOL.09 Orzechowo
TAK.SOL.10 Orzechówko
TAK.SOL.11 Pływaczewo

KOD SOŁECTWO
TAK.SOL.12 Przydwórz
TAK.SOL.13 Ryńsk
TAK.SOL.14 Sitno
TAK.SOL.15 Stanisławki
TAK.SOL.16 Trzcianek
TAK.SOL.17 Trzciano
TAK.SOL.18 Wałycz
TAK.SOL.19 Wałyczyk
TAK.SOL.20 Węgorzyn
TAK.SOL.21 Zieleń

Marek Motylski
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Brave Kids to nie-
codzienny projekt 

edukacyjno-artystyczny  
w którym biorą udział 
dzieci z różnych konty-
nentów i tworzą jeden 
wspólny spektakl arty-
styczny. Projekt powstał 
w 2009 roku przy wro-
cławskim Brave Festi-
val, jednym z najbardziej 

uznanych i prestiżowych wydarzeń kulturalnych Wrocła-
wia i Polski. Głównym organizatorem i pomysłodawcą 
Brave Kids jest wrocławskie Stowarzyszenie Kultury Te-
atralnej Pieśń Kozła.
Na czym polega Brave Kids? 
Dzieci przyjeżdżające do Polski w ramach Brave Kids 
przez dwa tygodnie mieszkają w domach polskich rodzin. 
W tym czasie biorą udział w warsztatach artystycznych i 
wspólnie z dziećmi z Polski przygotowują spektakl. Unika-
towe, bo łączące kultury i tradycje nieraz odległe od siebie 
o tysiące kilometrów. 
– Brave Kids są niesamowicie otwarte, spontaniczne, 
szybko nawiązują dobre relacje, a różnice kulturowe trak-
tują jak skarbnicę inspiracji. Widać to w trakcie ich wystę-
pów scenicznych, w czasie warsztatów, ale też w zwykłych 
sytuacjach na co dzień. Wcześniej sama gościłam dzieci i 
przekonałam się, że to najpiękniejsza część projektu. Dla-
tego tym mocniej zachęcam wszystkich do zaproszenia 
Brave Kids do siebie – mówi Iwona Frydryszak, producent 
wykonawczy projektu Brave Kids.
W  roku 2019 do Polski przyjechały grupy m.in. z Kolumbii, 
Salwadoru, Indii, Kazachstanu, Estonii, Korei Południo-
wej, Kenii, Palestyny i Gruzji. Łącznie w Brave Kids 2019 
wzięło udział ok. 150 dzieci (również z Polski). Gościły one 
w sześciu miastach. Dodajmy, że na Pomorzu Brave Kids 
gościło po raz pierwszy. W każdym z powyższych miast 
była okazja do zobaczenia grup podczas występów arty-
stycznych oraz spotkania się z dziećmi w ramach innych 
wydarzeń.
Przygotują niepowtarzalny finał
W czerwcu uczestnicy Brave Kids spotkali się w Oborni-
kach Śląskich niedaleko Wrocławia, gdzie przygotowali 
wielki spektakl finałowy. Niesamowite widowisko można 
było zobaczyć 7 i 9 lipca na dużej scenie Teatru Polskiego 
we Wrocławiu.  Było ono również szeroko transmitowane 
w telewizji oraz  radiu. To niezwykłe wydarzenie, za każ-

dym razem zaskakuje pomysłowością i energią młodych 
artystów. W 2018 roku spektakl przyciągnął 1800 widzów. 
W tym roku, już po raz drugi, odbył się też projekt towarzy-
szący Brave Kids – Reunion, w ramach którego spotkały 
się wybitnie uzdolnieni artystycznie uczestnicy poprzed-
nich edycji projektu. W ramach Reunion w Wałbrzychu 
oraz w Warszawie i we Wrocławiu spotkała się utalento-
wana młodzież z Ugandy, Indii, Iranu, Nepalu, Gruzji i Pol-
ski, łącznie ok. 30 artystów. Projekt wspierany był przez 
Jacka Timingeriu, reżysera teatralnego. Co więcej, Brave 
Kids w 2019 roku odbywał się również zagranicą w Esto-
nii, Indiach, Gruzji i Rumunii. 
A może Brave Kids Wąbrzeźno ?
W roku 2020 odbędzie się już 11 edycja Brave Kids. W 
poprzednich wzięło udział łącznie 1500 dzieci ze 180 grup 
artystycznych, a w swoich domach gościło je 500 polskich 
rodzin z 13 miast. W tym roku chcielibyśmy aby jednym z 
miast goszczących to niesamowite przedsięwzięcie było 
Wąbrzeźno. W okresie od 27.06-12.07.2020r około 14 
dzieci z różnych miejsc na świecie będzie gościło w na-
szym mieście. W tym czasie Brave Kids wraz z dziećmi z 
naszego miasta oraz Gminy Ryńsk będą tworzyć jeden, 
wspólny, niezwykły spektakl.
Patronat nad imprezą objął Urząd Miasta Wąbrzeżno, na-
tomiast głównymi koordynatorami projektu są Fundacja 
Manufaktura Kreatywnego Rozwoju oraz szkoła językowa 
English House. Do projektu włączyła się również Gmina 
Ryńsk.
Edycje odbywające się w każdym z miast organizowane 
są w partnerstwie z lokalnymi organizacjami i instytucjami 
kultury, dlatego wszystkie instytucje, organizacje, osoby 
prywatne oraz przedsiębiorstwa chcące wesprzeć projekt 
Brave Kids Wąbrzeźno zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji: www.bravekids.eu oraz www.facebook.
com/BraveKids  

Kontakt :
Paulina Garbina
tel: 603 889 091

paulinagarbina@wp.pl

manufakturawabrzezno@gmail.com                                                                    
             

  Paulina Garbina

Brave Kids 

Od początku grudnia  
w szkołach w Jaranto-

wicach  i Zieleniu ruszył pro-
jekt „Doświadczalny Bigos”. 
Jego uczestnicy wzięli udział  
w szeregu warsztatów o te-
matyce świątecznej. M.in. 
tworzyli ozdoby ledowe, któ-
rych efektem są iluminacje 
świetlne reniferów ciągną-

cych sanie Mikołaja od połowy grudnia zdobiące zewnętrz-
ną elewację obu szkół. Ponadto w Szkole Podstawowej 

w Zieleniu odbyły się pierwsze zajęcia programowania z 
ozobotami  i zajęcia rękodzielnicze, w wyniku których po-
wstały anioły z masy solnej i ozdoby choinkowe z szyszek. 
W Jarantowicach roztargniony elf zgubił przepis na pierni-
ki Mikołaja i uczestnicy musieli rozwikłać ukryte zagadki 
w eduroomie, żeby go odnaleźć. Dzieci wykonały również 
przepiękne trójwymiarowe kartki świąteczne. 
To dopiero mała przystawka bigos gotuje się dalej,  
a wszyscy wiemy, że im więcej składników, tym jego aro-
mat jest bogatszy.  Projekt jest realizowany  w ramach 
partnerstwa z Fundacją PZU. 

Sabina Topij - Brylińska

Mieszamy w kotle 
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Podczas tegorocznych ferii, biblioteki Gminy Ryńsk, 
organizowały zajęcia dla dzieci. Były to codzienne 

bezpłatne spotkania od poniedziałku do piątku. Nasi bi-
bliotekarze, jak zwykle przygotowali bardzo bogatą ofertę 
zajęć edukacyjnych, warsztaty kulinarne,  gry planszowe,  
zajęcia literackie i plastyczne. W zajęciach brali udział  ze 
swoimi pociechami również rodzice albo dziadkowie. Na 
zakończenie ferii biblioteka  filia Orzechowo zorganizo-
wała bal karnawałowy dla dzieci z wesołymi zabawami 
 i dodatkowymi atrakcjami. 

Zajęcia  plastyczne w bibliotece filia Ryńsk

Gry paszowe w bibliotece GBP Pływaczewo

Zajęcia plastyczne  w bibliotece filia Myśliwiec

Setna rocznica powrotu Kowalewa Pomorskiego do 
Rzeczpospolitej Polskiej

26 stycznia 2020 roku Chór Cantate Domino wystąpił na 
rynku w Kowalewie Pomorskim z pieśniami patriotycznymi 
z okazji Setnej rocznicy powrotu Kowalewa Pomorskiego 
do Rzeczypospolitej Polskiej.

Chór Cantate Domino w Kowalewie Pomorskim

Bal karnawałowy  w bibliotece  filia  Orzechowo

Zajęcia plastyczne dla dzieci w bibliotece filia Wałycz

Chór Cantate Domino w Kowalewie Pomorskim

12 stycznia 2020 roku Chór Cantate  Domino wystąpił w z 
“Koncertem świątecznym” w kościele Parafii św. Mikołaja 
w Kowalewie Pomorskim. 

 

Grażyna Góralska

Gminna Biblioteka Publiczna w Pływaczewie
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11 grudnia został rozstrzygnięty gminny etap Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego ,,Zapobiegamy 

Pożarom”. Komisja Konkursowa dokonała oceny prac pla-
stycznych i zakwalifikowała do etapu powiatowego prace  
Aleksandry Sroki z oddziału ,,0’’, Amelii Harczenko z klasy 
I, Oliwii Dziewięckiej z klasy II , Małgorzaty Dziub z klasy V, 
Joanny Nowocień i Weroniki Dziub z klasy VII. Wyróżnio-
no pracę: Marty Modrzyńskiej z oddziału,,0’’, Zachariasza 
Szumnego z klasy II i Martyny Gryczkowskiej z klasy VI.

***
21 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu pt. „Laurka dla babci i dziadka”. Oli-
wia Bieda z kl. III zdobyła II miejsce w kategorii Szkoły 
Podstawowe. 

***
W styczniu odbyły się ćwierćfinały wojewódzkie Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej. Wzięły w nich 
udział zespoły dziewcząt i chłopców, które w grudniu 2019 
r. zdobyły Mistrzostwo Powiatu Wąbrzeskiego. 20 stycz-
nia 2020 r. w Chełmnie rozegrano ćwierćfinał wojewódzki 
dziewcząt. Nasze siatkarki zajęły  III miejsce. Trzy dni póź-
niej, 23 stycznia 2020 r. w Toruniu odbył się ćwierćfinał wo-
jewódzki w kategorii chłopców. Chłopcy zajęli IV miejsce.

***
18 grudnia harcerze i zuchy z 65 Patrolu Jarantowickie-
go Niepowtarzalni pojechali do Torunia odebrać na Rynku 
Staromiejskim Betlejemskie Światełko Pokoju. Towarzy-
szyło ono uczniom szkoły podczas wigilii klasowych. De-
legacja harcerzy i zuchów przekazała je mieszkańcom wsi 
po mszy świętej 22 grudnia 2019 r. w kościółku w Jaran-
towicach.

***
W okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski 
włączył się w AKCJĘ CHARYTATYWNĄ wspierającą or-
ganizację pożytku publicznego Stowarzyszenie Sursum 
Corda. Celem akcji była sprzedaż bożonarodzeniowych 

SZKOLNE WIEŚCI

Świątecznych Kartek Dobroczynnych. Dochód ze sprze-
daży przeznaczony został na wsparcie programu leczenia 
i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych dzieci. 

***
Z okazji stulecia powrotu Wąbrzeźna do wolnej Polski 18 
stycznia  delegacja 65 Patrolu Jarantowickiego Niepo-
wtarzalni odwiedziła groby ojców i matek niepodległości  
w naszym regionie. Na mogiłach złożyliśmy kwiaty i zni-
cze. 

***
20 stycznia z okazji 100. ROCZNICY POWROTU 
WĄBRZEŹNA DO MACIERZY patrol zuchów i harcerzy 
brał udział w głównych uroczystościach w Wąbrzeźnie. 
Uroczystości obserwowali także uczniowie z klasy VII i 
VIII, którzy uczestniczyli w korowodzie. Uroczystość roz-
poczęła się od przemarszu grupy rekonstrukcyjnej z ulicy 
1 Maja na Plac Jana Pawła II, gdzie odbywały się obchody 
Odzyskania Niepodległości. Symbolicznym podziękowa-
niem za wolność i oddanie hołdu poległym było zapalenie 
przed Szkolnym Krzyżem zniczy. Uczniowie zwiedzali tak-
że tematyczne wystawy w holu szkoły.                                       

***
23 stycznia z okazji Dnia Babci i Dziadka w naszej szkole 
tradycyjnie odbyło się spotkanie wnucząt z ich babciami 
i dziadkami. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły pod kie-
runkiem swoich wychowawczyń przygotowali  program 
artystyczny.  Było to miłe spotkanie łączące pokolenia  
i uczące szacunku do osób, które zajmują w sercach dzie-
ci szczególne miejsce.

***
25 stycznia uczniowie naszej szkoły brali udział w okolicz-
nościowym spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Ła-
będziu. Na tę uroczystość został przygotowany program 
artystyczny, w którym nie zabrakło recytacji wierszy, kon-
certu piosenek oraz pokazów tańca. 

Szkoła Podstawowa w Jarantowicach

Szkolny Zespół Redakcyjny
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Tradycji stało się zadość. Czas karnawału jest dosko-
nałą okazją do zabawy. 17 stycznia 2020 roku bawiły 

się dzieci z klas 0 – I. Wszyscy uczniowie pojawili się na 
balach w pięknych strojach. Księżniczka tańczyła w parze 
z ratownikiem medycznym, a żołnierze z dumą pozowali 
do zdjęć. Był też dostojny król oraz pielęgniarka, a także 
bohaterowie z baśni, bajek, filmów i komiksów. Nie brako-
wało chętnych do udziału w różnych zabawach. Miłośnicy 
śpiewu mogli zanucić znane przeboje, wykonując jedno-
cześnie przeróżne figury taneczne. Po balu wszyscy byli 
zadowoleni, zabawa była naprawdę udana.

  

***
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Wąbrzeźnie w dniu 22 stycznia 2020 roku 
przeprowadził pogadankę z uczniami wszystkich klas na 
temat bezpiecznych ferii. Powiedział o tym, jak korzystać z 
lodowisk i jak bezpiecznie zachować się na stoku narciar-
skim. Przypomniał też o tym, żeby zachować ostrożność 
w czasie zabaw na świeżym powietrzu, podczas których 
należy być ubranym w ciepłą odzież, najlepiej zawiera-
jącą elementy odblaskowe. Prowadzący przekazał wiele 
informacji o bezpieczeństwie pożarowym. Zwrócił uwagę 
na to, by w domach była drożna wentylacja i znajdowały 
się czujniki dymu i czadu. Uczniowie wzbogaceni o wiele 
cennych informacji mogą bezpiecznie i odpowiedzialnie 
spędzić czas podczas ferii.

   

***
24 stycznia 2020 roku uczniowie naszej szkoły wraz z na-
uczycielami uczestniczyli w żywej lekcji historii. Jej moty-
wem przewodnim była 80 rocznica wybuchu II wojny świa-
towej. Rekonstrukcja historyczna nosiła tytuł „Wrzesień 
39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a 
zniknęła II Rzeczpospolita”. Przedstawiciele Grupy Arty-

stycznej „Rekonstrukto” omówili sytuację międzynarodo-
wą naszego kraju, etos żołnierza i ułana w społeczeństwie 
polskim. Prowadzący spotkanie zaprezentowali polski 
mundur wojskowy szeregowego, podoficera łączność, za-
opatrzenia oraz ekwipunek i wyposażenie używane pod-
czas kampanii wrześniowej 1939 roku. 

***
24 stycznia 2020 roku odbył się w naszej szkole apel, na 
którym przedstawieni zostali uczniowie, którzy wykazali 
się stuprocentową frekwencją oraz uczniowie z najwyższą 
średnią ocen i wzorowym zachowaniem. Wszyscy otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy z rąk pani Dyrektor Marzeny 
Prusakowskiej oraz wielkie brawa od zgromadzonej spo-
łeczności uczniowskiej.

***
25 stycznia 2020 roku wystartował w hali Arena w Toruniu 
II Ogólnopolski Mityng Pamięci Ireny Szewińskiej, w któ-
rym udział wzięli uczniowe naszej szkoły. W ramach tych 
zawodów rozegrano Halowe Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego w lekkiej atletyce. 

Szkoła Podstawowa w Myśliwcu

Szkolny Zespół Redakcyjny
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Szkoła Podstawowa w Ryńsku

W dniach 20 - 21 stycznia 2020 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Mikołaja z Ryńska w Ryńsku świętowa-

no setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do Wolnej 
Polski. Na tę okazję młodzież pod kierunkiem pani Mał-
gorzaty Dumy, nauczyciela historii, przygotowała okolicz-
nościową wystawę, którą można obejrzeć w holu szkoły, a 
także odbył się uroczysty koncert oraz pokazy historycz-
ne. Podczas uroczystego koncertu, z udziałem m.in. pana 
Łukasza Gapińskiego, Zastępcy Wójta Gminy Ryńsk, 
radnych Gminy Ryńsk, rodziców i mieszkańców, przed-
stawione zostało kalendarium wydarzeń sprzed 100 lat, 
które działy się w Wąbrzeźnie i jego okolicach, w związku 
z wkroczeniem na te ziemie wojska polskiego, wspomi-
nano bohaterów tamtych dni, recytowano też fragmenty 
„Pana Tadeusza”. Natomiast głównym punktem programu 
był występ pana Leszka Boliboka, wieloletniego muzyka z 
Teatru Muzycznego w Gdyni oraz pana Rafała Rąbcy, li-
dera kaszubskiego zespołu „FUCUS”, którzy zachęcili pu-
bliczność do wspólnego śpiewu. Muzyków tych mogliśmy 
gościć dzięki wsparciu finansowemu: Koła Łowieckiego 
„Bażant”, firmy pana Dariusza Iwańskiego „DAR-POL”, a 
także firmy pana Roberta Bagińskiego „JuMi”.

***
Z kolei podczas pokazów historycznych uczniowie mieli 
okazję poznać mundur i wyposażenie żołnierzy z okresu 
międzywojennego, a także sytuację międzynarodową II 
Rzeczypospolitej. Mogli też brać udział w rekonstrukcjach 
szpitala polowego i punku werbunkowego. Zakończeniem 
szkolnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości będzie edukacyjna wycieczka do Torunia, pod-
czas której uczniowie będą uczestniczyć w lekcji historii w 
Muzeum Okręgowym w Toruniu.

***
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których może-
my babciom i dziadkom wyrazić naszą wdzięczność za ich 
trud, oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymaliśmy. 
21 stycznia przez uczniów klasy drugiej została zorgani-
zowana uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 
na którą licznie przybyli zaproszeni goście. Dzieci przy-
gotowały przedstawienie, recytowały wiersze i śpiewały 

piosenki. Dziadkowie ze wzruszeniem przypatrywali się 
występom swoich wnucząt, nagradzając ich brawami. Na 
koniec uroczystości dzieci wręczyły babciom i dziadkom 
laurki oraz kwiaty. Po części oficjalnej dziadkowie zosta-
li zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez 
rodziców.

***
JASEŁKA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

9 stycznia 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Ryńsku wystawili Jasełka w Domu Pomocy Społecznej w 
Wąbrzeźnie, a 10 stycznia w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy we Wroniu. Przedstawienie o Bożym Narodze-
niu i pokłonie mędrców ze Wschodu przeplatane polskimi 
kolędami przygotowały pp. Alina Mądraszewska-Paluch i 
Iwona Płochacka. Po przedstawieniach wspólnie śpiewa-
no kolędy. Wizyty zakończyły się słodkim poczęstunkiem.

***
LAURKA DLA BABCI I DZIADKA

21 stycznia w Wąbrzeskim Domu Kultury odbyło się otwar-
cie wystawy połączone z rozstrzygnięciem wojewódzkiego 
konkursu plastycznego pt. „Laurka dla babci i dziadka”. 
Konkurs jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych. Prezentowane prace wykonane zo-
stały różnymi technikami. Wszystkie wymagały dużego 
nakładu pracy oraz wykazania się kreatywnością. W ka-
tegorii przedszkola, II miejsce zajęła Julka Beraś uczęsz-
czająca do oddziału przedszkolnego 0b. 

Szkolny Zespół Redakcyjny
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Szkoła Podstawowa w Zieleniu

Szkoła Podstawowa w Zieleniu włączyła się w ogólno-
polską akcję fundacji Lex Lupus „Rodacy Bohaterom”, 

w ramach której prowadzona jest zbiórka żywności dłu-
goterminowej, kartek świątecznych oraz zniczy: białych i 
czerwonych dla naszych rodaków na Kresach Wschod-
nich. Celem nadrzędnym akcji jest pokazanie rodakom, iż 
nie zostali sami, że nadal o nich pamiętamy i pamiętać 
zawsze będziemy. Często są to osoby, które kiedyś nara-
żały swoje życie za naszą Ojczyznę, a dziś przyszło im żyć 
w biedzie i zapomnieniu. 8 stycznia 2020 roku samochód 
stowarzyszenia „Odra-Niemen” odebrał zbierane w okre-
sie bożonarodzeniowym dary. Szkoła otrzymała podzięko-
wanie za duże zaangażowanie młodzieży. Charytatywna 
działalność uczniów szkoły była kontynuowana również 
12 stycznia 2020 roku podczas 28. Finału WOŚP. W tym 
roku Karolina Dybka z klasy VII oraz Ania Śmigielska z 
klasy VIIIa zdecydowały się być wolontariuszkami i zbie-
rały pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów 
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie za-
biegowej.

***
14 stycznia 2020 roku reprezentacja dziewcząt brała udział 
w rozegranym w Grudziądzu ćwierćfinale mistrzostw wo-
jewództwa w mini piłce siatkowej. Dziewczęta rozegrały 
bardzo dobry turniej i ostatecznie uległy jedynie drużynie 
z Grudziądza. Tydzień później nasi chłopcy na tym samym 
turnieju również  zajęli drugie miejsce.

***
15 stycznia 2020 roku uczniowie klas I – III, we współ-
pracy z Radą Rodziców, przygotowywali kolorowe, cudnie 
pachnące mydełka różane. Była to świetna i wciągająca 
zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Wyczarowa-
ne mydełka były sprzedawane podczas zabawy karna-
wałowej zorganizowanej przez Radę Rodziców, z której 
dochód został przeznaczony na zakup naklejek koryta-
rzowych dla najmłodszych. Kolorowe naklejki już zdobią 
podłogę korytarza i zachęcają dzieci do gry w klasy oraz 
pląsania po śladach stóp. 
W stulecie powrotu Powiatu Wąbrzeskiego do Macierzy, 
uczniowie klas VI - VIII uczestniczyli w pięknej lekcji hi-
storii. Polska odzyskała niepodległość w listopadzie 1918 
roku, ale ziemia wąbrzeska na to wydarzenie musiała cze-
kać jeszcze ponad rok. W dniu 20 stycznia 2020 roku, na 
wąbrzeskim rynku młodzież obejrzała inscenizację powi-
tania polskich żołnierzy. Uczniowie przemaszerowali rów-
nież główną ulicą miasta, tak jak żołnierze i mieszkańcy 

Wąbrzeźna sto lat wcześniej.

***
22 stycznia 2020 roku uczniowie klas IV – VIII wzięli udział 
w pierwszej lekcji z Koloratorium, podczas której dowie-
dzieli się, że w kasztanach znajdują się związki chemiczne 
o właściwościach myjących. Uczniowie z zapałem bardzo 
dokładnie młotkami rozdrobnili na miazgę kasztany. Po-
wstałą papkę umieścili w probówkach i zalali wodą. Po 
dokładnym zmieszaniu pojawiła się piana, i to jaka! Gę-
sta i miła w dotyku. Następnie do dwóch porównawczych 
probówek wlali olej i wodę, a do jednej z nich dodatkowo 
mydło w płynie. Do swojej mikstury również dodali oleju. 
Wszystkie składniki połączyły się, mydło z kasztanów za-
chowywało się jak detergent, ale eko! Mydło z kasztanów 
było pierwszą z dziesięciu lekcji, które będą przeprowa-
dzone w konkursie, w którym głównymi nagrodami są no-
woczesne pracownie biologiczno-chemiczne.

***
14 lutego 2020 roku w szkole została zorganizowana uro-
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą bardzo 
licznie przybyli zaproszeni goście. Dziadkowie ze wzru-
szeniem przypatrywali się występom swoich wnucząt, 
nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia 
przypatrując się występom swoich skarbów. Na koniec 
uroczystości Pani Dyrektor Sabina Topij-Brylińska złoży-
ła gościom serdeczne życzenia, a dzieci wręczyły kwiaty, 
laurki i własnoręcznie zrobione prezenty. To był naprawdę 
wyjątkowy dzień. Szczęśliwe i dumne twarze dziadków 
były dowodem na to, że bardzo ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzone chwile.

Szkolny Zespół Redakcyjny
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PRZEDSZKOLNE WIEŚCI
Przedszkole w Zieleniu

Zielone Żabki z Zielenia bardzo ciężko pracowały tej 
zimy. Samodzielnie podczas zajęć wychowawczo – 

dydaktycznych przygotowywały sobie smakołyki. Poznały 
przepis na pyszne gofry. Każdy dzielny przedszkolak sa-
modzielnie je ozdabiał dżemem, śmietanką i cukrem pu-
drem. Światowy dzień pizzy też nie pozostał nam obojętny. 
Przedszkolaki sypały mąkę przez sitko, dodawały drożdże 
i  zagniatały ciasto na pizzę. Każdy miał inne zadanie, kro-
ił składnik potrzebny na pizzę. Indywidualnie uformowali-
śmy koło z ciasta na górę położyliśmy pieczarki, cebulkę, 
kiełbasę i potarliśmy sobie ser na tarce.                                                

                                                   ***
Dnia 20 stycznia 2020 roku Kochani Dziadkowie i Babcie 

przedszkolaków przybyli na przedstawienie z okazji ich 
święta. Wszyscy wspólnie odśpiewali piosenki. Maluszki 
zatańczyły przepiękne tańce, których nauczyli się podczas 

pobytu w przedszkolu. Natomiast starszaki zaprezentowa-
ły przedstawienie o chorym Mikołaju, wcieliły się w role el-
fów, mikołajów i czarownicy i wietrzyka. Dziadkowie otrzy-
mali wielkie serce na dłoni od swoich wnucząt i bardzo 
słodkie całusy.

***
   Jak mówi stare przysłowie „W karnawale same Bale” tak 
i u nas w przedszkolu odbył się wielki bal przebierańców. 
Tego dnia zamiast Pań nauczycielek odwiedziły nas klau-
ny. Każdy z przedszkolaków był przebrany za swoją ulu-
bioną postać. Dzień był bardzo szczególny, tańczyliśmy, 
śpiewaliśmy. Przebierańcy brali udział w przygotowanych  
przez Klaunów konkursach – wygrywali wspaniałe nagro-
dy.

    Monika Dąbrowska 

Przedszkole w Jarantowicach

Dnia 10 stycznia 2020 roku odbyła się wycieczka do 
Zielenia, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w cieka-

wym wydarzeniu, było to mobilne kino sferyczne. Ogląda-
liśmy film animowany pt. „Zaczarowana rafa”. Wycieczki 
stanowią jedną z ciekawszych form prowadzenia zajęć 
wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu, pozwalają 
bowiem bezpośrednio obserwować rzeczy, zjawiska i sy-
tuacje. Wycieczki umożliwiają także rozwijanie umiejętno-
ści społecznych. Uczestnicząc we wspólnych wyprawach, 
przedszkolaki uczą się i utrwalają normy i wzorce zacho-
wań oraz zasady zachowania się w różnych miejscach. 
Tym samym przystosowują się do przyjętych norm współ-
życia społecznego, kształtując swoją postawę prospołecz-
ną. 

***
W naszym przedszkolu dnia 23 stycznia 2020 roku, miłą 
niespodzianką był występ aktorów objazdowego teatru z 
Białegostoku, którzy przygotowali dla naszych przedszko-
laków przedstawienie  pt.: „Dobre uczynki wróżki Marce-
linki”. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały teatrzyk, aktorzy, 
sceneria, muzyka oraz bajecznie kolorowe kostiumy przy-
ciągały uwagę młodych widzów i wywołały na wielu twa-
rzach zachwyt. Spektakl bardzo się podobał, był bardzo 
pouczający. Dzieci ani chwili się nie nudziły, na zakończe-
nie dzieci nagrodziły aktorów gromkimi brawami.

***
Dnia 13 lutego 2020 roku odbyła się wspaniała uroczy-
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Przedszkole w Ryńsku

24 stycznia 2020 roku w świetlicy wiejskiej w Ryńsku 
odbyła się bardzo ważna dla dzieci uroczystość- 

Dzień Babci i Dziadka. Przedszkolaki chcąc podziękować 
za miłość i troskę jaką otrzymują od swoich dziadków za-
prezentowały się w przygotowanym występie artystycz-
nym. Dzieci wraz ze swoimi gośćmi chętnie brały udział 
w przygotowanych konkursach i zabawach tanecznych. 
Dużym powodzeniem cieszyła się foto budka, w której 
dziadkowie fotografowali się z wnuczętami.

***
11 lutego 2020 roku całe przedszkole pachniało swojską 
pizzą. Tego dnia obchodziliśmy Dzień Pizzy. Przedszkola-
ki zamienili się w „Pizzermenów” - chętnie pomagały we 
wszystkich etapach wykonania pizzy. Dzieci wykazały się 
pomysłowością i samodzielnością. Największą radość po-
czuły jednak kosztując efekty swojej pracy. Innego dnia 
dzieci zamieniły się w „Cukierników” i samodzielnie wy-
konały swoje rogaliki. Świeże, chrupiące i słodkie wypieki 
zabrały ze sobą do domów, aby poczęstować nimi swoich 
najbliższych.

***
14 lutego 2020 roku, jak co roku obchodziliśmy Walentyn-
ki. Dzieci tradycyjnie przybyły ubrane do przedszkola na 
czerwono. Każde z nich obdarowało ulubioną koleżankę 
lub ulubionego kolegę walentynką. W każdej grupie został 
wybrany król lub królowa walentynek. Dzień zakończyli-
śmy zajadaniem słodkich gofrów w kształcie serc. Tego 
dnia nie zabrakło uśmiechu na twarzach. 

Marta Ciupak

stość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki przy-
gotowały programy artystyczne. Oprócz montażu słowno 
- muzycznego, szanowni goście obejrzeli także pokazy ta-
neczne. W trakcie uroczystości Babcie i Dziadkowie mogli 
podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycz-
nych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a 
czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, 
kierowane pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich 
„dziadków” własnoręcznie wykonanymi upominkami. 

***
W naszym przedszkolu dnia 14 lutego 2020 roku przed-
szkolaki świętowały Walentynki. Z tej okazji została zorga-

nizowana międzygrupowa zabawa. Celem spotkania było 
zapoznanie dzieci z historią i tradycjami walentynkowymi 
oraz wyjaśnienie pojęcia „walentynka”, rozwijanie uczuć 
przyjaźni i koleżeństwa.  Przedszkolaki chętnie uczestni-
czyły w zabawach integracyjnych oraz tańcach. Rozwiązy-
wały zagadki o postaciach z bajek, a także brały udział w 
konkursach. Na zakończenie zajęć odbyły się małe warsz-
taty - przedszkolaki ozdabiały serduszka-walentynki oraz 
otrzymały drobny upominek w postaci słodkich serduszek.

Agnieszka Wróblewska
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Przedszkole w Myśliwcu

„Sówki” i „Motylki” z Przedszkola w Myśliwcu nowy rok 
rozpoczęły od przygotowań do bardzo ważnej uro-

czystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Grupa młodsza za-
prosiła swoich dziadków 29 stycznia natomiast grupa star-
sza 31 stycznia. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej 
atmosferze. Dzieci powiedziały wiersze o babci i dziadku, 

zaśpiewały piosenki i złożyły życzenia. „Sówki” do wspól-
nych tańców zaprosiły babcie i dziadków, którzy chętnie 
wzięli udział  i wszyscy wspólnie się bawili z uśmiechami 
na twarzy. Na końcu wszystkie dzieci wręczyły własno-
ręcznie wykonane upominki swojej babci i dziadkowi. Po 
części oficjalnej rodzice przygotowali słodki poczęstunek 
dla zaproszonych gości oraz dzieci. Kolejne ważne wy-
darzenie w naszym przedszkolu odbyło się 6 lutego i był 
to bal karnawałowy. W tym dniu wszystkie dzieci przyszły 
ubrane w kolorowe stroje, szczęśliwe że mogą się wszyst-
kim w nich pokazać. Było wiele zabaw, tańców oraz mały, 
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dzieci 
podczas balu miały też do rozwiązania zagadkę, za kogo 
przebrały się Panie. Bal karnawałowy zakończył się wiel-
kim okrzykiem radości.

Przedszkole w Myśliwcu

W nowym roku Was witamy i serdecznie pozdrawia-
my. Styczeń daje nam wyzwania i nowe sytuacje do 

działania. Szkołę Podstawową w Zieleniu odwiedziliśmy 
i kino sferyczne z chęcią obejrzeliśmy. Babcię i dziadka 

do naszego przedszkola zaprosiliśmy i uśmiech na ich 
twarzach pozostawiliśmy. Wierszyków, piosenek u nas 
nie brakowało, gdyż swoich dziadków bardzo kochamy i 
moc buziaków im przesyłamy. Teatrzyk terapeutyczny u 
nas zagościł i z Marcelinką dobre uczynki nam uwznioślił. 
Warsztaty kulinarne Panie z Koła Gospodyń nam przygo-

towały i łakocie wraz z dziećmi wykonały. Pachnące pącz-
ki, oponki i chruściki nam bardzo smakowały i do wspólne-
go gotowania częściej zachęcały. Z całego serduszka im 

Przedszkole w Wałyczu
dziękujemy i na kolejne wizyty oczekujemy. Ferie szybko 
minęły nam bez śniegu, ale za to z uśmiechem na twa-
rzy u każdego. W lutym czekają na nas nowe wyzwania 
i ciekawe zadania  do wykonania. A są to między innymi: 
dzień  kota czy dinozaura, bal karnawałowy i walentynki, 
co sprawiają uśmiech u każdego chłopca i dziewczynki. 
Na kolejne wieści od nas czekajcie i z uśmiechem twarzy 
je czytajcie. 

                                                                                            Ewa Zdrojewska 



 

styczeń - luty 2020, Nr 01-02, (299-300) ISSN 1506-1507

16 Dwumiesięcznik Gminy RyńskGMINNE WIEŚCI

www.gminarynsk.pl

Wydawca: Urząd Gminy Ryńsk, Mickiewicza 21, pok. 106, 87-200 Wąbrzeźno, tel. (56) 687-75-27, fax. (56) 450-27-02,  
e-mail: gminnewiesci@gminarynsk.pl

Wydawca zastrzega sobie prawo skrótów, zmiany tytułów i adiustacji tekstów. Artykułów niezamieszczonych nie zwracamy.

INFORMACJA DLA LUDNOŚCI DOTYCZĄCA SPOSOBU POSTĘPOWANIA  
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 
NOWYM KORONAWIRUSEM SARS-CoV-2

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś(aś) w Chinach, Włoszech lub innym kraju w którym wystąpiły zachorowania  
(w przypadku zaobserwowania u siebie objawów gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem) lub 
miałeś(aś) kontakt z osobą chorą lub zakażoną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 bezzwłocznie, telefonicznie 
powiadom stację sanitarno - epidemiologiczną 

telefon stacjonarny: (56) 688 17 55 ; (56) 688 17 90 
lub telefon alarmowy: 693 505 937

W przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie okre-
ślony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Została  uruchomiona specjalna infolinia Narodowego Funduszu 
Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800 190 590

 >>> P A M I Ę T A J <<<
W PRZYPADKU KIEDY ISTNIEJE PODEJRZENIE ZAKAŻENIA ALE NIE MASZ JESZCZE OBJAWÓW POZOSTAŃ 

W DOMU, UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z INNYMI OSOBAMI ABY NIE DOSZŁO DO  
ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA.

Wszelkie wątpliwości dotyczące stanu swojego zdrowia wyjaśniaj telefonicznie lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 
Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj 
się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. Jeden chory pacjent 
(również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.


