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SPOŁECZEŃSTWO

TYCHNOWY. Dziesięć 
osób zostało nagrodzo-
nych w konkursie „W 
gospodarstwie można 
pracować bezpiecznie" 
zorganizowanym przez 
kwidzyńską placówkę te-
renową Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecz-
nego. Tekst zawierający 
16 pytań wypełniło dzie-
więtnaście osób. Patro-
nat nad konkursem zor-
ganizowanym podczas 
tegorocznych dożynek 
powiatowych, podob-
nie jak rok temu, objęła 
redakcja Kuriera Kwi-
dzyńskiego.

Test przygotowany przez 

kwidzyńską placówkę te-
renową KRUS w tym roku 
wypełniło 19 osób. Uczestni-
cy zabawy musieli odpowie-
dzieć na 16 pytań, wybierając 
właściwą odpowiedź z trzech 
propozycji. Po sprawdze-
niu wyników postanowiono 
nagrodzić dziesięciu najlep-
szych uczestników konkursu.

Nagrody dla 
dziesiątki
-Nauczeniu ubiegło-

rocznym doświadczeniem 
postanowiliśmy przyznać 
wszystkim równorzędne na-
grody - mówi Janina Borsuk, 
kierownik placówki tereno-
wej Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w 
Kwidzynie. -Stwierdziliśmy, 

że tak będzie najbardziej 
sprawiedliwie. Tym bardziej, 
że różnice wśród pierwszej 
dziesiątki były naprawdę mi-
nimalne. 

Test wyboru i 16 
pytań
Warto dodać, że pięć osób 

odpowiedziało prawidłowo 
na wszystkie pytania. Nato-
miast najsłabszy uzyskany 
wynik to 12 punktów. Or-
ganizatorzy byli pod wraże-
niem wiedzy uczestników, 
tym bardziej, że na wypełnie-
nie testu nie było zbyt wiele 
czasu.

Pracownicy kwidzyńskie-
go KRUS podkreślają, że 
konkurs ma przede wszyst-
kim zadania prewencyjne. 

Ma propagować i zapobie-
gać wypadkom w gospo-
darstwach rolnych, które 
niestety nadal mają miejsce. 
Od początku roku w powiecie 
kwidzyńskim odnotowano 
już 63 takie zdarzenia.

Więcej niż rok temu
-To bardzo dużo - mówi J. 

Borsuk. - Przez cały poprzed-
ni rok odnotowaliśmy ich 
57, a tutaj przekroczyliśmy 
tą liczbę już we wrześniu. 
Nie są to co prawda sytuacje 
dramatyczne, ale groźny jest 
każdy procent uszczerbku 
na ludzkim zdrowiu. Dlate-
go każda taka akcja pomaga 
zaszczepić w mieszkańcach 
trochę więcej przezorności.

(fox)

Kwidzyński Ogród 
Działkowy „Leśna Do-
lina” został najładniej-
szym Ogrodem Działko-
wym w województwie. 
Tym samym kwidzyń-
scy działkowicze obro-
nili tytuł przyznany im 
rok temu. –Mamy du-
bla – cieszy się prezes 
Andrzej Jancz.

-Jeśli ktoś pokocha swój 
mały kawałek ziemi i wkła-
da w niego dużo serca, to 
szybko przychodzą efekty 
– mówi Andrzej Jancz, pre-
zes kwidzyńskiej „Leśnej 
Doliny”.

Najlepszym przykładem 
może być właśnie kwidzyń-
ski Ogród, który od lat 
uznawany jest w wojewódz-
twie za niemal idealny. 

Sukces po latach pracy
„Leśna Dolina” powstała 

w 1984 roku. Choć na pa-
pierze ustanowiona została 
rok wcześniej, to przekaza-
nie terenu i podział działek 
nastąpił w maju 1984 roku.  
Do dziś 37 osób posiada 

tutaj działki od początku 
założenia ogrodu. Dzięki 
wspólnej, wieloletniej pra-
cy, „Leśna Dolina” stała się 
najlepszym ogrodem w wo-
jewództwie.

-Ludzie co pewien czas 
dzwonią z  pytaniem czy nie 
ma tutaj działek na sprzedaż  
- mówi prezes Jancz.- Pytają 
ludzie zarówno z Kwidzyna, 
powiatu kwidzyńskiego, jak 
i z Trójmiasta. Gdańszcza-
nie wielokrotnie mówili, że 
gdyby tylko Kwidzyn znaj-
dował się bliżej, to od razu 
kupowaliby tutaj działkę. 
Wszyscy podkreślają, że jest 
tutaj przede wszystkim oaza 
ciszy i spokoju. Trzeba jed-
nak przyznać, że nie zawsze 
tak jest. Ogród znajduje się 
w sąsiedztwie strzelnicy i 
czasami o ciszy po prostu 
nie ma tutaj mowy.

Komisja sprawdza 
wszystko

ROD „Leśna Dolina” w 
Kwidzynie zajęła I miejsce 
w konkursie na Najpięk-
niejszy  Ogród Działkowy w 
województwie już rok temu. 

Tym razem powtórzyła swój 
sukces. 

-Mamy dubla – cieszy 
się prezes „Leśnej Doliny”. 
- Obroniliśmy tytuł najpięk-
niejszego ogrodu w woje-
wództwie, a to nie jest takie 
łatwe. Z samego Kwidzyna 
w konkursie brało bowiem 
udział aż 9 ogrodów. Ko-
misja konkursowa spraw-
dza natomiast wszystko, 
począwszy od altanek, za-
gospodarowania terenu, 
prześwietlania drzew, aż 
po walkę ze szkodnikami, 
oczka wodne czy też toalety. 

VII miejsce dla Jadwigi 
Przychodzkiej

„Leśna Dolina” została 
jednak nie tylko najład-
niejszym ogrodem w wo-
jewództwie. W konkursie 
indywidualnym VII miej-
sce w województwie zajęła 
działka Jadwigi Przychodz-
kiej z Kwidzyna.  Krajowa 
Rada przyznała także „Le-
śnej Dolnie” wyróżnienie za 
działalność oświatową.

-Przede wszystkim cho-
dzi tutaj o i informowanie 

działkowców o sprawach 
związanych z ich sprawami 
– mówi A. Jancz. –Czasami 
piszemy pisma czy też pro-
testy do Marszałków, Sejmu 
czy do partii politycznych. 
Zawsze angażujemy się jed-
nak tylko w sprawy dotyczą-
ce działkowców, nie chcemy 
wnikać bowiem w politykę.

Przeciwni uwłaszczeniu
Największym proble-

mem, z którym od lat wal-
czą działkowcy, jest po-
jawiająca się co pewien 
czas sprawa uwłaszczenia 
ogródków działkowych. 

-Jednak to jest zupełnie 
niedorzeczny pomysł – ko-
mentuje prezes „Leśnej 
Doliny”.- Gdy tutaj przyszli-
śmy na tym terenie nie było 
zupełnie nic, bagna, śmiet-
niska i chaszcze. Działkow-
cy własną pracą doprowa-
dzili ten teren do takiego 
stanu jaki widzimy teraz, a 
teraz chce się to wszystko 
nam odebrać lub też wymóc 
pieniądze za naszą ciężką 
pracę. 
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„Leśna Dolina” najlepszym ogrodem w województwie

Oaza ciszy i spokoju

Prezes Andrzej Jancz na tle ogródków działkowych „Leśnej Doliny”.
Fot. Mirosław Wiśniewski

Nagrodzeni w konkursie KRUS - pod naszym patronatem

Wypadkowa prewencja wśród rolników

Niektórzy uczestnicy wypełniali test nawet na kolanie.
Fot. Mirosław Wiśniewski

Nagrody dla najlepszej dziesiątki uczestników wręczono na scenie 
głównej.                                                                               Fot. Mirosław Wiśniewski

Komisja dokładnie sprawdziła wszystkie oddane prace.
Fot. Mirosław Wiśniewski


