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Zadania inwestycyjne

BUDOWA  SIECI WODOCIĄGOWEJ 
I KANALIZACYJNEJ ROKITKI – ŚLIWINY

Gmina Tczew zakończyła procedurę przetargową i pod-
pisała umowę z firmą wykonawczą. Planowany koszt 
zadania to prawie  978 000 złotych. W ramach zadania 

zostaną wykonane sieci o średnicach fi 110 (sieć rozdzielcza), fi 
200 (sieć grawitacyjna). Zostanie wybudowana również  tłocznia 
za pomocą, której ścieki będą transportowane do miejskiej 
oczyszczalni ścieków. Planowany termin zakończenia zadania 
to przełom września i października 2017 roku.  

PRZEBUDOWA  ULICY TOPOLOWEJ I DRÓG 
PRZY KOŚCIELE W MIŁOBĄDZU

Został ogłoszony przetarg, który ma na calu wyłonienie 
wykonawcy robót budowalnych. Zwycięzcę tej rywalizacji 
poznamy jeszcze w kwietniu br. Dzięki tej realizacji zostanie 

całkowicie zagospodarowany teren przy kościele w Miłobądzu, 
powstaną nowe nawierzchnie uliczne i chodnikowe. Zostanie 
również zagospodarowana część ulicy Topolowej w okolicy 
budynku, w którym mieści się Medical.

PRZEBUDOWA DRÓG (SADOWA I PIĘKNA) 
W SOŁECTWACH CZARLIN I BAŁDOWO 
WRAZ Z ODCINKIEM DO PRZEPOMPOWNI

Został ogłoszony przetarg, który ma na calu wyłonienie 
wykonawcy robót budowalnych. Ostateczny wynik tego 
przetargu poznamy jeszcze w kwietniu br. Zadanie to jest 

kontynuacją przebudowy tych dróg. Powstanie dalsza część 
ulicy Sadowej, która będzie utwardzona trylinką.

PRZEBUDOWA DRÓG MAŁŻEWO  
– WĘDKOWY III ETAP

To już ostatnia odsłona związana z budową drogi na odcinku 
Małżewo – Wędkowy. Droga ta w tym roku uzyska utwar-
dzenie w postaci płyt Youmb. Dzięki tej budowie mieszkańcy 

naszej Gminy uzyskają możliwość skrócenia drogi dojazdu do 
Turza i odwrotnie. Natomiast użytkownicy przyległych do tej drogi 
pól będą mieli możliwość dojazdu po bardzo dobrej drodze, co 
będzie miało duży wpływ na funkcjonowanie poszczególnych 
sprzętów rolniczych (na pewno będzie mniej awarii). Planowany 
termin zakończenia tej przebudowy to maj 2017 roku.

BUDOWA ODCINKA DROGI POMIĘDZY 
DZ. NR 110 A DZ. NR 20 W ZAJĄCZKOWIE

Już w niedługim czasie zostanie rozpoczęta budowa mostku 
w Zajączkowie. Obiekt zaprojektowano jako konstrukcję 
zintegrowaną. Obiekt posadowiono na ściankach szczel-

nych. Ustrój nośny stanowi płyta żelbetowa. Długość mostu ze 
skrzydłami wyniesie 13,63 m. 

SPOTKANIE W URZĘDZIE W SPRAWIE ULICY 
POLNEJ W LUBISZEWIE

Mieszkańcy ulicy Polnej w Lubiszewie spotkali się w Urzędzie 
Gminy w Tczewie z Wójtem w sprawie drogi, przy której 
mieszkają. Inicjatorem spotkania był sołtys sołectwa 

Lubiszewo Krzysztof Jagielski. Mieszkańcy skarżą się na stan 
drogi i chcieliby, aby została ona utwardzona. Podczas spo-
tkania Wójt poinformował uczestników spotkania, że w tym roku 
zostaną wykupione tereny na poszerzenie drogi, a następnie 
musi zostać wykonany projekt. Na ten moment, droga zostanie 
utwardzona tłuczniem.



str. 5www.gmina-tczew.pl      kwiecień 2017

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBISZEWIE

PPrace budowlane świetlicy w miejscowości Lubiszewo idą  
zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac. Wyko-
nawcą jest firma RESTEKS z Tczewa. Świetlica zlokalizowana

jest na działce za boiskiem sportowym „orlik”. Inwestycja obej-
muje budowę budynku, zagospodarowanie terenu wokół świe-
tlicy (parkingi, dojścia, dojazdy, plac zabaw) oraz wyposażenie 
budynku. Budynek świetlicy został zaprojektowany jako budynek 
wolnostojący, parterowy, o dachu stromym, symetrycznym, 
dwuspadowym. Koszt robót budowlanych wraz z wyposażeniem 
to kwota 1.088.740,48 zł. Zgodnie z umową termin zakończenia 
zadania to wrzesień 2017 rok.

PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ I KOŚCIELNEJ 
W TURZU

W centrum wsi Turze prowadzone są prace drogowe. Re-
alizowana inwestycja dotyczy przebudowy ulic Krótkiej 
i Kościelnej. Prace przebiegają zgodnie z harmono-

gramem umownym. Do tej pory rozebrano nawierzchnię drogi 
oraz chodniki. Zostało wykonane korytowanie oraz położono 
dolne warstwy konstrukcyjne. Przebudowano cześci gazociągu 
wzdłuż drogi. Inwestycja przewiduje przebudowę ulic o łącznej 
długości ok 500 mb. W ramach przebudowy wykonana zostanie 
jezdnia o szerokości 5,5 m oraz chodnik o szerokości 1,5-2,0 m 
wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Ponadto zadanie 
przewiduje przebudowę dwóch odcinków gazociągu oraz wy-
konanie przyłącza gazu. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie 
z mieszanki bitumicznej. Zgodnie z umową, termin realizacji 
zadania przewiduje się na październik 2017. Koszt inwestycji to 
kwota 736 140,12 zł.

PRZYGODA  Z NAUKĄ – PROGRAM  
ROZWOJU DLA SZKÓŁ Z GMINY  TCZEW

Obecnie pełną parą jest realizowany przedmiotowy program. 
Część sprzętu (m.in. komputery, pomoce dydaktycz-
ne) są już sukcesywnie dostarczane do poszczególnych 

szkół. Oprócz tego zrealizowano część szkoleń dla nauczycieli, 
a uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Należy tutaj 
zwrócić uwagę,  że dzięki programowi nasze szkolnictwo będzie 
na wyższym poziomie, a uczniowie będą mogli śmiało konkurować 
ze swoimi rówieśnikami z różnych miast Polski. Dofinansowanie dla 
programu jakie udało się uzyskać to ponad 3 mln złotych. Jest 
jednym z wyższych w naszym regionie.

WSPARCIE NA ZADANIA INWESTYCYJNE   

Gmina Tczew ubiega się o dofinansowanie na zadania 
pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku 
w Boroszewie” oraz  „Budowa placu zabaw w miejsco-

wości Miłobądz”.  Wnioski zostały złożone w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Oba wnioski zostały 
wybrane do dofinansowania przez Radę Programową Lokalnej 
Grupy Działania Wstęga Kociewia. Biuro LGD Wstęga Kociewia 
przekazało wnioski do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie odbywa 
się kolejny etap weryfikacji. 

Jedna z operacji polegać będzie na budowie ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie, który 
znajduje się w centrum wsi. W ramach operacji wybudowany 
zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,5 m stanowiący 
szlak spacerowy wokół istniejącego oczka wodnego (chodnik 
o łącznej długości 360 mb). Przestrzeń parku zostanie zagospodaro-
wana również poprzez budowę drewnianego pomostu w miejscu 
istniejącego oczka wodnego oraz budowę obiektów małej archi-
tektury w sąsiedztwie szlaku spacerowego. Zakres wybudowanych 
obiektów małej architektury obejmuje: budowę placu zabaw dla 
dzieci w postaci piaskownicy otoczonej drewnianymi palisadami 
o powierzchni 45 m², wieży mini wraz ze zjeżdżalnią oraz budo-
wę siłowni zewnętrznej składającej się z urządzenia fitness typu 

biegacz, urządzenia fitness typu trenażer, urządzenia fitness typu 
ławka, urządzenia fitness typu wyciąg górny. Ponadto w ramach 
operacji przewidziano również budowę altany rekreacyjnej oraz 
2 kompletów miejsca na grill wraz z trzema ławkami bez oparć. 
Wzdłuż szlaku spacerowego zamontowanych zostanie 10 szt. 
ławek z oparciami oraz 5 szt. koszy na śmieci. Realizacja operacji 
umożliwi mieszkańcom  korzystanie z nowej oferty rekreacyjnej 
na terenie Gminy Tczew, polegającej na stworzeniu dostępu 
do przestrzeni wspólnej- nowego miejsca spotkań, wypoczynku 
i rekreacji. Docelowo operacja wpłynie na  podniesienie jakości 
życia społeczności wiejskiej poprzez umocnienie więzi społecznych, 
relacji między mieszkańcami. Zagospodarowany park stanie się 
swoistą wizytówką wsi Boroszewo, a także wpłynie na estetykę 
przestrzeni publicznej na obszarze Gminy Tczew.

Kolejne zadanie polega na budowie placu zabaw dla dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych w wieku od 3 do 12 lat. Miej-
sce gdzie powstanie plac zabaw to teren szkoły podstawowej 
w Miłobądzu. W ramach budowy postawione zostaną urządzenia 
takie jak: zestaw 2 zjeżdżalnie z wieżą i mostkiem, zabawka auto, 
drewniany domek, zabawka lokomotywa z wagonem, karuzela 
tarczowa z siedzeniami, huśtawka podwójna, huśtawka ważka 
podwójna, zabawka sklepik drewniany, tablica do malowania, 
bujak konik, bujak dino, bujak motorek, a także elementy małej 
architektury: ławki, kosze na śmieci oraz regulamin placu zabaw.  
Obiekt zostanie ogrodzony. Plac będzie służył nie tylko przedszko-
lakom i uczniom szkoły podstawowej, ale również mieszkańcom 
gminy Tczew.
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Spotkanie z sołtysami 
W środę 15 marca br. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, który 
obchodzony jest 11 marca. 

Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski osobiście po-
dziękował Sołtysom za działalność na rzecz swoich 
miejscowości i wyraził słowa uznania za ich pracę 

i zaangażowanie na rzecz poprawy jakości życia społecznego 
Gminy. Z tej okazji gospodarze wsi otrzymali drobne upominki. 
Do życzeń dołączyli się także Sekretarz Gminy Joanna Szlicht, 
Skarbnik Gminy Barbara Wichman oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Augustyniak.

Spotkanie było także okazją do omówienia bieżących 
spraw dotyczących Sołectw. 

Z sołtysami spotkał się przedstawiciel firmy Geckonet, 
który zaprezentował oferowane przez firmę usługi  związane 
z szerokopasmowym internetem. Spotkanie miało na celu 
zasięgnięcia opinii od sołtysów, czy jest zapotrzebowanie na 
takie usługi oraz zapoznanie uczestników spotkania na czym 
będą polegały inwestycje wykonywane przez firmę na terenie 
gminy, jeśli Wójt wyda zgodę na postawienie masztów na 
obiektach gminnych. Sołtysi wyrazili zainteresowanie, zgła-
szając problemy z internetem w poszczególnych sołectwach.  

W spotkaniu uczestniczył również Jacek Walkowiak, dy-
rektor gimnazjum w Dąbrówce, który przedstawił sołtysom 
zmiany wynikające z reformy oświaty. Od pierwszego wrze-
śnia 2017 r. Gimnazjum w Dąbrówce przekształcone zostanie 
w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami przedszkolnymi 
i klasami gimnazjalnymi, aż do ich wygaszenia w 2019 roku. 
Obwód szkolny obejmuje miejscowości: Szpęgawa, Dąbrów-
ka, Mieścin, Rokitki i Łukocin. Dyrektor zwrócił się z prośbą do 
sołtysów o zachęcenie mieszkańców do zapisywania dzieci 
do szkoły w Dąbrówce. Dyrektor przedstawił również pomysł 
na utworzenie w Dąbrówce Liceum Ogólnokształcącego. 
Koncepcja ta pojawiła się po rozmowach z rodzicami, którzy 
sygnalizowali zainteresowanie taką placówką w gminie. 

Podczas spotkania przedstawiono także kalendarz im-
prez organizowanych przez Urząd Gminy w 2017 roku oraz 
poruszono temat związany z wykaszaniem traw na gmin-
nych terenach.

Wójt Gminy Tczew odwiedził Panią Marię Bronk, która obchodziła w tym roku 95 urodziny.  Mieszkanka 
Małżewa, mimo swojego wieku, jest w bardzo dobrej formie.

95 urodziny mieszkanki Małżewa

Jak sama twierdzi bardzo dobrze się czuje, jedyne co jej 
doskwiera, to słaby wzrok. Bardzo ubolewa, że nie może 
dobrze zobaczyć jak wyglądają jej wnuki i prawnuki. Pani 

Maria wychowując swoją czwórkę dzieci kładła bardzo duży 
nacisk na wykształcenie. Jak wspomina za jej czasów dziewczyny 
nie mogły się uczyć, musiały gotować, sprzątać, prać i praco-
wać w gospodarstwie. Sama w wolnych chwilach uciekała na 
strych z książką. 

Pani Maria, choć ma 95 lat i wiele w życiu przeszła, jest w bar-
dzo dobrej formie. Uśmiechnięta, energiczna, życzliwa i cały czas 
bardzo pracowita. Doczekała się 12 wnuków i 22 prawnuków, 1 
praprawnuka. Uroczystość rodzinna z okazji 95 urodzin odbyła się 
przy licznym udziale rodziny. Pani Marii w tym dniu towarzyszyło 
54 członków rodziny. 

Wójt Roman Rezmerowski wraz z Kierownikiem Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszką Panek dostojnej Jubilat-
ce wręczyli kwiaty, gratyfikację pieniężną oraz złożyli najlepsze 
życzenia dalszych długich lat w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. 
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Przekazanie nowego samochodu dla OSP Gniszewo
Wyposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych w gminie Tczew poprawia się dzięki realizacji 
wielu przedsięwzięć. W ostatnim czasie władze gminy przeznaczyły duże nakłady finansowe na ochronę 
przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne. Jednym z największych wydatków był zakup nowego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki z miejscowości Gniszewo. 

W sobotę (25.02) odbyło się uro-
czyste przekazanie samochodu. 
Wójt Gminy Tczew, podkreślając 

zaangażowanie wielu osób w realizację 
przedsięwzięcia, z radością przekazał 
kluczyki do nowego samochodu. Z kolei 
kapelan strażaków ks. Piotr Malinowski 
poświęcił pojazd. 

Dzięki dobrej współpracy Gminy ze 
Związkiem Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz Marszałkiem Województwa 
Pomorskiego udało się pozyskać środki 
finansowe na zakup samochodu. Z bu-

dżetu Gminy Tczew na ten cel zostało 
przeznaczone prawie 570 000,00 zł. Z Kra-
jowego Systemu Ratowniczo Gaśnicze-
go i MSWiA  jednostka OSP Gniszewo 
otrzymała kwotę 170 000,00 zł. Z kolei 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
przyznał kwotę 45 450,00 zł. Koszt cał-
kowity samochodu opiewał na kwotę 
784 740,00 zł

Strażacy ochotnicy posiadają wiedzę 
i umiejętności wsparte pełnym poświę-
cenia zaangażowaniem, jednak dla 
efektywności ich działań muszą dyspo-

nować odpowiednim sprzętem. Zakup 
nowoczesnego samochodu pozwoli na 
szybsze i skuteczniejsze podejmowa-
nie działań ratowniczych, jak również 
wpłynie na obniżenie kosztów eksplo-
atacyjnych. Nowy samochód przyczyni 
się do wzmocnienia bezpieczeństwa na 
obszarze powiatu tczewskiego w oparciu 
o krajowy system ratowniczo – gaśniczy. 
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gniszewie włączona jest od 1995 r. 
w struktury Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego. 

Informujemy, że wnioski 
o zasiłek 500+ 
na nowy okres 

zasiłkowy, można składać 

od 01.08.2017r.
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 

w Gniszewie 
przy ul. Parkowej 7.
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Patrycja Paszylk mieszkanka Turza od dwóch lat choruje na nowotwór szyi, który charakteryzuje się 
agresywnym wzrostem i naciekaniem na sąsiednie tkanki. Leczenie wymaga sporo czasu i wysiłku ze 
względu na częste wznowy miejscowe. W przypadku Pani Patrycji guz jest nieoperacyjny, ponieważ 
oplata struktury nerwowe.

Pomoc dla Partycji

Celem zbiórki jest zebranie pieniędzy na leczenie 
zabiegami nierefundowanymi przez NFZ. 
Miesięczny koszt leczenia to ok. 600 zł. 

Czasu jest niewiele, guz rośnie i daje o sobie 
znać, a ból jest coraz bardziej dokuczliwy. 

 
W dniach 25-26 marca odbyła się 

zbiórka pieniędzy w Dalwinie i Turzu 
po każdej mszy świętej. Strażacy 
w ramach wolontariatu pomagali 
w zbiórce. Kiermasz świąteczny zor-
ganizowano w świetlicy wiejskiej 
w Turzu, wiele osób zaangażowało 
się w pomoc Pani Patrycji. Jedni 
kwestowali, inni przekazywali wy-
roby na kiermasz, ludzie o dobrym 

sercu wspierali akcję i z uśmiechem na ustach wrzucali 
pieniądze do puszek na pomoc w leczeniu. 

Podziękowania należą się wszystkim, któ-
rzy wspierali zbiórkę oraz osobom, które 

zaangażowały się w jej organizację.

Zbórka nie została zakończo-
na, w każdej chwili chętni mogą 
pomóc Pani Patrycji, wchodząc 
na stronę: https://skarbonka.ali-
via.org.pl/patrycja-paszylk?pa-
ge=1#wspierajacy dokonując 
przelewu za pośrednictwem 
fundacji. 
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Liceum Ogólnokształcące w Dąbrówce
W związku z reformą oświaty oraz mając na uwadze dobro dzieci, a także częste prośby i potrzeby 
zgłaszane już od kilku lat przez mieszkańców naszej Gminy, narodził się pomysł utworzenia w Dąbrówce 
Liceum ogólnokształcącego.

G łównymi argumentami przewa-
żającymi za utworzeniem ww. 
liceum jest jego położenie na 

terenie Gminy, co powoduje bliskość 
i dostępność dla mieszkańców okalają-
cych miejscowości oraz umiejscowienie 
go w środowisku lokalnym, gdzie mło-
dzież będzie mogła uczyć się ze swoimi 
rówieśnikami i kolegami oraz koleżankami 
ze szkół, z których wychodzi. Kolejnym ar-
gumentem jest niewielka odległość szkoły 
od miejsca zamieszkania, co znacznie 
obniża lub całkowicie likwiduje koszty 
dojazdy do niego. Oprócz tego dojaz-
du do szkół położonych w znacznych 
odległościach od miejsca zamieszkania 
jest bardzo uciążliwy i czasochłonny. 
Uczniowie zmuszeni są przesiadać się 
i dojeżdżać kilkoma środkami transportu.

Od wielu lat w szkołach na terenie 
Gminy Tczew prowadzone jest szkole-
nie sportowe z koszykówki. W obecnym 
Gimnazjum w Dąbrówce utworzone są 
klasy sportowe o profilu koszykówka. 
Dlatego też zgłaszane są na bieżąco 
przez rodziców i uczniów potrzeby konty-
nuacji tej dyscypliny sportowej, nierzadko 
w celu rozwoju w kierunku dalszej kariery 
sportowej. Możliwość kontynuacji nauki 
w liceum z ww. szkolenia z tej dyscypliny 

sportowej spełniłaby oczekiwania rodzi-
ców i uczniów.

Budynek obecnego gimnazjum jest 
nowoczesny, znakomicie przygotowa-
ny i odpowiednio wyposażony w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne na potrzeby li-
ceum oraz w kompleks sportowy, na 
który składają się: duża, nowoczesna 
sala gimnastyczna, sale do ćwiczeń si-
łowo-rekreacyjnych, pozwalających za-
chować doskonałą kondycję, kompleks 
boisk sportowych.

Liceum miałoby rozpocząć działalność 
z dniem 01 września 2017 roku. Finanso-
wanie liceum należałoby do zadań Gmi-
ny Tczew. Do przedmiotowego liceum 
uczęszczaliby uczniowie zamieszkujący 
na terenie Gminy Tczew. Obecnie wielu 
z nich kieruje swoje kroki do szkół Powiatu 
Starogardzkiego, Gdańskiego, Pruszcza 
Gdańskiego. W tym stanie rzeczy liceum 
nie będzie stanowiło konkurencji dla 
istniejących szkół powiatu tczewskiego. 
Zebrano już 650 podpisów osób popie-
rających utworzenie Liceum Ogólno-
kształcącego w Dąbrówce. 

Wójt Gminy Tczew wystosował pismo 
do Zarządu Powiatu Tczewskiego o wyra-
żenie zgody na zawarcie porozumienia 
w sprawie założenia Liceum Ogólno-

kształcącego w Dąbrówce i przekazania 
kompetencji polegającej na prowadze-
niu przez Gminę Tczew liceum ogólno-
kształcącego. W uzyskanej odpowiedzi 
Zarząd Powiatu Tczewskiego nie wyraził 
zgody na zawarcie porozumienia w ww. 
sprawie. Decyzję taką argumentuje: „De-
cyzję taką Zarząd podjął po konsultacji 
z komisjami stałymi działającymi przy 
Radzie Powiatu Tczewskiego, które ne-
gatywnie zaopiniowały przesłane przez 
Zarząd pismo. Zgodnie z Uchwałą XL 
VII/305/2014 Rady Powiatu Tczewskiego 
z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie po-
jęcia „Strategii rozwoju edukacji Powiatu 
Tczewskiego na lata 2014-2020” Powiat 
Tczewski dąży, poprzez popularyzację 
szkolnictwa zawodowego, do wzrostu 
liczby oddziałów szkół technikalnych i za-
wodowych. Jest to podyktowane m.in. 
sytuacją na rynku pracy oraz strategią 
rozwoju powiatu. Jednocześnie, poprzez 
zmniejszenie liczby uczniów w szkołach 
ogólnokształcących, przykładamy coraz 
większą wagę do wzrostu jakości kształ-
cenia i wyników egzaminów matural-
nych. Jest to możliwe dzięki długofalowej, 
starannie zaplanowanej i odpowiednio 
prowadzonej polityce oświatowej.”
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Reforma oświaty
W związku z reformą oświaty, informujemy, że funkcjonujące w gminie Tczew cztery sześcioletnie 
szkoły podstawowe w miejscowościach Swarożyn (wchodząca w skład zespołu kształcenia i 
wychowania), Turze (wchodząca w skład zespołu kształcenia i wychowania), Miłobądz i Lubiszewo 
przekształcone zostaną w ośmioletnie szkoły podstawowe. 

magazyn
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G imnazjum w Swarożynie będzie ist-
niało w dalszym ciągu w ramach 
Zespołu Kształcenia i Wychowa-

nia w Swarożynie, aż do wygaszenia 
w 2019 roku. Gimnazjum w Dąbrówce 
przekształcone zostanie w ośmioletnią 
szkołę podstawową z oddziałami przed-
szkolnymi i klasami gimnazjalnymi, aż do 
ich wygaszenia w 2019 roku. Przedszkola 
w Swarożynie oraz w Turzu, jak również 
oddziały przedszkolne w szkołach pod-
stawowych w Lubiszewie i Miłobądzu 
będą funkcjonowały bez zmian. Ob-
wód utworzonej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce został tak zaprojektowany, 
aby uczniowie z miejscowości okalają-
cych szkołę miały jak najkrótszą drogę 
do szkoły. Dowozy dzieci do szkół i ze 
szkół, tak jak ma to miejsce dotychczas 
w Gminie Tczew, zostaną zorganizowa-
ne w sposób zapewniający realizację 
przepisów dotyczących drogi dziecka 
do szkoły oraz zapewniający wszystkim 
dzieciom maksymalne bezpieczeństwo 

poprzez zorganizowanie opieki w trak-
cie przewozów.

DZIEń OTWARTY SZKOŁY 
W DĄBRÓWCE
Dnia 11 marca 2017 roku w szkole 

w Dąbrówce odbył się Dzień Otwarty 
rozpoczynający rekrutację do oddzia-
łów przedszkolnych (3-, 4- i 5- latki) oraz 
szkolnych (klasa 0 i 1), które mają zostać 
utworzone w roku szkolnym 2017/2018. 
We wrześniu br. w miejscu obecnego 
Gimnazjum w Dąbrówce powstanie Szko-
ła Podstawowa. 

Mali kandydaci i ich rodzice zostali 
przywitani w sali gimnastycznej przez 
pana dyrektora Jacka Walkowiaka, który 
opowiedział o programie i ofercie szkoły, 
jednocześnie zachęcając do udziału 
w rekrutacji. 

Na dzieci czekały liczne atrakcje, 
takie jak: malowanie twarzy, bańki my-
dlane, zdobienie szklanych wazoników, 

tworzenie kukiełek czy wielkoformatowe 
kolorowanki.  Wręczono im również balo-
nowe zwierzątka, które modelowali nasi 
uczniowie. O zabawy ruchowe zadbały 
wolontariuszki Fundacji Doktora Klauna. 
Nie zabrakło zabaw z chustą animacyj-
ną i układów tanecznych do znanych 
dzieciom piosenek. Podczas imprezy 
wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły. 
Zaprezentowali się zarówno wokaliści, 
jak i tancerze. Dodatkowymi atrakcjami 
były pokazy klubu koszykarskiego i kara-
te. Wszystkie atrakcje bardzo podobały 
się dzieciom, czego wyrazem były ich 
uśmiechnięte i zadowolone twarze.

Zaproszeni goście mieli również moż-
liwość poznania pracowników szkoły 
i zwiedzenia placówki. W poszczegól-
nych klasach mali kandydaci mieli okazję 
uczestniczyć w specjalnie dla nich przy-
gotowanych zajęciach edukacyjnych, 
o które zadbali nauczyciele. 



str. 11www.gmina-tczew.pl      

21marca odbył się Dzień Otwarty 
Szkoły w Miłobądzu. Uczestniczy-
li w nim: dyrekcja, nauczyciele 

i pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice 
oraz przybyli goście.

Na początku wszyscy udali się do sali 
gimnastycznej. Gdy goście oraz pracow-
nicy szkoły zajęli miejsca, rozpoczęła się 
oficjalna część imprezy. Najpierw wystąpił 
Poczet Sztandarowy. Opiekun, pan Bene-
dykt Urbański, opowiedział o tym, jak ważną 
rolę pełni sztandar w życiu szkoły. Towarzyszy 
w różnego rodzaju uroczystościach, jest 
chlubą, kształtuje więzi patriotyczne, uczy 
szacunku wobec Ojczyzny i symboli narodo-
wych. Po krótkim wystąpieniu nauczyciela 
niejednej osobie zakręciła się 
łza w oku…

P o  w y j ś c i u 
Pocztu Sztan-
d a r o w e g o 
pani dyrek-
tor Elżbieta 
Krzebietke 
przywitała 
wszystkich 
gości oraz 
przedsta-
wiła ofer-
tę szkoły.

Po czę-
ści oficjalnej 
u c z n i o w i e 
p r zeds taw i l i 
program arty-
styczno-wokalny. 
Zaprezentowały się dzie-
ci młodsze, które deklamowa- ł y 
wiersze o tematyce związanej ze szkołą oraz 
wykonały układy taneczne do utworów 
instrumentalnych. Widowni podobał się 
szczególnie występ orkiestry, która grała 
na przyborach kuchennych. Widzowie 
mieli także okazję wysłuchać piosenek 
w wykonaniu szkolnego zespołu „Syrenki”. 
Największym aplauzem publiczności cie-
szył się utwór, którego treść związana była 
ze szkołą. Autorem tekstu był nauczyciel, 
historyk, pan B.Urbański. Treść tej piosenki 
podkreślała ciągłość miłobądzkiej szkoły, 
akcentowała jej wyjątkowość. Szkołę tę 
ukończyło już wiele pokoleń mieszkańców 
wsi i okolic. 

Po zakończeniu programu artystycznego 
rodzice wraz ze swymi pociechami oraz 
goście mogli obejrzeć całą szkołę. W kla-
sach przygotowane były różne prezentacje, 
doświadczenia, wystawy, zajęcia aktywne 

dla dzieci. W przedszkolu zorganizowa-
no kąciki zabaw. Maluszki mogły zagrać 
w gry planszowe, układać puzzle i różnego 
rodzaju układanki, pobawić się 
zabawkami czy wykonać 
„indiańskie opaski”. Do-
datkową atrakcją było 
„malowanie twarzy”. 
W pracowniach dla 
klas I-III na dzieci 
czekało mnóstwo 
niespodzianek. 
Uczestnicy mo-
gli modelować 
różne elementy 
z masy solnej, 
zagrać na instru-
mentach perku-
syjnych, wykonać 
„gniotki antystresowe” 

z balonów i mąki 
(zrobiono ich aż 

80!). W jednej z sal 
zorganizowano stacje 

zadaniowe. Dzieci obejrzały 
film o Kosmosie i ekspozy-
cję Układu Słonecznego, 
mogły też „zerwać złotą 
lub srebrną gwiazdkę 
z nieba”. Ponadto ob-
serwowały różne próbki 
pod mikroskopem i tę-
czę wywołaną przez pry-
zmat. Zainteresowaniem 

cieszyło się pieczenie 
ciasteczek i oczywiście…

ich degustacja. W sali 
gimnastycznej dla 

miłośników spor-
tu przygotowa-

no sprawnościowy 
tor przeszkód, gry 
i zabawy rucho-
we, konkurs żon-
glerki i rzutów 
do bramki.

W salach lek-
cyjnych dla klas 
IV-VI również nie 
zabrakło atrakcji! 
W szkolnej pra-
cowni komputero-
wej przedstawiono 
pokaz multimedialny 
związany z rozbudową 
szkoły. Można też było 
obejrzeć prezentację szkoły 
„z lotu ptaka”. W pracowni historycz-
nej goście podziwiali ekspozycję starych 
dokumentów, eksponatów i zabytkowych 
już dziś przedmiotów. Nad zachowaniem 

porządku czuwał halabardnik w pełnym 
umundurowaniu: hełmie na głowie i hala-

bardą w ręku. W sali można było obej-
rzeć film o starożytnym Egipcie. 

Dużą popularnością małych 
i dużych wychowanków 

cieszyła się klasa przy-
rodnicza. Tu przywi-

tały dzieci różne 
zwierzęta: króliki, 
chomiki, papu-
gi, żółw, „biały 
jeż”. Uczniowie 
mierzyli ciśnie-
nie i prędkość 
wydychanego 
powietrza. Ob-

serwowali „koło 
Newtona”, mapę 

nieba, poznawali za-
sadę funkcjonowania 

magnesów, rozpoznawali 
kości w szkielecie ludzkim, 

budowali proste układy elektrycz-
ne. W pracowni języka polskiego zorga-
nizowano wystawę lektur szkolnych oraz 
przygotowano stacje zadaniowe, w których 
wykorzystano gry i zabawy dydaktyczne 
(m.in. „Pusy”, układanki ortograficzne, „Dy-
waniki” utrwalające części mowy). Ponadto 
uczniowie mogli ćwiczyć nabyte umiejęt-
ności dotyczące poznanych części mowy 
z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

Rodzice byli zainteresowani nowocze-
snym wyposażeniem klas i zaskoczeni, 
że era pisania kredą po tablicy odeszła 

w zapomnienie. Z zaciekawieniem 
przyglądali się, w jaki sposób 

dzieci piszą na tablicy czy 
korzystają z multibooka 

podczas zajęć.
P o  t r u d a c h 

zwiedzania szko-
ły wszyscy mo-
gli odetchnąć 
w szkolnej ka-
wiarence, gdzie 
rodzice oferowali 
słodkie wypieki, 
kawę i herbatę. 

Ciepła i serdeczna 
atmosfera sprzyjała 

rozmowom i wymia-
nie poglądów.
To był naprawdę 

udany dzień! Mamy na-
dzieję, iż szkoła w Miłobądzu 

znajdzie nowych sympatyków i przy-
jaciół, a dzieci będą uczęszczały do niej 
z ogromną przyjemnością. 

DZIEń OTWARTY SZKOŁY 
W MIŁOBĄDZU
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Dzień Kobiet - powinien trwać 365 dni w roku!
Dzień Kobiet to święto obchodzone niemal na całym świecie. Ósmego marca Panie obdarowywane 
są kwiatami, prezentami i życzeniami. 

Tego dnia mężczyźni przypomina-
ją sobie o roli kobiet w ich życiu. 
Gesty życzliwości i uprzejmości pły-

ną w kierunku Pań. Za genezę Dnia 
Kobiet uważa się ruchy robotnicze 
kobiet w Ameryce Północnej i Europie, 
w początkach XX wieku. Liczne marsze 
i protesty były skierowane przeciwko 
ówczesnym ograniczeniem praw oby-
watelskich i ekonomicznych kobiet. 
Jako datę powstania tegoż święta 
wskazuje się 1910 rok. 

Tegoroczne święto kobiet obcho-
dzono w poszczególnych sołectwach 
gminy. W świetlicach wiejskich odby-

wały się uroczyste spotkania. W niektórych sołectwach o Panie 
zadbali mężczyźni, organizując spotkanie przy kawie i słodkim 
poczęstunku. Byli to przede wszystkim Panowie sołtysi i człon-
kowie rad sołeckich, którzy w uroczysty sposób złożyli życzenia 
mieszkankom poszczególnych sołectw. W innych miejscowo-
ściach gospodynie wzięły „sprawy we własne ręce” i same 
zorganizowały Dzień Kobiet. Jest to wspaniała okazja na ode-
rwanie się od codziennych zajęć i spędzenie miłego wieczoru.

Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowksi odwiedził Panie 
w sołectwach: Szpęgawa i Dąbrówka.  Przekazując kosz ze 
słodkościami, osobiście złożył Paniom życzenia.  Z kolei w Lu-
biszewie i Miłobądzu, w imieniu Wójta, życzenia składał Piotr 
Odya, kierownik referatu inwestycyjno-technicznego. W swoim 
przemówieniu zwrócił uwagę na istotną rolę kobiet w otacza-
jącej nas rzeczywistości. Podkreślił, jaki ogrom obowiązków 
kobiety wykonują każdego dnia, pełniąc rolę matki, żony, 
gospodyni domowej, przy jednoczesnym wykonywaniu pracy 
zawodowej. - Wszystkim Paniom należą się ordery, medale…
Dzień Kobiet powinien trwać 365 dni w roku - powiedział Piotr 
Odya. Takie słowa wywołały aplauz wśród Pań, które jedno-
myślnie zgadzały się ze stwierdzeniem gościa. 

W Lubiszewie, Panowie (organizatorzy i zaproszeni goście), 
w geście szacunku i uznania, zaśpiewali parę piosenek. Z kolei 
w Miłobądzu program artystyczny zaprezentowały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich przy akompaniamencie Benedykta Urbań-
skiego. Gospodynie przedstawiły w humorystyczny sposób kilka 
piosenek, między innymi, takie jak: „Windą do nieba”, „Kolo-
rowe jarmarki”, „Przez twe oczy zielone”. Panie rewelacyjnie 
ucharakteryzowane, ubrane w kolorowe stroje, pełne energii 
oraz aktorskiego talentu bawiły zebraną w sali publiczność.

Lubiszewo

Szpęgawa

Miłobądz
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Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej 
- eliminacje gminne

W poniedziałek 13.03.2017 r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie obył się OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu gminnym.

Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci 
i młodzieży wiedzy z zakresu przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępo-

wania na wypadek pożaru, praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony 
przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ru-
chu strażackiego.

 W eliminacjach wzięli udział uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
Gminy Tczew, łącznie 18 osób.

W pierwszej kolejności uczestnicy wzięli 
udział w części teoretycznej, w dwóch 
kategoriach wiekowych, z podziałem na 
uczniów szkół podstawowych i uczniów 
szkół gimnazjalnych.

Kolejnym etapem była część ustna. 
Odpowiadało pięciu najlepszych uczniów 
z obu kategorii.

W komisji konkursowej zasiadali: Beata 
Ostrowska, Julian Grygolec, Piotr Stolc – 
PSP Tczew.  

,,Piękna Wieś 2017” etap gminny - przyjmowanie 
zgłoszeń

Rozpoczyna się już 24. edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Tegoroczne zmagania 
odbędą się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda”, w trzech etapach – gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. Karty zgłoszeń są przyjmowane do 12 maja 2017 r.

Główną ideą konkursu jest ochro-
na i poprawa wartości krajobrazu 
przyrodniczego oraz kulturowego 

pomorskich wsi i jakości życia na wsi, a także 
podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej 
obszarów wiejskich, aktywizacja i integracja 
społeczności lokalnej.

 Organizatorem Konkursu Piękna Wieś Po-
morska 2017 jest Województwo Pomorskie . 

Partnerami merytorycznymi i organizacyj-
nymi są urzędy gmin i starostwa powiatowe 
w województwie pomorskim.

 Konkurs ma promować aktywny udział 
społeczności wiejskich w zrównoważonym 
rozwoju swojego otoczenia i poprawie jego 

estetyki oraz przyczynić się do identyfikacji 
i analizy możliwych do przeniesienia dobrych 
praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiej-
skich.

 Karty zgłoszeń należy składać do 12 maja 
2017 r. do Urzędu Gminy w Tczewie przy ul. 
Lecha 12, 83-110 Tczew, biuro podawcze.

 
Oceny dokonują komisje:
• gminne – powołane przez wójta/burmi-

strza gminy, które do 14 czerwca 2017 r. zgła-
szają do eliminacji powiatowych laureatów 
pierwszych miejsc konkursu w kategoriach 
Wieś i Zagroda

• powiatowe – powołane przez starostę 
powiatu, które do 14 lipca 2017 r. zgłasza-
ją do eliminacji wojewódzkich laureatów 
pierwszych miejsc konkursu w kategoriach 
Wieś i Zagroda

• wojewódzka – na podstawie przesła-
nych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny 
wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

 Podsumowanie etapu wojewódzkiego 
oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróż-
nień odbędzie się nie później niż do dnia 
31 października 2017 r.

 Regulamin i karty zgłoszeniowe dostęp-
ne są na stornie internetowej www.gmina-
-tczew.pl

 
Wyniki konkursu w kategorii szkół pod-
stawowych: 
I miejsce – Agata Husak – SP Miłobądz
II miejsce – Krzysztof Brzeziński – ZKiW Turze
III miejsce – Nadia Nowakowska – SP 
Miłobądz
IV miejsce – Jakub Grala – SP Lubiszewo
V miejsce – Kacper Lewandowski – SP 
Lubiszewo
 
Wyniki konkursu w kategorii szkół gim-
nazjalnych:
I miejsce – Tomasz Kiciński – ZKiW Swa-
rożyn
II miejsce – Marek Kiciński – ZKiW Swarożyn
III miejsce – Małkowska Sandra – Gimna-
zjum Dąbrówka
IV miejsce – Dawid Bieszka – Gimnazjum 
Dąbrówka
V miejsce Wojciech Stobiński – ZKiW Swa-
rożyn  

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my oraz upominki, a zwycięzcy nagro-
dy rzeczowe ufundowane przez Wójta 
Gminy Tczew.

Na zakończenie Turnieju głos zabrał 
Dyrektor Wojciech Czerwiński gospodarz 
konkursu, który wyraził swoją radość 
z faktu dążenia przez młodych ludzi do 
poszerzania swojej wiedzy w tak ważnej 
dziedzinie jak pożarnictwo i służba dru-
giemu człowiekowi. Życzył zwycięzcom 
dalszych sukcesów na szczeblu powia-
towym. Słowa podziękowań skierował 
również do opiekunów, którzy przygoto-
wywali młodzież do turnieju i jury.

Eliminacje powiatowe odbyły się 31 
marca 2017 r. Uczestniczyły w nich oso-
by, które zajęły pierwsze trzy miejsca 
w obu kategoriach. Po zaciętej rywaliza-
cji uczestników z powiatu tczewskiego, 
na podium stanął Krzysztof Brzeziński 
z ZKiW Turze, zajmując trzecie miejsce 
w kategorii szkoły podstawowe.
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Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich  
w Rokitkach

W ostatnią sobotę karnawału (25.02.) Koło Gospodyń Wiejskich z Rokitek zorganizowało zabawę, w 
której uczestniczyły zaprzyjaźnione Koła z gminy Tczew. Były panie z Tczewskich Łąk, Swarożyna, Turza, 
Szczerbięcina, Czarlina, Malenina i Lubiszewa.

W spotkaniu uczestniczyli również za-
proszeni goście. Wójta gminy Tczew 
reprezentowała Joanna Szlicht, se-

kretarz gminy, która podziękowała wszyst-
kim paniom za współpracę z samorządem 
i życzyła zdrowia oraz wytrwałości  w reali-
zacji przedsięwzięć podejmowanych przez 
aktywne członkinie Kół Gospodyń Wiejskich.

 Na zaproszenie organizatorów, swoim 
udziałem w spotkaniu, odpowiedział Piotr 

Odya, radny powiatu tczewskiego. W swo-
im przemówieniu, zwrócił uwagę na funk-
cjonowanie środowiska kobiet zrzeszonych 
w kołach gospodyń wiejskich jako swoista 
rodzina, która się wspiera i współpracuje. 

Na spotkaniu obecni byli również prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych Józef Turzyński oraz sołtys 
sołectwa Rokitki Zbigniew Braun.

Plebiscyt Dziennika Bałtyckiego ,,Osobowość Roku 2016”
Jak co roku „Dziennik Bałtycki” nagrodził osoby, które w 2016 roku wyróżniły się szczególnymi 
osiągnięciami w różnych dziedzinach. Postacie które osiągnęły sukcesy i znacząco zasłużyły się dla 
swojej lokalnej społeczności.

Tytuł „Osobowość Roku 2016” został 
przyznany w czterech kategoriach: 
kultura, działalność społeczna i cha-

rytatywna, samorządność i społeczność 
lokalna oraz biznes. Czytelnicy wybrali 
laureatów w każdym z 16 powiatów 
województwa pomorskiego. Głosowanie 
trwało od 5 do 30 stycznia. Każdy mógł 
oddać głos, wysyłając sms-y na wybra-
nego kandydata. W trakcie plebiscytu 
oddano dziesiątki tysięcy głosów. Pod 
koniec lutego w Gdańsku odbyła się uro-
czysta gala plebiscytu, podczas której 
laureaci ze wszystkich miast i powiatów, 
odebrali piękne statuetki i dyplomy. 

W kategorii samorządność i społeczność 
lokalna najwięcej głosów oddano na 

Zbigniewa Brauna, sołtysa Rokitek Tczew-
skich (425 głosów), który o przysłowiowy 
„włos” wyprzedził Jadwigę Gajewską, 
sołtys Szpęgawy (419 głosów). Zbigniew 
Braun, sołtys Rokitek Tczewskich, nomino-
wany za myślenie o swojej wsi nie tylko 
w perspektywie najbliższych miesięcy, 
ale i dekady. Ponadto pierwsze miej-
sce w kategorii działalność społeczna 
i charytatywna na etapie  powiatowym 
wygrał  Dominik Baza z Dąbrówki, prezes 
Tczewskiego Klubu Morsów „Przerębel”, 
nominowany za energiczną działalność 
klubu, także na polu charytatywnym.

Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, 
tańce i rozmowy do późnych godzin noc-
nych. Panie zgodnie przyznają, że spotkania 
integracyjne są potrzebne. Wspólne biesia-
dowanie sprzyja nawiązaniu przyjaźni między 
paniami z poszczególnych kół. Imprezy ta-
kiego rodzaju to świetna okazja do wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń. To także nowy 
sposób na zwiększenie aktywności kobiet. To 
właśnie na takich spotkaniach rodzą się cie-
kawe pomysły, które później są realizowane. 
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IV BIEG MORSA W TURZU
Ponad 300 osób wzięło udział w IV Biegu Morsa, który odbył się w niedzielę, 2 kwietnia nad jeziorem 
Damaszka w miejscowości Turze. Najpierw uczestnicy imprezy wzięli udział w biegu lub marszu Nordic 
Walking na dystansie 4,4 km. Następnie morsy, oraz ochotnicy, weszli do jeziora. Osoby, które nie 
korzystały z kąpieli przyglądali się ze zdumieniem i podziwem. 

Pogoda dopisała - było słonecznie 
i ciepło. Morsy przy tej okazji oficjalnie 
zakończyli sezon zimowych kąpieli.  

W imprezie wzięli udział nie tylko miłośnicy 
zimnych kąpieli z Tczewa, ale także zaprzy-
jaźnione kluby m. in. ze Skarszew, Liniewa 
i Braniewa. O akcent muzyczny zadbała 
Kociewsko - Kaszubska Orkiestra Dęta 
„Torpeda” oraz chór męski Echo z Tcze-
wa. Wielką gratką dla miłośników sportu 
była licytacja piłek m.in. piłki euro 2016 
z podpisem Roberta Lewandowskiego, 
która została wylicytowana za 560 zł przez 
Pana Piotra oraz piłka Reprezentacji Polski 
w piłce ręcznej, przekazana przez Michała 
Daszka, która poszła za 410 zł. Na najmłod-
szych przygotowane  były dmuchane 
zamki, które do samego końca cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Dla wszyst-

kich uczestników przygotowany został 
poczęstunek w postaci: bigosu, kiełbasek, 
grochówki i pysznego ciasta. Całkowity 
dochód z IV Biegu Morsa przeznaczony 
zostanie na terapię Pauliny Citkowskiej 
z Tczewa. Paulinka ma 10 lat, jest pod-
opieczną Hospicjum Pomorze Dzieciom, 
które prowadzi hospicjum domowe dla 
dzieci. Ma porażone rączki i nóżki, zwich-
nięte stawy biodrowe i skoliozę. Nie chodzi 
i nadal nie siedzi samodzielnie. Nie potrafi 
też mówić, choć tak bardzo by chciała. 
Choroba nazywa się małogłowie. Dziew-
czynka cierpi też na padaczkę, niedosłuch 
i niedowidzenie. Aby mogła się rozwijać 
i sprawnie funkcjonować, potrzebuje stałej 
terapii, która poprzez bodźce, pobudzi jej 
mózg do pracy. Obserwując uczestników 
biegu, można było zaobserwować radość 

z wzięcia udziału w akcji. Przybywali całymi 
rodzinami i razem pokonywali wyznaczony 
dystans. Każdy podkreślał cel spotkania to, 
że w tym dniu najważniejsza była Paulinka. 
Uczestnicy na mecie otrzymali pamiątkowy 
medal. Najlepsi uczestnicy otrzymali pu-
chary oraz nagrody. Najstarszy uczestnik 
marszu miał 84 lata i był nim Pan Eugeniusz 
z Tczewa, najmłodszą uczestniczką była 
5-letnia Ania. Jak widać sport i zabawa nie 
zna granic wiekowych, każdy może brać 
z życia to co najlepsze, uśmiech i radość 
z pomagania innym. Ogromne gratulacje 
należą się organizatorom, sponsorom oraz 
uczestnikom. Dzięki nim Bieg Morsa wpisał 
się w kalendarz imprez organizowanych 
na terenie Gminy Tczew.
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Miłosz Sabiecki z wizytą w Urzędzie Gminy w Tczewie
Miłosz Sabiecki, mieszkaniec naszej gminy, brązowy medalista Mistrzostw Europy w Karate 
Olimpijskim wraz z trenerem Arkadiuszem Stubbą z wizytą w Urzędzie Gminy.

17-19 lutego br., w stolicy Bułgarii 
– Sofii, odbyły się 44. Mistrzostwa 
Europy w Karate Olimpijskim 

(World Karate Federation) Kadetów, Ju-
niorów i Młodzieżowców. Jak co roku nie 
zabrakło reprezentantów Polski, którzy za-
liczyli swój najlepszy występ na przełomie 
ostatnich lat, zdobywając dwa brązo-
we medale.

Pierwszy z nich wywalczył Miłosz Sabiecki 
(Sportowy Klub Karate Senshi), w kate-
gorii juniorów do 61kg. Zawodnik ten, po 
pierwszych dwóch walkach, dla wielu był 
faworytem, zwyciężając kolejno z zeszło-
rocznym Mistrzem Europy z Ukrainy – Vitalim 
Demchyshynem oraz brązowym medalistą 
Mistrzostw Świata ze Szwajcarii – Luca Spitz. 
Niestety trzecią walkę z Francuzem Kajith 
Kanagasingam, która w regulaminowym 
czasie zakończyła się remisem, przegrał 
przez wskazanie sędziów. Miłosz w walkach 
repasażowych, udowodnił że posiada 
charakter prawdziwego karateki, który 
nigdy się nie poddaje, wygrywając kolejno 
z Turkiem Alican Sagir oraz reprezentantem 

gospodarzy, srebrnym medalistą Karate 1 
Youth Cup – Vasilem Rivovem.

Miłosz jest podopiecznym Sportowego 
Klubu Karate Senshi w Tczewie, jego tre-
nerem jest Arkadiusz Stubba.

Zawodnik i trener skorzystali z zaprosze-
nia wójta Gminy Tczew Romana Rezme-

rowskiego i w środę 22.03.2017 roku zjawili 
się w gabinecie wójta, który pogratulował 
Miłoszowi i trenerowi sukcesów sportowych 
i wręczył upominki.

Miłosz Karate trenuje od 8 lat. Treningi 
odbywają się od poniedziałku do piątku, 
po 1,5-2 godziny, a w weekendy często 
odbywają się zawody. – Karate budu-
je człowieka, kształtuje jego charakter, 
osobowość, rozwój fizyczny - tak Miłosz 
tłumaczy swoją pasję.

Sportowe zamiłowania młodego ka-
rateki wspiera rodzina, w której silne są 
tradycje sportowe – tata trenował sporty 
siłowe, lekkoatletykę, a mama pływanie. 
Miłosz chciałby swoją przyszłość związać ze 
sportem – najpierw studia na AWF, potem 
praca nauczyciela wychowania fizyczne-
go i trenera,

- Dziękuję Wam za wspaniałą promo-
cję GminyTczew, życzę kolejnych sporto-
wych sukcesów i… startu na olimpiadzie 
– powiedział wójt Roman Rezmerowski. 
Zapewnił także o wsparciu władz gminy 
w propagowaniu i pomocy młodym spor-
towcom.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W TCZEWIE
Nieodpłatna pomoc prawna - od 1 marca zmiana godzin przyjmowania klientów

 Punkt w Tczewie zlokalizowany jest 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju 
nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnio-
nych w punkcie:
Poniedziałek od 7.30 do 11.30
Wtorek od 7.30 do 11.30
Środa od 7.30 do 11.30
Czwartek od 13.00 do 17.00
Piątek od 12.00 do 16.00

Punkt prowadzony jest przez organi-
zację pozarządową, tj. Stowarzyszenie 
Pomorskie Centrum Terapeutyczno - 
Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni przy 
ul. Śląskiej 53A lok. 406, KRS 0000482895.

Nieodpłatnej pomocy prawnej będą 
udzielać radcy prawni:
w poniedziałki – Agata Szyszkowska
we wtorki – Izabela Duczyńska
w środy oraz w czwartki – Bogumił Maś-
kiewicz
w piątki – Piotr Pawłowski.

Więcej informacji dotyczących świad-
czenia nieodpłatnej pomocy prawnej 
na terenie powiatu tczewskiego na 
stronie www.powiat.tczew.pl 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONY 
PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W TCZEWIE

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie radca 
prawny Jan Pettke.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Tczewie zlokalizowa-
ny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy  
ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter budynku).

Godziny przyjmowania osób uprawnionych w punkcie:
Poniedziałek od 12.00 do 16.00
Wtorek od 12.00 do 16.00
Środa od 12.00 do 16.00
Czwartek od 7.30 do 11.30
Piątek od 7.30 do 11.30
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Turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Tczew
11 marca 2017 roku w hali widowiskowo sportowej gimnazjum w Dąbrówce odbył się turniej piłki nożnej 
halowej o puchar wójta Gminy Tczew.  Do rywalizacji przystąpiło 6 sołectw. Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, w których toczono pojedynki systemem każdy z każdym. Ostatecznie zwyciężyło sołectwo 
Rokitki pokonując w finale Swarożyn.

W Rokitach odbył się turniej tenisa stołowego o puchar sołectwa Rokitki. W zawodach wzięło udział 
7 drużyn: policja, straż pożarna, starostwo powiatowe, urząd miejski, urząd gminy, Kociewskie 
Stowarzyszenie Sportu oraz sołectwo Rokitki. 

Turniej tenisa stołowego o puchar sołectwa Rokitki

Ostateczna kolejność:
1. Rokitki
2. Swarożyn
3. Zajączkowo
4. Szczerbięcin
5. Dąbrówka
6. Czatkowy

Najlepszy zawodnik:  Wolski Marcin ( Rokitki)

Najlepszy bramkarz: Łukasz Talarek

Król strzelców: Jakub Grabowski

W rywalizacji drużynowej zwyciężyli 
strażacy, drugie miejsce zajęły Ro-
kitki, trzecie starostwo. W turnieju 

indywidualnym zwyciężył Grzegorz Urbań-
czuk, drugie osiągnął Adam Kapinos, zaś 
trzecie Dariusz Godlewski. Podczas rozgrywek 
mieszkańcy Rokitek mogli korzystać ze sprzętu 
fitness w ośrodku sportowym Park Rokitki, który 
został oddany tego dnia, do ich dyspozycji.   
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Karnawałowe ognisko i bal w Parafii Turze
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w Kościele Parafialnym w Turzu odbywa się błogosławieństwo 
dzieci. Kończy się ono zawsze jakimś skromnym poczęstunkiem. Tym razem jednak w pierwszą 
niedzielę lutego radość spotkania w kościele została przedłużona na spotkanie przy ognisku nad 
jeziorem i na Karnawałowy Bal Przebierańców w sali wiejskiej w Turzu.

Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka - Szpęgawa
Ponad 120 dzieci bawiło się podczas uroczystości 
zorganizowanej z okazji Dnia Babci i Dziadka 
połączonej z zabawą karnawałową. Kolorowe 
stroje mieniły się podczas dziecięcych pląsów 
przy muzyce.

Księżniczki, piraci, super bohaterowie bajek, wszyscy w jednym 
miejscu bawili się wraz z zespołem RSR. Organizatorem było 
sołectwo Szpęgawa. Pani sołtys Jadwiga Gajewska zadbała 

o najmniejsze szczegóły, aby zarówno dzieci, jak ich dziadkowie 
bawili się wspaniale. Konkursy, zabawy sprawnościowe, ruchowe 
i taneczne, balonikowe zwierzaczki, kolorowy tunel oraz słodki 
poczęstunek – takimi atrakcjami wypełniony był czas imprezy.

Ferie zimowe w Swarożynie
W dniach 23-27 stycznia prowadzone były półkolonie 
dla dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w  
Swarożynie w wieku 9-13 lat. Organizatorami byli: 
sołectwo Swarożyn oraz  ZKiW w Swarożynie. Grupa 
feriowiczów liczyła 54 osoby. Wśród opiekunów 
byli: Beata Wójcikiewicz, Anna Łepek, Anna Kata, 
Szczepan Klinkusz oraz Wojciech Czerwiński. 

Podczas zorganizowanego zimowiska dzieci miały do dyspozycji 
bogaty program z atrakcjami. Na terenie szkoły odbywały się 
gry i zabawy ruchowe oraz zajęcia komputerowe. W świetlicy 

wiejskiej przygotowano dzieciom dyskotekę oraz prowadzono 
zabawy na powietrzu na terenie rekreacyjnym w Swarożynie wraz 
z pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Zorganizowane były również 
trzy wycieczki. Dzieci były w kinie Helios w Tczewie na filmie „Sing”, 
bawiły się na basenie w Kościerzynie oraz wyjechały do Ośrodka 
Narciarskiego do Trzepowa, gdzie zjeżdżały na  snowtubingu oraz 
piekły kiełbaski przy ognisku. 

Zaraz po Mszy Św. wszyscy, tj. dzieci, młodzież i dorośli zostali 
zaproszeni na pieczenie kiełbasek przy ognisku rozpalonym 
nad jeziorem. Pogoda sprzyjała, lekki przymrozek, utrzymu-

jący się śnieg, zamarznięte jezioro i słoneczne niebo sprawiły, że 
krajobraz był śliczny.

Po ognisku chętni do zabawy udali się do sali wiejskiej przy 
turskiej remizie i rozpoczął się karnawałowy bal. Niektóre dzieci 
odpowiedziały na propozycję zawartą w zaproszeniu i przebrały 
się za przedstawicieli narodów świata. Organizatorzy przygoto-
wali ciepły posiłek, kanapki i słodycze. Zabawa taneczna była 
przeplatana konkursami i grami zespołowymi. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy, głównie dzieci i młodzież, otrzymali coś 
na pamiątkę. Były to pamiątkowe woreczki rozmaitości oraz 
pluszowe maskotki.

Patronem wydarzenia byli: Parafialne Koło Misyjne oraz ksiądz 
proboszcz Mirosław, a w organizację włączyły się różne życzliwe 
osoby m. in. z ramienia Koła Misyjnego pani Ewa, panowie Bog-
dan i Edek, którzy zapewnili oprawę muzyczną, panie Krystyna 

i Danuta, odpowiedzialne za posiłek, strażacy z OSP Dalwin 
pod dowództwem pana Mirosława, którzy przygotowali ogni-
sko i zadbali o bezpieczeństwo. Drewno do ogniska otrzymano 
w darze od anonimowego darczyńcy, a salę przygotowała 
pani Katarzyna, sołtys Turza. Udział w ognisku i balu karnawało-
wym dla wszystkich był bezpłatny, celem akcji była integracja 
lokalnej społeczności.
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BADAJ SIĘ REGULARNIE
Systematycznie wykonywane bada-
nia cytologiczne umożliwiają wczesne 
wykrycie zmian przednowotworowych   
i pozwalają podjąć skuteczne leczenie.

ZASZCZEP SIĘ
Regularne badania cytologiczne mogą chronić przed rozwojem zmian przedrakowych szyjki macicy, 
jednak nie zapobiegają zakażeniu HPV. Przed wirusem odpowiedzialnym między innymi za powsta-
nie raka szyjki macicy, może chronić szczepienie. Może ono również zapobiec innym groźnym dla 
zdrowia i życia chorobom powodowanym przez wirusa HPV. Zalecana profilaktyka raka szyjki ma-
cicy to połączenie szczepień przeciw HPV oraz badań cytologicznych. Już 27 krajów zdecydowało 
o finansowaniu szczepień przeciwko HPV ze środków publicznych, a wśród nich największą grupę  
stanowią państwa europejskie.
W Polsce szczepienia te są wprowadzone do programu szczepień ochronnych od 2008 roku jako 
szczepienia zalecane. Niestety nie są objęte finansowaniem za środków NFZ. Z uwagi na stosunko-
wo wysoki koszt szczepionki  niewiele osób decyduje się na szczepienie. 
Od 2012 w Powiecie Tczewskim realizowany jest Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem 
Brodawczaka Ludzkiego HPV ”Chronię życie przed rakiem”. W ramach jego realizacji prowadzona 
jest kampania informacyjno- edukacyjna oraz szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 
16, 18, 6, 11. Szczepieniem objęte są dziewczęta w wieku 12 lat. Do celów szczepień wykorzystywa-
na jest szczepionka SILGARD, która zapobiega wystąpieniu:
- zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy),
- zmian przednowotworowych odbytnicy, raka szyjki macicy oraz raka odbytnicy, związanych przy-
czynowo z zakażeniem pewnymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego HPV,
- brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem okre-
ślonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego.

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI HPV  
dziewczynek w wieku 12 lat – rocznik 2005  

będących mieszkankami 
powiatu tczewskiego

Rak szyjki macicy od lat niezmien-
nie odbiera życie wielu Polkom. Jest 
pierwszym nowotworem, dla którego 
naukowcy zidentyfikowali niezbędny 
czynnik  sprawczy jakim jest długotrwa-
łe zakażenie wirusem brodawczaka 
ludzkiego (HPV). Wszystkie zakażenia 
HPV w początkowej fazie przebiegają 
bezobjawowo. Większość z nich dzięki 
sprawnie funkcjonującemu układowi odpornościowemu  ustępuje samoistnie w okresie 6 – 
12 miesięcy od kontaktu z wirusem. Jednak u niektórych osób, zwłaszcza tych o obniżonej 
odporności, może dojść do zakażenia przewlekłego, które ostatecznie może doprowadzić 
do rozwoju raka. Z tym bardzo powszechnym wirusem zetknie się podczas swojego życia 
co druga osoba aktywna seksualnie. Rak szyjki macicy atakuje cicho i powoli. Średni czas 
rozwoju choroby wynosi od 5 do 10 lat. Przez wiele lat choroba rozwija się niemal bezobja-
wowo, dlatego kobiety często zbyt późno zjawiają się u lekarza. 

Informacji na temat szczepień szukaj 
w swojej przychodni.

 Pamiętaj o sprawdzonej zasadzie 
„lepiej zapobiegać jak leczyć”.


