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 PODATEK ROLNY NA 2018
Stawka podatku rolnego na 2018 rok ustalana jest w opar-

ciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2018 (M. P. poz. 958).

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2018 - 52,49 zł za 1 dt.

Stawki podatku rolnego 2018 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha 
(równoważnik 2,5 q żyta)

131,23 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha 
(równoważnik 5 q żyta)

262,45 zł

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH  NA 2018 
– pozostaje bez zmian 
- nadal obowiązuje uchwała Rady Gminy Tczew nr 

XVIII/81/2015 z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określe-
nia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
w gminie Tczew.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 
NA 2018
Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 

została określona uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XLI/261/2017  
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek w podatku od nieruchomości.

Wysokość uchwalonych stawek przedstawia się nastę-
pująco:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 
powierzchni użytkowej - 0,77 zł;

2) od budynków lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej oraz  od  budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej  -   22,90 zł;

3) od budynków lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej, wykorzystywanych na po-
trzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 
2001r. o zbiorowym    zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328)  od 1 m2 
powierzchni użytkowej - 1,00 zł;

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie   obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym, od 1 m2 powierzchni użytkowej 
-   10,80 zł;

5) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu  przepisów o działal-
ności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń   od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,70 zł;

6) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 
m2    powierzchni użytkowej - 7,00 zł;

7) od budowli ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych -  2%;

8) od budowli wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego 
odprowadzania ścieków oraz    zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach 
i opłatach    lokalnych; -    0,1 %;

PODATEK LEŚNY NA 2018 
Stawka podatku leśnego na 2018 rok ustalana jest w opar-

ciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne-
go z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny 
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały  
2017 r. (M. P. poz. 963).

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadle-
śnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. będąca podstawą 
do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2018 - 
197,06 zł za 1 m3.

Stawka podatku leśnego 2018 rok

Podatek leśny od 1 ha 
(równoważnik 0,220 m3 drewna)

43,3532 zł

9) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,91 zł,

b) pod budynkami i budowlami związanymi z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych 
na potrzeby zbiorowego odprowadzania ścieków oraz 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 
328) poboru i uzdatniania wody od 1 m2 powierzchni - 0,10 zł,

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 
od 1 ha powierzchni - 4,63 zł,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni -  0,44 zł,

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji (Dz.U. z 2017r., poz. 1023, 1529 i 1566), 

i położonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę 
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje 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 prawa 
budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,04 zł.
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Budowa świetlicy w Czarlinie

Po trzykrotnym powtórzeniu procedury przetargowej, nareszcie udało się wyłonić wykonawcę. Wójt 
Gminy Tczew Roman Rezmerowski podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym RESTEKS 
Sp. z o.o. na realizację zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin. Zadanie będzie 
kosztowało ponad 1,7 mln zł. Prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku i potrwać do lipca 2018 r.

Przetarg na powyższe zadanie był 
czterokrotnie ogłaszany i trzykrot-
nie unieważniany. Ceny zapropo-

nowane przez oferentów przewyższały 
zabezpieczoną kwotę w budżecie na 
to zadanie.  Na wniosek Wójta, Rada 
Gminy dołożyła do zadania 600 000  zł, 
co pozwoliło na podpisanie umowy z wy-
konawcą.

Budynek zaprojektowano jako muro-
wany z jedną kondygnacją nadziemną 
i z częściowym podpiwniczeniem. Rzut 
budynku w kształcie litery „L”, o kubaturze 
ok. 3000 m3. Zaprojektowany budynek 
ma salę świetlicową o powierzchni 150 
m2, zaplecze kuchenne, pomieszczenia 

gospodarcze oraz toalety. Świetlica wy-
budowana zostanie w sąsiedztwie istnie-
jącego przedszkola w Czarlinie. 

Inwestycje w Gminie Tczew

Zakończono inwestycję polegającą na utwardzeniu odcinka 
drogi na działce nr 12 w Czatkowach. W ramach zadania 
utwardzono 1820 m2 drogi wraz ze zjazdami płytami JOMB. 

Inwestycja została zrealizowana z pomocą funduszy zewnętrznych 
pozyskanych ze środków budżetu Województwa Pomorskiego, 
przy kwocie dofinansowania 50 400,00 zł. Wartość robót inwe-
stycyjnych wyniosła 194 989,32 zł.

Droga w Czatkowach Droga Rukosin- Łukocin

Zakończono przebudowę drogi na odcinku Rukosin – Łukocin. 
W ramach przebudowy została wykonana nakładka bitu-
miczna na istniejącej konstrukcji drogi, połączenie z istniejącą 

drogą, przebudowa zjazdów oraz  wykonanie utwardzonego 
pobocza. Koszt zadania to 885 000 zł.

Budynek, który powstanie ma pełnić 
rolę centrum kultury w sołectwie. Ma być  
miejscem spotkań i zebrań mieszkańców 
wsi oraz działań na rzecz rozwoju kultury 
i edukacji. Pomieszczenia mają służyć 
do organizacji czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży oraz rozwijania zainteresowań, 
a także integracji lokalnej społeczności.

Do tej pory mieszkańcy korzystali z po-
mieszczeń przedszkola, które niejednokrot-
nie były niewystarczające do organizacji 
różnych wydarzeń w sołectwie. 

Świetlica w Czarlinie będzie 22 świetlicą 
w Gminie Tczew. W planach jest jeszcze 
budowa świetlicy w Goszynie, Maleninie 
i Rokitkach. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach 
w ulicy Polana Leśna

Podpisana została umowa z wykonawcą, Przedsiębior-
stwem Inżynieryjnym „REDA”na wykonanie zadania pn.: 
„Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana 

Leśna”. Celem zadania jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy dziełek w obrębie 
miejscowości Rokitki.Koszt zadania 487.110,75 zł. Inwestycja 
potrwa do 31.08.2018 r.

Droga Boroszewo-Siwiałka

Podpisana została umowa z wykonawcą, firmą P.H.U. „GLAD-
POL” z Tczewa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa 
drogi Boroszewo-Siwiałka”. Koszt zadania 276.750,00 zł. 
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Ulica Zajączkowska w Tczewskich Łąkach

Prowadzane są prace na ulicy Zajączkowskiej w Tczewskich 
Łąkach. W ramach zadania utwardzona zostanie droga 
płytami betonowymi oraz wykonany zostanie chodnik na 

odcinku 400 m, od istniejącej nawierzchni typu ”Polbruk”, do 
obiektu mostowego. Wybudowane zostaną również miejsca 
postojowe na ul. Zajączkowskiej.  Koszt zadania 719 000 zł. Prace 
potrwają do końca 2017 r.

Ulica Krótka w Maleninie

Podpisana została umowa z wykonawcą, firmą P.H.U. „GLAD-
POL” z Tczewa na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa 
ulicy Krótkiej w Maleninie”. W ramach zadania wykonane 

zostanie 400 m.b. drogi. Koszt zadania 345.000,00 zł.

Świetlica wiejska w Lubiszewie

Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Lubiszewie. Nowy 
obiekt powstał na działce za boiskiem sportowym „orlik”. In-
westycja obejmowała budowę budynku, zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy (parkingi, dojścia, dojazdy, plac zabaw) 
oraz wyposażenie budynku. Budynek świetlicy został zaprojekto-
wany jako budynek wolnostojący, parterowy, o dachu stromym, 
symetrycznym, dwuspadowym. Koszt robót budowlanych wraz 
z wyposażeniem to kwota 1.088.740,48 zł. 

Plac zabaw w Miłobądzu

Realizowana jest inwestycja pn. „Budowa placu zabaw 
w miejscowości Miłobądz”.  Zadanie polega na budowie 
placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych 

w wieku od 3 do 12 lat. Miejsce, 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, zabaw-
ka 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 przedszkolakom i uczniom 
szkoły podstawowej, ale również mieszkańcom gminy Tczew. 
Koszt zadania to kwota 106 000 zł, z czego 50 000 zł pozyskano 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Podpisanie umowy dla Wiślanej Trasy Rowerowej

W dniu 11 grudnia 2017 roku w Filharmonii Bałtyckiej 
w Gdańsku z udziałem Marszałka Województwa Pomorskiego 
nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie dla budo-
wy Wiślanej Trasy Rowerowej. Inwestycja realizowana jest 
w programie przedsięwzięcia strategicznego Województwa 
Pomorskiego „ Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu mię-
dzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9”. Trasa 
docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków 
rowerowych Euro Velo.

Na terenie Gminy Tczew powstaną dwa odcinki Wiślanej 
Trasy Rowerowej (WTR R-9) pierwszy znajdujący się na wale 
wiślanym o długości 2,8 km, mający początek od granicy 
z Gminą Suchy Dąb, do granicy z miastem Tczew. Drugi 
odcinek będzie miał swój początek od kładki na Dryboku, 

wzdłuż ul. Spacerowej w Knybawie, kolejno wzdłuż drogi kra-
jowej i powiatowej, do granicy z Gminą Subkowy. Całkowita 
długość odcinka WTR R-9 w Gminie Tczew będzie wynosiła 
6,6 km. Prace inwestycyjne realizowane przez Gminę Tczew 
odbędą się na odcinku 4,65 km, gdzie powstanie utwar-
dzona ścieżka rowerowa odpowiadająca nowoczesnym 
standardom. Ponadto powstanie jedno miejsce postojowe 
wyposażone w małą architekturę (ławki, stojak na rowery, 
kosze na śmieci, tablica informacyjna). Dodatkowo cała 
trasa rowerowa będzie oznakowana. Na realizację inwesty-
cji dla naszej Gminy przewidziano 3 387 389,78 zł, z czego 
2 157 767,29 zł będzie pochodziło z dotacji pochodzącej 
z Funduszy Europejskich.
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Zimowe utrzymanie dróg i chodników
Przejezdne i odśnieżone drogi to  jeden z podstawowych czynników bezpieczeństwa 
ruchu w okresie zimowym. Gmina Tczew podpisała umowę z wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawcą GTW Drekar na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg 
stanowiących własność Gminy Tczew w sezonie zimowym 2017/2018.  

Firma będzie dbała o zapewnienie 
przejezdności oraz ograniczenie zakłó-
ceń płynności ruchu drogowego spowo-
dowanych zjawiskami atmosferycznymi 
tj. opady śniegu, deszczu ze śniegiem, 
marznącej mżawki. 

Tak jak w latach poprzednich Gminę 
Tczew podzielono na cztery rejony, a w 
każdym z nich określono kolejność od-
śnieżania dróg gminnych. Klasyfikacja ta 
dokonana została ze względu na stopień 
trudności zimowego utrzymania, zwartość 
zabudowy, trasy komunikacji publicznej 
oraz wzmożonej komunikacji lokalnej.

Kategoria I  - drogi odśnieżane/uszorst-
niane w pierwszej kolejności w danym re-
jonie.

Kategoria II - drogi odśnieżane/uszorst-
niane w drugiej kolejności w danym re-
jonie.

Wszystkie pojazdy biorące udział 
w utrzymaniu zimowym dróg, zostały wypo-
sażone w lokalizatory GPS. Ułatwi to moni-

torowanie pojazdów w terenie. W Urzędzie, 
wyznaczono stanowisko koordynatora 

„akcji zima”, który będzie sprawdzał pro-
gnozy pogody, przyjmował zgłoszenia 

od sołtysów i mieszkańców 
poszczególnych wsi  oraz in-
formował o aktualnym stanie, 
czy pojazdy biorące udział 
w akcji były w danym rejonie 
lub kiedy przewidywana jest 
ich obecność. Tylko i wyłącznie 
koordynator będzie wydawał 
dyspozycje dotyczące odśnie-
żania lub uszorstniania dróg 
gminnych. Dlatego zgłoszenia 
należy kierować pod podane 
poniżej numery telefonów.

Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Rejon 4
Turze
Małżewo
Boroszewo
Małżewko
Szczerbięcin
Dalwin
Łukocin
Rukosin

Stanisławie
Rokitki
Szpęgawa
Dąbrówka
Lubiszewo
Śliwiny

Czarlin
Swarożyn
Bałdowo
Gniszewo
Goszyn
Wędkowy

Czatkowy
Tczewskie Łąki
Malenin
Mieścin
Miłobądz
Zajączkowo

Telefony alarmowe w sprawie 
zgłaszania skutków zimy na dro-
gach gminnych:
Telefon całodobowy 696-493-814
Telefon 58 530-51-37 czynny pon.-
-czw. od 7:30 do 15:30 oraz w pt. od 
7:30 do 14:00

Przypominamy jednak, że działania 
służby drogowej mają na celu łago-
dzenie skutków zimy na drogach, a nie 
ich całkowitą likwidację. W związku 
z powyższym prosimy kierowców o za-
chowanie ostrożności i dostosowanie 
prędkości do warunków panujących 

na drodze. 

W przypadku utrud-
nień na drogach po-
wiatowych sygnały 
prosimy kierować do  
Powiatowego Zarządcy 
Dróg w Tczewie tel. 58 
777-06-11, a w przypad-
ku dróg wojewódzkich 
do Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Gdańsku  
tel. 58 320-20-25, nato-
miast za drogi krajowe 
odpowiedzialna jest 
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Au-
tostrad, oddział Tczew 
tel. 58 777-04-50 lub 
606-931-349.

Obok znajduje się 
mapa gminy, na której 
zaznaczone są drogi 
gminne wraz z kolejno-
ścią ich odśnieżania.
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Fundusz sołecki to pieniądze, które dzięki ustawie o funduszu sołeckim dają mieszkańcom Gminy 
Tczew, możliwość decydowania o części gminnego budżetu. Jest on odpowiednikiem realizowanego 
w miastach budżetu obywatelskiego.

Podsumowanie pierwszego roku funkcjonowania 
Funduszu Sołeckiego

Kwota funduszu obliczana jest według 
wzoru zawartego w ustawie i zależy od 
takich czynników jak: liczba mieszkań-

ców gminy, liczba mieszkańców sołectwa 
i dochody bieżące gminy. Są to konkretne 
pieniądze, które mieszkańcy sołectw mogą 
wydać zgodnie ze swoimi potrzebami. Po-
winni jednak pamiętać, że wyznaczane 
przez nich zadania muszą służyć poprawie 
warunków życia mieszkańców, muszą być 
zadaniami własnymi gminy i muszą być zgod-
ne ze strategią rozwoju gminy.

że znacząco poprawia warunki 
życia mieszkańców, szczególnie 
w porze nocnej.

Środki z funduszu sołeckiego 
przeznaczono także na budowę 
i modernizację chodników i dróg 
oraz wykonanie projektów bu-
dowy chodników. Mieszkańcy 
zdecydowali również o wydat-
kowaniu środków na doposaże-
nie świetlic wiejskich. Zakupiono  
m. in. drzwi, krzesła, stoły, szaf-
ki, piec gazowy, naczynia, ku-
chenkę gazową, lodówkę oraz  
drobny sprzęt kuchenny. Nowe 
wyposażenie przyczyni się do lepszej or-
ganizacji różnego rodzaju imprez integra-
cyjnych, a także spotkań.

Mieszkańcy w każdym sołectwie, oprócz 
zadań inwestycyjnych, widzieli także po-
trzebę wspólnego spędzania czasu, umac-
nianie więzi społecznych, pielęgnowanie 
lokalnych tradycji, poprzez imprezy kultural-
ne i sportowe. W sołectwach odbywały się 
festyny sportowo-rekreacyjne oraz zabawy 
z okazji Dania Dziecka, Dnia Seniora, czy 
Mikołajek. 

Na rok 2018 sołectwa do wydania mają 
łączną kwotę 637110,00 zł. Co roku wyli-
czane są środki, jakie będą przysługiwały 
poszczególnym sołectwom. Informacja 
o ich wysokości przekazywana jest sołtysom 
do 31 lipca. Sołtys, wiedząc jaką kwotę ma 
do dyspozycji jego sołectwo, najpóźniej 
do 30 września zwołuje zebranie wiejskie, 
podczas którego mieszkańcy decydują, 
na co ją wydać. O tym, kto może wziąć 
udział w zebraniu i jakie inne warunki muszą 
być zapewnione, aby decyzje były ważne, 
określone są w statucie sołectwa. Zebranie 
wiejskie podejmuje decyzję, a sołtys ją 
wykonuje. Propozycję wniosku do dysku-

sji może złożyć sołtys, rada sołecka oraz  
15 dorosłych mieszkańców sołectwa.

Kiedy mieszkańcy ustalą, na co prze-
znaczyć pieniądze, sołtys składa wniosek 
do wójta. Przy czym należy pamiętać, 
że wniosek musi zawierać wykaz przed-
sięwzięć do realizacji, oszacowanie ich 
kosztów oraz uzasadnienie, w jaki sposób 
propozycja przyczyni się do poprawy wa-
runków życia mieszkańców. Wniosek musi 
być złożony do 30 września każdego roku 
i zostaje wprowadzony do budżetu gminy 
na rok następny. 

Na zebraniach wiejskich, które odbyły 
się we wrześniu mieszkańcy zdecydowali, 
na jakie przedsięwzięcia środki te zostaną 
przeznaczone. Wszystkie sołectwa złożyły 
stosowne wnioski do Wójta, a ich zadania 
zostały wpisane do budżetu na rok 2018, 
za wyjątkiem sołectwa Zajączkowo, które-
go wniosek został odrzucony z uwagi  na 
nieprawomocne zebranie wiejskie. 

Dzięki funduszowi sołeckiemu miesz-
kańcy mają możliwość samodzielnego 
i wspólnego decydowania o swoim oto-
czeniu i jakości życia.

Mieszkańcy 26 sołectw naszej gminy decy-
zję o przeznaczeniu środków funduszu sołec-
kiego na 2017 rok, podjęli już na zebraniach 
wiejskich w 2016 roku. Do rozdysponowania 
mieli łączną kwotę 516 590,00 zł. W zależności 
od liczby mieszkańców, każde z sołectw 
otrzymało różną pulę pieniędzy z wyżej wy-
mienionej kwoty. Różne były także priorytety 
i zadania do zrealizowania. 

Mieszkańcy w większości sołectw widzieli 
potrzebę doposażenia istniejących placów 
zabaw w urządzenia zabawowe oraz siłowe. 
Place otrzymały nowe wyposażenie, a zara-
zem nowy bardziej estetyczny wygląd. Kolej-
nym popularnym przedsięwzięciem był zakup 
i montaż lamp solarnych. Zamontowano 13 
lamp solarnych. Jest to przedsięwzięcie, które 
służy przede wszystkim poprawie bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego w sołectwach, a tak-
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Zrealizowano kolejny etap zagospodarowania 
parku w Gniszewie

Zgodnie z zapowiedzią pani sołtys Marii Cimek zrealizowano kolejny etap zagospodarowania parku  
w Gniszewie. 

Projekt pn. „Nasz piękny park 2”, po-
dobnie jak ubiegłoroczny, realizowa-
ny był w ramach programu „Działaj 

lokalnie IX” Polsko Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, realizowanego przez Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację 
Pokolenia, które to zadanie w postaci re-
grantingu współfinansowała Gmina Tczew. 
Na realizację zadania sołectwo uzyskało 
wsparcie w wysokości 6000 zł.

W ramach zadania wyłożono alejkę 
kostką chodnikową na odcinku 55 m, za-
montowano jedną ławkę i posadzono 14 
drzewek. Mieszkańcy w zakresie wniesio-
nego wkładu własnego uporządkowali 
teren parku, pozbierali wszystkie śmieci 
oraz oczyścili miejsce z gałęzi i krzaków.

Realizacja pierwszego etapu odbyła 
się w ubiegłym roku. W ramach projektu 

zakupiono tablicę informacyjną, dwie 
ławki i wyłożono alejkę kostką chodnikową.

Przedsięwzięcia nie udałoby się zreali-
zować bez pomocy mieszkańców Gni-
szewa i wolontariuszy, dzięki którym park 
służyć będzie aktywizacji mieszkańców, 
wzmocnieniu relacji międzyludzkich oraz 
poznawania przyrody przez dzieci.

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Tczewie 
zorganizował 28 listopada 2017 roku Olimpiadę Młodych Producentów Rolnych oraz Olimpiadę BHP w 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Swarożynie. 

W Olimpiadach wzięli udział młodzi pro-
ducenci rolni oraz uczniowie posiadający 
lub współgospodarujący w gospodarstwie 
rolnym, zamieszkali w województwie po-
morskim. Przedział wiekowy 30 uczestników 
wynosił 17-40 lat. 

Olimpiada miała na celu między in-
nymi upowszechnianie wiedzy rolniczej, 
integracji młodych producentów rolnych, 
rozbudzanie ambicji dalszego doskonale-
nia zawodowego, wymianę doświadczeń 
i popularyzację osiągnięć w rolnictwie.

Olimpiada składała się z dwóch części: 
I część – test, II część – egzamin ustny.

Pytania obejmowały m.in. zagadnienia 
z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, 
integrowanej ochrony roślin, ekonomiki, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Wspólnej 
Polityki Rolnej w tym PROW na lata 2014-
2020, przedsiębiorczości, ekologii i ochrony 
środowiska, odnawialnych źródeł energii.

Finalistami Powiatowej Olimpiady Mło-
dych Producentów Rolnych zostali:

1. Rafał Mgłosiek – gm. Morzeszczyn,
2. Michał Klaus z Zabagna – gm. Tczew,

3. Robert Wolf z Miradowa, powiat sta-
rogardzki – uczeń ze szkoły w Swarożynie,

4. Karol Paluch ze Stogi, powiat malbor-
ski – uczeń ze szkoły w Swarożynie.

Zakwalifikowali się oni na Wojewódzką 
Olimpiadę Młodych Producentów Rol-
nych w PODR w Lubaniu, która odbyła się 
12.12.2017r. W Wojewódzkiej Olimpiadzie 
w Lubaniu  Michał Klaus zdobył drugie 
miejsce. 

Finalistami Eliminacji Powiatowych XVIII 
Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rol-
nictwie zostali:

1. Robert Czarnecki – Lipia Góra gm. 
Morzeszczyn,

2. Błażej  Czarnecki – Lipia Góra gm. 
Morzeszczyn,

3. Kacper Klaus z Zabagna – gm. Tczew.
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IX Powiatowy Przegląd pt. „Stół Bożonarodzeniowy 
na Kociewiu”

9 grudnia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbył się IX Powiatowy Przegląd pt. „Stół 
Bożonarodzeniowy na Kociewiu”.

Już po raz dziewiąty Kociewskie Forum 
Kobiet  przy współpracy z Pomorskim 
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego 

w Lubaniu i Miejskim Ośrodkiem Kultury 
w Pelplinie  zorganizowali przegląd 
stołów bożonarodzeniowych. Jest 
to piękny zwyczaj, przyczyniający 
się do pielęgnowania dziedzictwa 
kulinarnego Kociewia, pobudza-
nia aktywności społeczeństwa lo-
kalnego, kultywowania tradycji, 
zwyczajów i przypominania sma-
ków regionalnej kuchni. Otwar-
cia przeglądu dokonały Krystyna 
Gierszewska prezes Kociewskiego 
Forum Kobiet i Alina Laskowska 
pracownik Biura Powiatowego 
Doradztwa Rolniczego w Tczewie.

Najważniejszymi uczestnikami 
Przeglądu były reprezentantki Kół 
Gospodyń Wiejskich z wszystkich 
gmin powiatu tczewskiego: Koło 
Gospodyń Wiejskich z Lipiej Góry, 
Radostowa, Gogolewa, Rudna oraz Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Czarlina. 
Panie na odświętnie udekorowanych sto-
łach przygotowały mnóstwo smakowitych 
kociewskich specjałów, które najczęściej 
goszczą na stole wigilijnym i świątecznym.

Przedmiotem Przeglądu były potrawy 
na stole bożonarodzeniowym. Gospodynie 
z wykonanych przez siebie potraw miały 
wybrać i zaprezentować jedną, którą 

przygotowały w oparciu o tradycje zacho-
wane w swoich rodzinach, przekazywaną 
słownie lub opisaną w literaturze. Jako 
pierwsze, swoją potrawę, „zupę rybną” 
zaprezentowały panie z KGW Gogolewo, 
Panie z Rudna pochwaliły się „pierogami 

w formie pasztecików”.  KGW z Lipiej Góry 
przygotowały „świąteczny obiad z kaczki”, 
a panie z KGW Radostowo „tradycyjne 
wędliny”. Specjalnością KGW z Czarlina 

były „potrawy z maku”. 
Podczas Przeglądu zapre-

zentowano także ręczne ozdo-
by świąteczne wykonane przez 
panie z Pracowni Haftu i Szydeł-
kowania działającej w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pelplinie oraz 
panie z KGW biorące udział 
w Przeglądzie.

Całe wydarzenie poprze-
dzone było występami zespołu 
ze Śląska „Olzanki” oraz z Ko-
ciewia „Ojtoto” i „Psiotrowe 
Dziewuchy”, które wprowadziły 
przybyłych gości w świątecz-
ny nastrój.

Po prezentacji potraw przy-
stąpiono do wręczenia nagród 
wszystkim Kołom Gospodyń 

Wiejskich. Specjalny upominek dla Koła 
Gospodyń Wiejskich z Czarlina wręczyła 
w imieniu Wójta Gminy Tczew Sekretarz 
Gminy Tczew Joanna Szlicht.

Ostatnim punktem uroczystości była de-
gustacja świątecznych i wigilijnych potraw.

Wigilia strażaków OSP
Tegoroczne spotkanie opłatkowe braci strażackiej odbyło się 9 grudnia 2017 r. w remizie w Boroszewie. 

W uroczystości uczestniczyły dele-
gacje z dziewięciu jednostek OSP 
z Gminy Tczew oraz zaproszeni 

goście, a wśród nich byli: Wójt Gminy 
Tczew Roman Rezmerowski, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 
Andrzej Mróz, Zastępca Komendanta Po-
wiatowego PSP Zbigniew Rzepka, Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP Waldemar Walejko, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP Julian Gry-

golec, Radna Powiatu Tczewskiego Emilia 
Rzeniecka, Kierownik Referatu Administra-
cyjnego Urzędu Gminy w Tczewie Karolina 
Liebrecht, Kierownik Referatu Inwestycyj-
no-Technicznego Piotr Odya, Kierownik 
Referatu Komunalnego Henryk Bzowski, 
sołtys sołectwa Boroszewo Sławomir Kur-
czyna oraz proboszcz parafii św. Jana 
Nepomucena w Godziszewie ks. Rafał 
Zientara. 

Oficjalne życzenia strażakom złożyli 
zaproszeni goście. Następnie strażacy 
dzieląc się opłatkiem, składali sobie życze-
nia świąteczno-noworoczne. Spotkanie 
zakończyło się kolacją, podczas której nie 
zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw. 
Takie spotkania opłatkowe są okazją do 
wspólnego przeżywania wyjątkowego 
nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Życzliwa 
i rodzinna atmosfera towarzyszyła spotka-
niu wigilijnemu w Boroszewie. 
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KGW Czarlin na Targach Rolniczych w Nadarzynie
Dnia 2 grudnia br., Koło Gospodyń Wiejskich z Czarlina reprezentowało Gminę Tczew podczas 
II edycji Centralnych Targów Rolniczych, w ramach XI Ogólnopolskiej Prezentacji Stołów 
Bożonarodzeniowych w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

Tego dnia można było zapoznać się z  regionalnymi 
obrzędami, pięknem ludowego rękodzieła, barw-
nością i odrębnością regionalną strojów, a przede 

wszystkim kulinarnym kunsztem wiejskich gospodyń 
z poszczególnych regionów Polski. Były to największe 
targi rolno-spożywcze w Polsce, na których spotykają 
się rolnicy, naukowcy i przedsiębiorcy, którzy działają 
na rzecz rolnictwa i polskiej wsi. Nie zabrakło również 
wystaw maszyn i urządzeń rolniczych, zwierząt oraz 
środków do produkcji rolnej. Odbyły się również wykłady 
nt. prowadzenia hodowli i upraw.

Uczestnicy targów byli bardzo ciekawi naszego 
regionu, wielu z nich po raz pierwszy usłyszało nazwę 
naszego regionu „Kociewie”. Gospodynie z wielką rado-
ścią reprezentowały nasz region, prezentując regionalny 
stół bożonarodzeniowy. 

Ostanie pożegnanie 
śp. druha Edmunda Żurka

Odszedł od nas śp. Edmund Żurek, wieloletni prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miłobądzu. W jego ostatniej drodze, towarzyszyli mu, oprócz rodziny i bliskich, stra-
żacy, nie tylko z Miłobadzą, ale również z innych jednostek OSP powiatu tczewskiego 
oraz przedstawiciele samorządu Gminy Tczew. Prezes Edmund Żurek był cenionym 
strażakiem, dla wielu młodych był wzorem i autorytetem. W swoim działaniu był kon-
kretny i zdecydowany. Przez 25 lat pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Miłobądzu. W latach 2006-2011 był prezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP. Swoją służbę pełnił z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem. Był wielokrotnie 
odznaczany i honorowany za swe zasługi dla pożarnictwa. Będzie nam Go brakowało. 
Jednak na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach.
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Jubileusze mieszkańców Gminy Tczew
W Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu mieszkańców Gminy Tczew. Wójt Gminy 
Tczew Roman Rezmerowski zaprosił pary małżeńskie obchodzące 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie, 
65-lecie oraz 70-lecie pożycia małżeńskiego. 

Te wspólnie spędzone lata to niewątpliwie symbol wierności 
i prawdziwej miłości, który stanowi przykład dla młodych 
pokoleń, jak należy kroczyć wspólnie przez życie. Uhonoro-

wani zostali również mieszkańcy gminy, którzy obchodzili 85 i 90 
urodziny. Za dożycie tak pięknego i godziwego wieku należą 
się wielkie słowa uznania, które Wójt Gminy Tczew skierował do 
jubilatów, podziwiając przy tym ich pogodę ducha i uśmiech 
na twarzy. Zaproszeni goście opowiadali jak poznali swoją dru-
gą połowę, a także pochwalili się ilością posiadanych dzieci, 
wnuków i prawnuków. Rekordzistami spotkania byli Państwo 
Jadwiga i Eugeniusz Grala, którzy wychowali 9 dzieci i doczekali 
się 28 wnuków, 31 prawnuków oraz 1 praprawnuka. 

Spotkanie odbyło się w sympatycznej atmosferze. Były gra-
tulacje, kwiaty i pamiątkowe zdjęcia. Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej lampki szampana. Wszyscy jubilaci otrzymali również 
gratyfikację pieniężną od Wójta Gminy Tczew. Podczas uroczy-
stości obecna była Pani Agnieszka Panek Kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat i kolejnych rocznic 
pełnych zdrowia i spokoju.

Dzień Seniora w Czarlinie
To już tradycja, że w Czarlinie rokrocznie organizowane jest przyjęcie z okazji Dnia Seniora. W tym 
roku uroczystość miała miejsce 28.11.2017 r., w restauracji Trefl w Czarlinie. 

Najstarsi mieszkańcy Czarlina z wielką 
radością przybyli na przygotowane spe-
cjalnie dla nich przyjęcie. Zaserwowano 
im obiad oraz słodki poczęstunek. Salę 
wypełniła muzyka biesiadna,  przy któ-
rej radośnie bawili się zaproszeni goście. 
W spotkaniu uczestniczyła sekretarz Joan-

na Szlicht, która w imieniu Wójta Gminy 
Tczew życzyła seniorom długich lat życia 
w dobrym zdrowiu, w gronie najbliższych, 
pogody ducha, satysfakcji z własnych do-
konań oraz spełnienia wszystkich marzeń.  
Seniorzy od władz gminy otrzymali słodki 
upominek oraz kalendarze na rok 2018. 

Uczestnikom przyjęcia towarzyszyli również 
radny Jan Bukała oraz ksiądz proboszcz 
Jan Buk. Spotkanie minęło w życzliwej 
atmosferze. Oprócz wspaniałej zabawy był 
to również czas na rozmowy, wspomnienia 
oraz zawiązanie bliższych znajomości.

Złote Gody (50-lecie 
pożycia małżeńskiego) 
obchodzili:
Janina i Józef Jastrzęb-
scy z Dąbrówki,
Helena i Tadeusz Stopa 
ze Swarożyna,
Monika i Edward Klawiń-
scy z Dalwina,
Irena i Antoni Albrecht 
z Czarlina,
Bogusława i Jan Kamińscy z Dąbrówki.
 
Szmaragdowe Gody (55-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzili:
Jadwiga i Leon Rybiccy ze Swarożyna,
Maria i Augustyn Polańscy z Czarlina,
Julia i Mieczysław Kasprzyccy z Łukocina,
Krystyna i Henryk Gmys z Rokitek,
Teresa i Henryk Petka z Rokitek.
 
Diamentowe Gody (60-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzili:
Teresa i Brunon Mitlewscy z Małżewa.
 
Żelazne Gody  (65-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzili:
Jadwiga i Eugeniusz Grala z Rokitek.
 
Kamienne Gody (70-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzili:
Alfreda i Bronisław Lis z Czatków.
 
85 urodziny obchodzili:
Eugenia Lewandowska z Czarlina,
Maria Lica z Dąbrówki,
Jerzy Rozkowinski z Miłobądza,
Leon Rainski z Miłobądza.

90 urodziny obchodzili:
Irena Wronka z Małego Miłobądza,
Bronisław Lis z Czatków.
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Dożynki pełne pozytywnej energii
    Tegoroczne Dożynki Gminne przerosły oczekiwania organizatorów. Tłumy przybyły do Dąbrówki, 
aby wspólnie świętować obchody święta plonów. Mimo długo utrzymującej się od początku 
września deszczowej pogody, sobota (09.09.) okazała się dniem słonecznym, co sprzyjało 
uroczystościom dożynkowym. Wspaniałe koncerty zespołu Bayer Full oraz zespołu Łzy zachwyciły 
publiczność.  
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Gmina Tczew znana jest ze swego rolniczego cha-
rakteru oraz kultywowania tradycyjnych wartości. 
Dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą św. polową, 

która odprawiona została na boisku sportowym w Dąbrów-
ce przez ks. Aleksandra Ceslinga. Po mszy odbywała się 
dalsza część uroczystości. Razem z rolnikami świętowali 
zaproszeni goście.

Jednym z obrzędów jest przekazanie przez starostów 
dożynek bochenka chleba upieczonego z tegorocznych 
zbiorów gospodarzowi, który dzieli się nim ze wszystkimi 
uczestnikami uroczystości. Podczas tegorocznych dożynek 
starostowie, czyli Marlena i Piotr Czech z Małego Miłobądza 
przekazali na ręce Wójta Gminy Tczew Romana Rezmerow-
skiego poświęcony chleb, prosząc o sprawiedliwe dzielenie. 
Rytuał dzielenia chleba symbolizuje dostatek przez cały rok. 

Atrakcji było co nie miara. Na placu znajdowały się 
stoiska gastronomiczne z regionalnymi potrawami przygo-
towanymi przez Koła Gospodyń Wiejskich. Dla wszystkich 
dostępny był darmowy żurek, pierogi, chleb ze smalcem 
oraz drożdżówka.  

Dużą część publiczności przyciągnął pokaz kulinarny 
na dużej patelni. Gotowaną potrawą była kapusta z kieł-
basą zaciągana śmietaną. Podczas pokazu odbywały się 
konkursy, podczas których można była wygrać gadżety 
kuchenne. Głodnych uczestników imprezy nakarmił Wójt 
Gminy Tczew Roman Rezmerowski oraz Sekretarz Gminy 
Joanna Szlicht, serwując porcje ugotowanej potrawy. 
Wydanych zostało ponad 1000 porcji. 

Nieodłącznym elementem dożynek jest chleb. Dlatego 
też, podczas imprezy uczestnicy mogli pod okiem piekarza 
upiec własny chleb, według swoich upodobań. Były chleby 
ze słonecznikiem, z żurawiną, żytnie, a nawet chałki. W tym 
celu przygotowane było specjalne stanowisko z piecem 
gazowym. Zainteresowanych nie brakowało.

Dzieci mogły bawić się przez cały czas trwania impre-
zy. Największą frajdą był dmuchany plac zabaw. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty plastyczne 
prowadzone przez Fabrykę Sztuk z Tczewa oraz wioska 
rycerska. Ponadto uczestnicy imprezy mogli zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. Co najważniejsze wszyst-
kie te atrakcje były za darmo. 

Na scenie zaprezentowali się: Orkiestra Dęta z Pinczyna, 
młodzież z Gimnazjum z Dąbrówki, (Adriana Kołodziej, Kry-
stian Haracz, Roksana Link, Monika Holz, Michał Węsierski). 
Miłośnicy muzyki disco polo mogli pobawić się na koncercie 
legendarnej grupy Bayer Full. To prawdziwa legenda i iko-
na tej muzyki. Ich przeboje to „Blondyneczka”, „Majteczki 
w kropeczki”, „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Gwiaz-
dą wieczoru był zespół ŁZY – jedna z najpopularniejszych 
formacji pop-rockowych w Polsce. Ich koncert to potężna 
dawka energii przy znanych przebojach, takich jak: „Oczy 
szeroko zamknięte”, „Agnieszka”, „Narcyz”. 

Coroczną tradycją imprezy dożynkowej jest konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynkowy. W tym roku do konkursu 
zgłoszonych zostało 6 wieńców z terenu gminy Tczew. 
Zgodnie z regulaminem wieńce były w kształcie korony, 
wykonane z naturalnych materiałów związanych ze świę-
tem plonów. 
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Komisja konkursowa przyznała:
I miejsce i nagrodę w wysokości 1000 zł otrzymało so-

łectwo Szpęgawa,
II miejsce i nagrodę w wysokości 800 zł otrzymały rady 

sołeckie Stanisławie- Lubiszewo,
III miejsce i nagrodę w wysokości 600 zł otrzymało so-

łectwo Czarlin.
IV miejsce egzekwo tj. KGW Wędkowy, sołectwo Mieścin 

i sołectwo Gniszewo otrzymali nagrody w wysokości 300 zł. 
Nagrody, dyplomy oraz gratulacje wręczył Wójt Gminy 

Tczew Roman Rezmerowski oraz Sekretarz Gminy Joanna 
Szlicht. 

Podczas dożynek nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagrody w konkursie “Poznaj Liderów Gminy 
Tczew w 2017 roku”. Tytuł Lidera Gminy Tczew otrzymał 
Dominik Baza. Statuetkę oraz nagrodę finansową w wyso-
kości 1000 zł otrzymał z rąk Wójta Gminy Tczew Romana 
Rezmerowskiego oraz Sekretarz Gminy Tczew Joanny Szlicht. 
W ramach konkursu Wójt przyznał również wyróżnienie Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Czarlina za działalność społeczno-
-kulturalną.

Impreza zakończała się zabawą taneczną przy zespole 
Cristo Dance.

 Podziękowanie 
Wójt Gminy Tczew składa serdeczne podziękowania 

wszystkim sponsorom, organizacjom społecznym, instytucjom, 
firmom, sołtysom, radnym, pracownikom urzędu, strażakom 
oraz mieszkańcom zaangażowanym w organizację tego-
rocznych dożynek. Dzięki okazanemu wsparciu udało się 
stworzyć niezapomnianą imprezę, którą mieszkańcy gminy 
Tczew oraz przybyli goście będą długo pamiętać.

Szczególne PODZIĘKOWANIA kierujemy do:
•    Dyrektora Jacka Walkowiaka oraz pracowników  

Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,
•    Dyrektora Arkadiusza Kiemczyńskiego oraz pracow-

ników Domu Pomocy Społecznej w Damaszce, 

•    Dyrektora Krzysztofa Pacholskiego oraz pracowników 
Domu Pomocy Społecznej w Stanisławiu, 

•     Strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z Dąbrówki 
i Miłobądza,

•    Eugenii Pokorskiej -Sawczuk Prezesa Banku Spółdziel-
czego w Tczewie,

•    Kazimierza Arczewskiego z Gospodarstwa Sadowni-
czego Waćmierek,

•    Grzegorza i Zbigniewa Krause z Zakładu Przetwórstwa 
Mięsnego z Dalwina,

•    Mieczysława Żuchlińskiego, Prezesa Ogrodów Dział-
kowych w Lubiszewie,

•    Przemysława Boleskiego Dyrektora Zakładu Usług 
Komunalnych w Tczewie,

•    Juliana Grygolec,
•    Andrzeja Bronk,
•    Bogdana Żołnowskiego,
•    Zbigniewa Wysockiego,
•    Radosława Wierzbickiego, 
•    Mariusza Ćwiklińskiego,
•    Michała Dampc,
•    Sołtysów,
•    Kół Gospodyń Wiejskich,
•    Pracowników UG.
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Mikołajki
Kiedy w kalendarzu zbliża się 6 grudnia dzieci wiedzą, że ten dzień to okazja nie tylko do tego, 
aby dostać prezent, ale również do świetnej zabawy w towarzystwie Mikołaja. Święty z prezentami 
wylądował w Gminie Tczew, aby spotkać się z dziećmi w poszczególnych sołectwach: Malenin, 
Miłobądz, Lubiszewo, Mieścin, Tczewskie Łąki, Szczerbięcin, Łukocin, Gniszewo, Turze, Dąbrówka, 
Bałdowo, Rukosin, Rokitki, Szpęgawa.

str. 14 grudzień 2017

Podczas takich spotkań dzieci biorą udział w licznych kon-
kursach i zabawach. Podczas tegorocznych obchodów 
nie zabrakło spektaklu teatralnego pt. „Królowa śniegu”. 

Dzieci z zaciekawieniem oglądały przedstawienie. Z twarzy dzieci 
nie znikał uśmiech i zadowolenie. Były także konkursy, zabawy, 
tańce, śpiewanie kolęd, recytowanie wierszy. W świetlicach za-
bawy prowadziły śnieżynki, elfy, księżniczki i pomocnicy Mikołaja. 
Zadbano również o podniebienia milusińskich. Mikołaj każdemu 
„grzecznemu” maluchowi wręczył upominek. Na zakończenie 
wykonywano pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem. Takie spotkania na 
długo pozostaną w pamięci najmłodszych mieszkańców gminy. 

Klimat świąt można było poczuć w Swarożynie podczas 
wspólnego pieczenia i dekorowania pierników oraz ciasteczek 
świątecznych. W Szpęgawie przygotowywano się do przybycia 
Mikołaja, w postaci warsztatów artystycznych, podczas których 
dzieci wraz z rodzicami wykonywały ozdoby choinkowe, stroiki 
oraz dekoracje świąteczne. 

Łukocin

Turze

Szpęgawa

Mieścin

Szczerbięcin

Szpęgawa

Mieścin
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Rokitki
Tczewskie Łąki Swarożyn

Tczewskie Łąki Dąbrówka

Malenin

Miłobądz

Lubiszewo

Lubiszewo

Swarożyn

Gniszewo
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Robert Rozmus rozsmakował się w swarożyńskich 
plackach ziemniaczanych 

Po raz kolejny w Swarożynie można było zajadać się potrawami z ziemniaków, przy energetycznym 
koncercie jednego z najbardziej żywiołowych, śpiewających aktorów jakim jest Robert Rozmus. 

Szał ziemniaczany opanował teren rekreacyjny 
w Swarożynie (26.08.). A to za sprawą zorganizo-
wanego przez Gminę Tczew festynu rodzinnego 

pn. „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Pogoda i humory 
dopisały, więc zabawa była znakomita. Jak sama 
nazwa imprezy wskazuje tematem przewodnim był 
ziemniak. Sołectwo Swarożyn przygotowało wysta-
wę ziemniaków różnych odmian z gospodarstwa 
Pana Adama Szewców. Na przybyłych gości czekał 
darmowy poczęstunek w postaci zupy kartoflanki 
i placków ziemniaczanych. 

Gościem specjalnym imprezy był Robert Rozmus. 
Artysta na scenie wcielał się w postacie najbardziej 
znanych wykonawców, polskich oraz zagranicznych 
i śpiewał ich przeboje. Estradowe kreacje, ruch sceniczny, zaska-
kujące aranże aktora, podobały się swarożyńskiej publiczności. 
Ponadto Robert Rozmus poprowadził konkurs wokalny oraz 
konkurs „Jaka to melodia” dla uczestników imprezy. 

Na scenie zaprezentowały się również młodzieżowe zespoły 
z Kuźni Talentów ze Skowarcza oraz Pink Girls, OverTime i Re-
qUest. Zagrały covery znanych piosenek oraz utwory własne. 
Swój wokalny talent zaprezentowała także Agnieszka Skarbek.

Najmłodsi uczestnicy nie mieli chwili na nudę. Liczne atrakcje 
zajęły dzieciom całe sobotnie popołudnie. Były zjeżdżalnie, tram-
poliny, karuzela oraz zabawy i konkursy z nagrodami. Odbył się 
również konkurs małego mistera gminy Tczew. Ponadto dzieci 

mogły obejrzeć występ Marka Borna, finalistę programu Mam 
Talent, który zaprezentował triki z piłkami nożnymi. Po pokazie 
Marek dawał młodym futbolistom wskazówki do nauki sztuczek 
piłkarskich. Dzieci mogły również uczestniczyć w warsztatach 
cyrkowych. Mogły spróbować swoich sił na rowerach cyrko-
wych, szczudłach, chodzenia po linie, żonglerki czy diabolo, 
Zorganizowane zabawy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Koło Gospodyń Wiejskich ze Swarożyna serwowało domowe 
potrawy. Każdy chciał spróbować wyśmienitych pierogów 
ruskich oraz ciasta domowej roboty. Na zakończenie imprezy 
odbyła się zabawa taneczna, którą poprowadził zespół Zagorski 
Band i Jocker. 

str. 16 grudzień 2017
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Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy 
Tczew

Piękna pogoda, dużo sportowych emocji i mnóstwo dobrej zabawy – pod takimi hasłami upłynęła 
ostatnia wrześniowa niedziela w Lubiszewie (24.09). 

Na boisku sportowym Orlik rywalizo-
wały trzy drużyny: Stanisławie-Lubi-
szewo, Dąbrówka i Rokitki. Zgodnie 

z regulaminem, w turnieju uczestniczyć 
mogły osoby, które ukończyły minimum 30 
lat. Mecze rozegrano według obowiązują-
cych przepisów w piłkę nożną z wyjątkiem 
gry „bez spalonego”. Piłkarze wykazali się 
dużymi umiejętnościami technicznymi i tak-
tycznymi podczas prowadzonych rozgry-
wek. Trwający ponad dwie godziny turniej 
odbył się w duchu „zdrowej” rywalizacji. 
Każda drużyna zaliczyła jedno zwycięstwo 

i jedną porażkę, co dało drużynom po 3 
punkty. Ostatecznie o wynikach zadecy-
dowała liczba strzelonych goli.  

Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar 
Wójta Gminy Tczew zakończył się zwy-
cięstwem dla drużyny z Rokitek. Drugie 
miejsce zajęła drużyna z Dąbrówki, a na 
trzecim miejscu uplasowała się drużyna 
Stanisławie-Lubiszewo. Każda drużyna 
otrzymała puchar, dyplom oraz nagrody 
ufundowane przez Wójta Gminy Tczew. 
Przyznano również nagrody indywidualne. 
Najlepszym zawodnikiem został Dawid 

Marciński. Romana Zadrożnego z Dąbrówki 
okrzyknięto najlepszym bramkarzem, a tytuł 
najstarszego uczestnika turnieju otrzymał 
Dariusz Godlewski z Rokitek. 

Jednocześnie na sąsiednim boisku 
odbywały się konkursy i zabawy dla ca-
łych rodzin. Dla uczestników przewidziane 
były nagrody. Ponadto, dla uświetnienia 
imprezy, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Lubiszewie zaprezentowali kilka układów 
tanecznych. Piękne stroje oraz przygotowa-
na choreografia przyciągnęły uwagę kibi-
ców. Dzieci nagrodzono gromkimi brawami. 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Tczew
2 grudnia 2017 roku w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce odbył się 
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Tczew.  

2 grudnia 2017 roku w hali widowisko-
wo-sportowej Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce odbył się turniej tenisa 

stołowego o puchar Wójta Gminy Tczew.  
Do zawodów przystąpiło 12 uczestników: 
3 kobiety i 9 mężczyzn.

Kobiety rozegrały pojedynki każda 
z każdą do trzech wygranych setów. Osta-
tecznie zwyciężyła Agnieszka Kruszyńska 
z Miłobądza wygrywając oba pojedynki. 
Drugie miejsce wywalczyła Iwona Grosz 
z Boroszewa, pokonując Małgorzatę Pa-
szylk z Turza.

Ostateczna kolejność kobiet:
1. Kruszyńska Agnieszka (Miłobądz),
2. Grosz Iwona (Boroszewo),
3. Paszylk Małgorzata (Turze).

Mężczyźni zostali podzieleni na dwie 
grupy, w których rywalizowali systemem 
każdy z każdym do trzech wygranych se-
tów. Do kolejnej fazy turnieju awansowało 
po dwóch najlepszych ze swoich grup. 
Finał rozgrywany był na bardzo wysokim 
poziomie. Szybkie wymiany, nagłe zmiany 
sytuacji powodowały oklaski przybyłych. 
Ostatecznie zwyciężył Kapinos Adam z Ro-
kitek, pokonując dotąd niepokonanego 

przez kilka ostatnich lat Kukułę Jakuba 
wynikiem 3:1.

Po zakończeniu turnieju wszyscy uczest-
nicy odebrali pamiątkowe puchary oraz 
nagrody rzeczowe z rąk Wójta Gminy 
Tczew Romana Rezmerowskiego  oraz 
radnego Gminy Tczew Juliana Grygolec.

Ostateczna kolejność mężczyzn:
1. Kapinos Adam (Rokitki),
2. Kukuła Jakub (Szpęgawa),
3. Sadowski Mariusz (Swarożyn),
4. Ciapka Tomasz (Swarożyn),
5. Augustyniak Krzysztof (Szczerbięcin),
6. Godlewski Dariusz (Rokitki),
7. Redwelski Krzysztof (Mieścin),
8. Jurczyński Dariusz (Mieścin),
9. Gardzielewski Krzysztof (Szpęgawa).

grudzień 2017
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Wieczorek Patriotyczny w Lubiszewie
W piątek, 10 listopada br. w świetlicy szkolnej w Lubiszewie, odbył się Wieczorek Patriotyczny  
z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którego organizatorami byli sołtysi oraz rady sołeckie 
wsi Lubiszewo i Stanisławie.

Na zaproszonych gości czekał koncert 
w wykonaniu Zespołu Dobrej Energii 
MW z Pszczółek. Odbyła się także 

nauka musztry wojskowej, gry i zabawy 
o tematyce wojskowej i patriotycznej. 

Zaprezentowano również wiersze i pieśni 
mówiące o doli żołnierskiej, miłości do 
Ojczyzny i radości z odzyskania wolności. 
Po części artystycznej odbył się wspólny 
poczęstunek. Nagrody za udział w konkur-

sach wiedzy, ufundowane zostały przez 
Gminę Tczew.

Projekt zrealizowano ze środków fun-
duszu sołeckiego wsi Lubiszewo i Stani-
sławie.

Młodzi strażacy z OSP Gniszewo 
na Wojewódzkich Zawodach Sportowo-
Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W niedzielę 17 września br. na stadionie sportowym w Dębnicy Kaszubskiej w powiecie Słupskim odbyły 
się Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w których powiat 
tczewski reprezentowała młodzieżowa drużyna z Gniszewa.

Zawody te są formą intensywnego 
szkolenia pożarniczego niezbędnego 
w przygotowaniu do działań ratowni-

czych, a ich celem jest popularyzowanie 
wśród społeczeństwa zagadnień ochrony 
przeciwpożarowej, kształtowanie świa-
domości ratowniczej wśród młodzieży, 

mobilizowanie do stałego doskonalenia 
umiejętności obsługi sprzętu oraz ocena 
stanu wyszkolenia członków MDP.

Zawody rozegrano w trzech konku-
rencjach: musztry, ćwiczenia bojowego 
i sztafety pożarniczej. W zawodach wzięło 
udział siedemnaście drużyn z Wojewódz-

twa Pomorskiego. W klasyfikacji końcowej 
drużyna z Gniszewa zajęła III miejsce.

Młodzież wykazała hard ducha i wolę 
walki, pokazując tym samym, że rośnie 
w gminie silne pokolenie strażaków, które 
w przyszłości dzielnie będzie strzec bezpie-
czeństwa naszych mieszkańców.
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Dnia 19 października 2017 roku uczniowie klas czwartych pod opieką wychowawców, tj. pana K. 
Gardzielewskiego i pani E. Kicińskiej, pojechali do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Na 
szczęście, pogoda tego dnia dopisywała, świeciło jesienne słońce i było w miarę ciepło.

Dzień pełen wrażeń- Bę-
domin i Garczyn

Po przybyciu na miejsce najpierw za-
poznano wycieczkowiczów z aktualną 
wystawą eksponatów, zgromadzonych 
w budynku sąsiadującym z dworkiem. Po-
tem podziwiali wspaniały barokowy dworek 
będomiński z zewnątrz. Spacerowali też po 
ogrodzie, po którym kiedyś przechadzał się 
Józef Wybicki. Następnie w towarzystwie 
bardzo sympatycznej pani przewodnik 
poznawali kolejne pomieszczenia domu 
rodzinnego twórcy naszego Hymnu Na-
rodowego. Z dużym zainteresowaniem 
słuchali opowieści pani przewodnik o Jó-

zefie Wybickim i Jego rodzinie. Ucznio-
wie poznali też okoliczności powstania 
Mazurka Dąbrowskiego. Nie tylko mieli 
okazję zapoznać się z rękopisem „ Pieśni 
Legionów Polskich...”, ale też wysłuchali 
wersji oryginalnej z pozytywki. Na koniec 
pełni powagi, głośno zaśpiewali aktualną 
wersję pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła”. 
Pani przewodnik była pod wrażeniem za-
angażowania i właściwego zachowania się 
uczniów licznej grupy. W Garczynie ucznio-
wie uczestniczyli w niecodziennej lekcji 
przyrody. Nie tylko podziwiali okazałe ptaki, 
ale też wiele dowiedzieli się na temat ich 
życia, sposobu odżywiania i różnych form 
zachowania. Mieli okazję zobaczyć i małe 
strusiątka i osobniki dorosłe. W dodatku 
mogli porównać je z mieszkającymi na 
farmie emu. Co więcej, zobaczyli prawdzi-
we strusie jajo i zapamiętali, że na miękko 
trzeba je gotować przez jedną lekcję a na 
twardo całe dwie godziny lekcyjne!

W Lesie Szpęgawskim  
hitlerowcy wymordowali  
7 tysięcy Polaków

Od połowy września 1939 roku do 
końca II wojny światowej zamordowa-

no w tym miejscu wybitnych patriotów, 
działaczy narodowych, nauczycieli, księ-
ży, przedstawicieli inteligencji z Kociewia 
i Pomorza, a także pacjentów szpitala 
psychiatrycznego w Kocborowie oraz cały 
jego personel medyczny. Ten las woła 
o pamięć i szacunek, a także prosi, byśmy 
o tej tragedii uczyli młode pokolenie. ZKiW 
Turze opiekuje się grobem nr 27. Uczniowie 
klas starszych z dużym zaangażowaniem 
sprzątają i ozdabiają nagrobek. Jest to 
miejsce wyjątkowe. Uczniowie biorą udział 
w lekcji historii, uczą się patriotyzmu, a tak-
że uświadamiają sobie wartość życia.

Pokaz baniek
Dnia 27.10.2017r. oddziały przedszkolne 

oraz klasy 1-3 miały przyjemność wziąć 
udział w spektaklu „Początek”-magiczny 
świat baniek.

Aktor prowadzący przeniósł dzieci 
w senne marzenia świata baniek. Dzie-
ci mogły zobaczyć, jak powstają bańki 
mydlane, jak różną mogą mieć wielkość, 
kształt i barwę, a także uchwycić bańko-
we cuda w dłonie. Do końca dnia dzieci 
opowiadały sobie wrażenia z tego zacza-
rowanego przedstawienia.

Wiadomości z Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Turzu
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Dzień Życzliwości 
21 listopada 2017 roku odbyła się w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Akademia  z okazji Dnia 
Życzliwości. Podczas uroczystości wręczono nagrody:

Organizatorami 
konkursu był psy-
cholog szkolny p. 
Agnieszka Czajkow-
ska-Wendorff oraz pe-
dagog szkolony p. Ewa 
Raduńska. Wójt Gminy 
Tczew oraz Bank Spółdziel-
czy w Tczewie ufundowali 
nagrody dla laureatów. 

W konkursie literackim pod hasłem 
„Prawa Dziecka”:
I miejsce Agata Di-Giusto,
II miejsce Natalia Czarnecka,
III miejsce Barbara Maciołek.

W Konkursie klasowym na najciekawszą ga-
zetkę ścienną pt. „ Prawa Dziecka” nagrody 
otrzymały : 
I miejsce- klasa IIIa,
II miejsce klasa  IIb i klasa IIc,
III miejsce klasa IIIc i klasa IIa.

W  konkursie plastycznym pt. „Prawa 
Dziecka widziane oczyma dzieci”:
I miejsce Kamila Parciak, Patrycja 
Bigus, Lila Kożuch,
II miejsce Zuzanna Schönfeld, Liliana 
Siedlecka, Julia Zych,
III miejsce Piotr Baza, Rafał Czerwon-
ka, Liliana Siedlecka.

Dzień Pluszowego Misia
27.11. przedszkole z Dąbrówki obchodziło 
Dzień Pluszowego Misia. 

Malinki przynio-
sły swoje ukochane 
Przytulanki, z którymi 
spędziły pełen atrak-
cji dzień. Były misio-
we tańce, zawody, 
konkursy, opowieści, 
praca plastyczna pt. 
,,Miś z kółek”, pod-
rzucanie misiów na 
chuście animacyjnej 
i wiele innych. To był 
naprawdę misio-
wy dzień!

Wyjazd do Sądu Okręgowego w Gdańsku

W dniu 20.11.2017 r. gimnazjaliści klas III z Dąbrówki uczestniczyli  
w wycieczce szkolnej do Sądu Okręgowego w Gdańsku, pod 
opieką p. Ewy Raduńskiej i p. Kamili Konrackiej. 

W ramach odbywającego się II Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej 
uczniowie mieli okazję uczestniczyć w symulacji dwóch rozpraw: cywilnej 
i karnej. Poprzez udział w projekcie uczniowie mogli zapoznać się ze specyfiką 
procesów sądowych oraz organizacją wymiaru sprawiedliwości, jako instytucji 
przyjaznej obywatelowi.

Eksperymentalna Jesień
4 listopada członkowie kółka chemicznego 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce wybrali się 
na wykład doktora Tomasza Plucińskiego, 
popularyzatora nauki, który co miesiąc 
prowadzi pokazy eksperymentów na 
Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczniowi mieli okazję 
zobaczyć m.in. doświad-
czenie zwane wężami 
faraona (zwęglanie 
kwasem s ia rkowym 
i pięciotlenkiem fosfo-
ru), łaskotanie piórkiem 
trójjodku azotu, rozkład 
dwuchromianu amonu 
i wiele, wiele innych.

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Miłobądzu
W Szkole Podstawowej w Miłobądzu, klasycznym lekcjom towarzyszy wiele wydarzeń okolicznościowych. 
Już z początkiem roku szkolnego, uczulamy uczniów, szczególnie tych najmłodszych, na temat bezpiecznej 
drogi do szkoły. 

W tym roku zajęcia z pierwszakami przeprowadzili funkcjona-
riusze z Zespołu do spraw Nieletnich z Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie. Uczniowie zapoznali się z zasadami bezpiecznego 
poruszania się  po drodze, przećwiczyli przechodzenie przez 
jezdnię po przejściu dla pieszych  bez sygnalizacji świetlnej oraz 
z sygnalizacją świetlną. Dużą atrakcją dla dzieci była obecność 
maskotki mrówki, która towarzyszyła im w wykonywanych za-
daniach. Funkcjonariusze omówili również z uczniami sposoby 
zachowania się wobec osób obcych w różnych sytuacjach. Na 
zakończenie spotkania dzieci otrzymały opaski odblaskowe  od 
policjantów oraz znaczki odblaskowe przekazane przez Wójta 
Gminy Tczew. 

Dbamy nie tylko o bezpieczeństwo naszych uczniów, ale 
zachęcamy również do prowadzenia zdrowego trybu życia. 
Tradycją już się stało, obchodzenie dnia pod hasłem: „Żyję 
zdrowo i bez nałogów” Każda klasa przygotowywała  swoją 
propozycję na wartościowy i smaczny posiłek. Uczniowie z klas 
I- III mieli zajęcia warsztatowe w  salach lekcyjnych. Natomiast 
uczniowie z klas IV- VII uczestniczyli we wspólnych zajęciach, 
podczas których prezentowali trzy zadania :

-  przygotowanie  kulinarnej propozycji  zdrowego śniadania 
wraz z omówieniem  składu oraz zasadności użytych produktów 
spożywczych; 

-  przedstawienie zestawu  ćwiczeń kształtujących wygląd, 
sylwetkę, postawę ciała;

- wykonanie pracy plastycznej dotyczącą tematyki antyty-
toniowej.

Podczas zajęć dzieci oglądały m. in. spot  promujący zdrowe 
odżywianie przez Instytut Żywienia i Żywności. Filmik jest częścią 
projektu „Zachowaj równowagę”, jego ambasador  Pascal 
Brodnicki zachęca i przekonuje do przestrzegania zasad zdro-
wego odżywiania. Po podsumowaniu działań uczniów nastąpiła 
najprzyjemniejsza chwila tego dnia- wspólne spożywanie śnia-
dania- apetycznych kanapek, sałatek, owocowych szaszłyków, 
świeżych soków i koktajlów. 

 W naszej 
placówce nie 
brakuje również 
akcentów patrio-
tycznych i jak co 
roku uczniowie 
d e k l a m o w a l i 
piękne wiersze 
poświęcone na-
szej Ojczyźnie, 
a dziewczęta 
z zespołu „Syren-
ki” zaśpiewały trzy 
piosenki. W drugiej części uroczystego apelu odbył się konkurs 
wiedzy o Polsce. Zasady konkursu były oparte na telewizyjnym 
turnieju „Jeden z dziesięciu”. 

Jeśli zainteresowaliśmy Państwa naszym życiem szkolnym, 
to zachęcamy do odwiedzin strony internetowej szkoły: www.
milobadz.pl gdzie znajduje się pełna relacja z naszych poczynań.    

 Opuszczamy także mury naszej szkoły, aby bliżej poznawać 
świat oraz jego historię. Na jednej z takich wycieczek udaliśmy 
się na Westerplatte. Tam aktywnie uczestniczyliśmy w zajęciach 
żywej historii. 
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Humanitarne traktowanie zwierząt 
oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

Ustawa o ochronie zwierząt określa: ,,Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, 
nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę’’.

Ustawa o ochronie zwierząt określa: 
,,Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna                            
do odczuwania cierpienia, nie jest 

rzeczą. Człowiek jest mu winien posza-
nowanie, ochronę i opiekę’’.

Humanitarnym traktowaniem zwierząt 
jest takie traktowanie, które uwzględnia 
potrzeby zwierzęcia oraz zapewnia mu 
opiekę i ochronę.

Obowiązkiem osoby utrzymując 
zwierzę domowe jest zapewnienie mu 
pomieszczenia chroniącego je przed 
zimnem, upałami i opadami atmosferycz-
nymi, z dostępem do światła  dzienne-
go, umożliwiającego swobodną zmianę 
pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały 
dostęp do wody.

Zabronione jest znęcanie się nad zwie-
rzętami, przez które należy rozumieć za-
dawanie albo świadome dopuszczanie 
do zadawania bólu lub cierpień zwierzę-
cia, a w szczególności:
• umyślne zranienie lub okaleczenie 

zwierzęcia, a także wszelkie zabie-
gi mające na celu zmianę wyglądu 
zwierzęcia wykonywanie w innym 
celu niż ratowanie jego zdrowia lub 
życia, a w szczególności przycinanie 
psom uszu i ogonów (kopiowanie)                         
a także znakowanie zwierząt stałociepl-
nych przez wypalanie lub wymrażanie;

• używanie do pracy albo w celach 
sportowych lub rozrywkowych zwierząt 
chorych,               a także zbyt mło-
dych lub starych oraz zmuszanie ich 
do czynności, których wykonywanie 
może spowodować ból;

• bicie zwierząt przedmiotami twardymi 
i ostrymi lub zaopatrzonymi w urządze-
nia obliczone na sprawianie specjalne-
go bólu, bicie po głowie, dolnej części 
brzucha, dolnych częściach kończyn;

• transport zwierząt, przenoszenie lub 
przepędzanie zwierząt w sposób po-
wodujący ich zbędne cierpienie stres;

• używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów 
lub innych urządzeń zmuszających 
zwierzę do przebywania w nienatural-
nej pozycji, powodującej zbędny ból, 
uszkodzenie ciała albo śmierć;

• złośliwe straszenie lub drażnienie zwie-
rząt;

• utrzymywanie zwierząt w niewłaści-
wych warunkach bytowania, w tym 
utrzymywanie ich w stanie rażącego 
zaniedbania lub niechlujstwa, bądź 
w pomieszczeniach lub klatkach unie-
możliwiającym im zachowanie natu-
ralnej pozycji;

• stosowanie okrutnych metod w chowie 
lub hodowli zwierząt;

• organizowanie walk zwierząt;
• porzucanie zwierzęcia, a w szczegól-

ności psa lub kota;

• wystawianie zwierzęcia domowego lub 
gospodarskiego na działanie warun-
ków atmosferycznych, które zagrażają 
jego zdrowiu lub życiu;

• utrzymywanie zwierząt bez odpowied-
niego pokarmu lub wody przez okres 
wykraczający poza minimalne potrze-
by właściwe dla gatunku.

 Zabrania się trzymania zwierząt do-
mowych na uwięzi w sposób stały dłużej 
niż 12 godzin w ciągu doby lub powo-
dujący u nich uszkodzenie ciała lub cier-
pienie oraz niezapewniający możliwości 
niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie 
może być krótsza                          niż 3 m. 

 Zabronione jest puszczanie psów bez 
możliwości ich kontroli i bez oznakowania, 
które umożliwi identyfikację ich właści-
ciela lub opiekuna. Nie dotyczy to terenu 
prywatnego, ogrodzonego w sposób 
uniemożliwiający psu wyjście.

Zabrania się nabywania zwierząt 
domowych na targowiskach, targach 
i giełdach a także psów i kotów poza 
miejscami ich chowu lub hodowli (zakaz 
ten nie dotyczy nabycia psów i kotów 
od podmiotów prowadzących schro-
niska dla zwierząt oraz organizacji spo-
łecznych, których celem działania jest 

ochrona zwierząt).
Znęcanie się nad zwierzętami podlega 

karze grzywny lub pozbawienia wolności 
do lat 2, a jeśli sprawca ww. czynu działa 
ze szczególnym okrucieństwem podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.

Sterylizacja i kastracja zwierząt domo-
wych, a w szczególności psów i kotów 
jest skuteczną a zarazem humanitarną 
metodą zapobiegania niekontrolowanej 
rozrodczości zwierząt, co w konsekwencji 
ma szczególne znaczenie w ograniczaniu 
bezdomności zwierząt.

Informacja 
– gospodarka odpadami

Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują te same 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jak dotychczas, tzn. 16,00 zł od osoby za miesiąc w przy-
padku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 26,00 
zł od osoby za miesiąc w przypadku nieselektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

Przypominamy, że należy pamiętać o terminowych wpła-
tach, ponieważ gmina nie wysyła żadnych faktur, dowodów 
wpłat itp., dotyczących opłaty za odpady komunalne. 
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Wywiad z Arkadiuszem Stubba trenerem  
koordynatorem Sportowego Klubu Karate Senshi

Marian Sarnowski
Panie Trenerze w tym roku startowym 

dużo było słychać o wyczynach karateków 
z Tczewa w dyscyplinie, którą za chwilę 
będziemy śledzić na Olimpiadzie w Tokio. 
Proszę o podsumowanie sezonu i podzie-
lenie się swoimi refleksjami.

Arkadiusz Stubba
Panie Redaktorze, sezon startowy SKK-

Senshi jeszcze się nie skończył, bowiem 
kadrowiczów tczewskiego teamu czeka 
jeszcze Turniej - sprawdzian w Nitrze (Sło-
wacja) przed zbliżającymi się Mistrzostwa-
mi Europy, które odbędą się w Soczi na 
przełomie 2-9 luty 2018. Sezon uważam za 
udany, zarówno dla kadry (A) naszego klu-
bu młodzicy, kadeci, juniorzy i seniorzy, jak 
i kadry (B), czyli wszystkie młodsze roczniki.

Kadra A to sukcesy Miłosza Sabieckie-
go w tym roku Mistrz Polski, Mistrz Europy 
(Sofia) Wicemistrz Pucharu Świata (Umag-
-Chorwacja) 5-miejsce na Mistrzostwach 
Świata (Teneryfa) - 3 miejsce w rankingu 
światowym karate WKF w Kategorii Junio-
rów - 61kg oraz najlepszy zawodnik w tej 
kategorii w rankingu Pomorskiej Ligi Karate 

Julia Sabiecka i Natalia Kuzioła to te-
goroczne Mistrzynie Polski w Karate WKF 
I członkinie kadry Polski oraz najlepsze za-
wodniczki w swoich kategoriach w cyklu 
imprez Pomorskiej Ligi Karate.

Dawid Stubba 2-gie miejsce w rankingu 
PLK .

Kadra B to wiele znakomicie rokują-
cych zawodniczek  i zawodników. Wy-
sokie  wyniki rankingu PLK i w zawodach 
ogólnopolskich odnieśli w tym roku między 
innymi Karolina Grzebińska, Oliwia Pazdro, 
Maksymilian Meller, Kacper Mazurowski, 
Damian Tomaszewski, Igor Jaworski, Bartosz 
Janusz  i wielu rówieśników o zbliżonym 
poziomie sportowym.

Jeśli chodzi o moje refleksje, no cóż, 
jestem z natury stoikiem i podchodzę do 
wszystkiego bardzo racjonalnie. Wycho-
wankowie Naszego klubu od lat prezentują  
dobry poziom sportowy, co jest wynikiem 
po prostu dobrej, uczciwej pracy. Ten sezon 
jest bardzo udany dla naszego klubu, do-
brze rozwijają się  młodsze roczniki to wynik 
zarówno dobrej pracy młodego i zdolnego 
sztabu szkoleniowców Skk Senshi: Mateusza 
Kaczyńskiego, Dawida Stubby, Jakuba Wrą-
bla, Dominiki Kaczyńskiej i Natalii Stubby, jak 
i coraz bardziej  świadomego zaangażo-
wania zawodników i Ich rodziców. Etatowi 
kadrowicze naszego klub utrzymują poziom 
ogólnopolski i światowy, ale nie mamy 
zamiaru zachłysnąć się obecnymi sukce-
sami. Chcemy pracować dalej, bowiem 
wierzymy, że stać nas na jeszcze więcej.

Marian Sarnowski
A Top sukces?

Arkadiusz Stubba
Myślę że topowe jest 3 miejsce Miłosza 

w Rankingu WKF, można to porównać do 

rankingu ATP w tenisie lub FIFA w piłce 
nożnej.  

Marian Sarnowski
Z tego co ostatnio obserwuję polskie 

karate zaczyna dobijać do czołówki, czy 
jakiś polski zawodnik  ma szansę wystąpić 
na Olimpiadzie w Tokio i czy może będzie 
to mieszkaniec gminy Tczew?

Arkadiusz Stubba
Polacy to waleczny Naród, dotychczas 

brakowało nam doświadczenia z imprez 
międzynarodowych, transferu wiedzy 
i pewności siebie. Od jakiegoś czasu to 
się zmienia, głównie za zasługą pasjonatów 
i ludzi oddanych sprawie.

Na dzień dzisiejszy mimo mega mniej-
szych zasobów finansowych, niż mają do 
dyspozycji światowe kadry narodowe (co 

wynika z różnych względów, których nie 
będę tu przytaczał) widzę polskie szanse 
na kwalifikację na Olimpiadę w Tokio lub 
następną w Paryżu, w tym także mam na 
myśli zawodników SKK Senshi.

Marian Sarnowski
Myślę podobnie i jestem pełen opty-

mizmu, obserwuję wasz klub, pracujecie 
w Tczewie i gminie Tczew od ponad 25 
lat. Czy wasi wychowankowie wywodzą 
się tylko z Skk Senshi, czy również z innych 
klubów i czy w Tczewie i w gminie jest jesz-
cze jakiś inny poza wami klub karate WKF?

Arkadiusz Stubba
Klub SKK Senshi wcześniej znany jako 

Tczewski klub karate ma bardzo bogatą 
historię sportową, ale o tym może przy 
okazji najbliższego jubileuszu. Jak już wcze-
śniej wspomniałem mamy dobry team 
zawodniczy i trenerski, więc nie ma potrzeby 
konstruować jakichkolwiek transferów.

 Odnośnie drugiego pytania, na tą chwi-
lę nie ma w Tczewie innego klubu karate 
WKF (karate olimpijskie) niż SKK Senshi. 
Choć doszły mnie słuchy, że są w Tczewie 

nieformalne sekcje szkolne i przedszkolne, 
które prowadzą instruktorzy próbujący się 
podszyć pod dyscyplinę karate WKF, to 
oczywiście sprawa uczciwości owych in-
struktorów.

Marian Sarnowski
Zapytam teraz o plany startowe na 

przyszły rok.

Arkadiusz Stubba
Jak już wspomniałem trójka moich pod-

opiecznych: Julia, Natalia i Miłosz walczą 
o kwalifikację do Soczi na Mistrzostwa 
Europy. Poza tym cała kadrę A naszego 
klub czeka duża ilość startów w zawodach 
rangi - Karate 1 i Serie A, które będą się 
odbywały cyklicznie w różnych rejonach 
Europy i Świata.

A na podwórku krajowym Mistrzostwa 
Polski oraz nowy cykl KARATE CUP, czyli  
5 turniejów pomorskiej ligi karate z któ-
rych inauguracyjnym jest turniej Grand 
Prix Tczewa 22-23.04.2018. Do tego cyklu 
przygotowuje się duża grupa zawodników 
naszego klubu, zarówno roczniki starsze 
jak i młodsze.

Marian Sarnowski
Odnośnie tczewskiego turnieju, w ze-

szłym roku, odbył się V jubileuszowy turniej 
Grand Prix Tczewa, miał wyśmienitą oprawę 
i odbył się z udziałem wielu wyśmienitych 
teamów polskich i zagranicznych. Czy 
w tym roku będzie podobnie?

Arkadiusz Stubba
Zamierzamy zorganizować turniej na 

jeszcze lepszym poziomie. Obecnie  w gro-
nie organizatorów dopinamy scenariusz  
VI Grand Prix Tczewa. Na razie nie zdradzę  
szczegółów, ale już zapraszam do kibicowa-
nia wszystkich sympatyków sportów walki 
na pełen emocji turniej.

Marian Sarnowski
Aby prowadzić taką działalność potrze-

ba wsparcia wielu osób i instytucji .Jakie 
ma pan doświadczenie w tym zakresie?

Arkadiusz Stubba
Chciałbym z tego miejsca podzięko-

wać władzom Gminy Tczew za wszelaką 
pomoc okazaną nam w przeprowadzeniu 
wielu naszych przedsięwzięć typu: obozy 
szkoleniowe, organizację turniejów, zarów-
no dla dojrzałych zawodników, jak i po-
czątkujących dzieci. Ta pomoc jest dla 
nas  bezcenna, a że mieszkańcy gminy 
osiągają sukcesy, bardzo się z tego cieszę. 
Miłosz i Julia Sabieccy są tego znakomitym 
przykładem.  

Panie Arkadiuszu w imieniu czytelników 
dziękuję za świeże informacje na temat  
tczewskiego klubu i życzę udanej realizacji 
zamierzeń sportowych w nadchodzącym 
2018 roku.
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