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Powitanie Lata w miejscowości Turze, park nad jeziorem, 
30 czerwca 2018 r., start godz. 16:00. 

Zapraszamy na “Powitanie Lata”
Koncert zespołu Power Play
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podstawie zobrazowań radarowych i optycznych”
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Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu 
i lipcu 2018 r.

W terminie od 6 czerwca do 15 lipca 2018 r. na terenie 
województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone 
badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie 
zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit 
Sentinel l i Sentinel 2.

Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracow-
ników Urzędu Statystycznego w Gdańsku upraw i ich opisie 
(łącznie z wykonywaniem zdjęć), na wybranych działkach.

W celu prawidłowego wykonania zdjęć konieczne 
będzie wejście pracownika na teren działki, na odległość 
około 30 m od granicy.

Rozpoznanie upraw na podstawie zobrazowań sate-
litarnych (pozyskanych z Centrum Badań Kosmicznych 
PAN) i porównanie ich z opisem wykonanym w terenie 
przez pracowników Urzędu Statystycznego, jest niezbędne 
dla właściwej interpretacji danych satelitarnych w celu 
określenia powierzchni wybranych upraw. 

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest pani Alicja 
Smoleń, tel. 58 76 83 163, komórkowy 695 254 089, e-mail  
a.smolen@stat.gov.pl. Więcej informacji na stronie Urzędu 
Statystycznego w Gdańsku.
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Inwestycje w Gminie Tczew
Dotacja dla powiatu tczewskiego

W ramach porozumienia z Powiatem Tczewskim  Gmina Tczew 
udzieli pomocy finansowej z własnego budżetu w wysokości, aż 
140 000,00 zł w formie dotacji celowej na realizacje zadania pn. 
”Przebudowa drogi powiatowej nr 2800G (Świetlikowo – Malenin 
– Miłobądz) jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Należy 
w tym punkcie dodać, ze bez naszego 50% udziału ta inwestycja 
nie zostałaby zrealizowana.

Budowa drogi w Czatkowach

W roku 2018 Gmina Tczew pozyskała dofinansowanie w kwo-
cie 73 830,00 zł na  modernizację odcinka drogi w miejscowości 
Czatkowy. Zostaną tam ułożone płyty JOMB. Na podstawie 
sugestii mieszkańców i biorąc pod uwagę także sprawiedliwość 
społeczną planuje się utwardzenie odcinka o długości 500 m 
i szerokości 4 m części drogi w kierunku północnego zachodu 
patrząc od miejsca, gdzie znajduje się most.

Odcinek 500 m, na którym zostaną ułożone płyty JOMB.

Zagospodarowanie terenu rekreacyj-
nego w Boroszewie

Zrealizowano pierwszą część  zadania inwestycyjnego do-
tyczącą budowy szlaku spacerowego wraz z obiektami małej 
architektury w parku w Boroszewie. W wyniku zrealizowanych 
prac powstało około 360 mb chodnika o szerokości 2,5 m wraz 
z towarzyszącymi obiektami małej architektury, w skład której 
wchodzi altana, 10 szt ławek z oparciami, dwa kamienne grille 
z ławkami oraz plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej. 
W drugim etapie powstanie pomost, który nada dodatkowego 
uroku temu miejscu.

Projekt jest współfinansowany w ramach poddziałania „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
PROW 2014 – 2020.
Zdjęcia przed realizacją inwestycji rok 2015

Zrealizowana pierwsza część zagospodarowania terenu rekre-
acyjnego w Boroszewie

Wiadukt w Rokitkach
W dniu 04 czerwca 2018 

roku została podpisana umo-
wa na zadanie inwestycyjne 
pod nazwą „Przebudowa 
wiaduktu w ulicy Kasztanowej 
w Rokitkach”. Generalnym wy-
konawcą robót budowlanych 
jest firma Dekpol S.A.

Przedmiotem zamówie-
nia jest wykonanie przejścia 
dla pieszych pod skrajnym 
przęsłem wiaduktu kolejowe-
go, gdzie zakres opracowa-
nia obejmuje:

- zabezpieczenie ściana-
mi oporowymi skarp nasypu 
kolejowego wzdłuż projekto-
wanego chodnika po obu 
stronach wiaduktu,

- budowę nowego chodnika dla pieszych pod wiaduktem 
i na dojściach do obiektu,

- remont konstrukcji istniejącego wiaduktu w strefie przejścia,
- przebudowa fragmentu sieci telekomunikacyjnej NETIA S.A. 

(światłowód).
Koszt robót budowlanych wyniesie 196 000,00 złotych.
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„Przygody z nauką – program rozwojo-
wy dla szkół z Gminy Tczew”

 Wraz z końcem roku szkolnego 2017/2018 zakończy się kom-
pleksowy program rozwojowy pt: „Przygody z nauką – program 
rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew”,  realizowany w okresie 2016 
– 2018, obejmujący kształtowanie i rozwijanie u uczniów kluczo-
wych kompetencji niezbędnych na rynku pracy. W projekcie 
wzięły udział wszystkie gminne szkoły podstawowe i gimnazja.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia na pozio-
mie ogólnym między innymi również doskonalenie umiejętności 
i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pra-
cowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzę-
dzia niezbędne do realizacji programów nauczania. Całkowita 
wartość zadania wyniosła 3 226 900,00 zł z czego 3 065 555 zł, 
zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozostała kwota stanowi 
wkład niefinansowy m.in. w postaci wynajmowanych sal. Cykl 
zajęć dodatkowych podniósł w sposób niekonwencjonalny 

umiejętności uczestników. Uczniowie dowiedzieli się m. in. w jaki 
sposób szybciej i łatwiej uczyć się oraz odrabiać zadania domo-
we, poznali metody skutecznego zapamiętywania i szybszego 
czytania. Dzieci brały udział w grach oraz eksperymentach 
dotyczących dziedzin przyrody i matematyki, co sprawiło szyb-
sze przyswojenie wiedzy w tym zakresie, dowiedziały się w jaki 
sposób radzić sobie ze stresem podczas egzaminów oraz jak 
zgodnie współpracować w grupie z koleżankami i kolegami. 
Każdy uczestnik programu otrzymał dostęp do panelu e-learnin-
gowego, dzięki czemu mógł rozwijać swoje umiejętności również 
w domu. Program ten przyniósł wymierne efekty w postaci 
poprawy efektywności nauczania.

Kanalizacja Bałdowo
Trwają końcowe prace nad  dokumentacją projektową 

polegające na prowadzeniu negocjacji (czasami niełatwych)  
z mieszańcami odnośnie zastosowanych rozwiązań technolo-
gicznych i technicznych. Prace utrudnia również częsta zmiana 
właścicieli nieruchomości zmuszająca Gminę do rozpoczynania 
na nowo uzgodnień. Inwestycja realizowana będzie etapami. 
W pierwszej kolejności wykonana będzie sieć umożliwiająca 
odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacyjnego Miasta 
Tczewa. Gmina ma nadzieję na rozpisanie przetargu na reali-
zację części zadania jeszcze w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Świetlica w Maleninie
Kolejną inwestycją, którą Gmina zamierza rozpocząć to 

budowa świetlicy wiejskiej  w Maleninie. Przed nami procedura 
dostosowania projektu do zmieniających się przepisów bu-
dowlanych i uzyskania stosownych zezwoleń umożliwiających 
realizację zadania. To również negocjacje  dot. przeniesienia 
linii  energetycznej  kolidującej z projektowanym zadaniem.  Za-
mknięcie fazy projektu i jego wybudowanie owocować będzie 
powstaniem małego, ale funkcjonalnego budynku, w którym 
lokalne społeczności będą miały możliwość integracji.

Przebudowa dróg w Swarożynie 

Wykonawcą jest Firma Usługowa „RADEX” Radosław Wierzbicki, 
Międzyłęż 46, 83-122 Wielkie Walichnowy. Wartość zadania  - 
332.585,87 zł. Celem zadania jest przebudowa drogi o charakterze 
osiedlowym – części ul. Ks. Piechowskiego, wraz z kanalizacją 
deszczową. Zadanie obejmuje przebudowę drogi o dł. ok. 120 m 
wraz z budową chodnika i wjazdów. Droga, chodniki oraz wjazdy 
zostaną wykonane z kostki betonowej. Obecnie Wykonawca 
znajdujący się na placu budowy kończy wykonanie kanalizacji 
deszczowej. Termin realizacji zadania – październik 2018 r.

Przebudowa drogi w Knybawie
Dnia 09 maja 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót 

budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
drogi w Knybawie” za cenę 654.509,95 zł. brutto. Wykonawcą 
robót jest Usługowy Zakład Robót Ziemnych, Leszek Warczak, 
ul. Wiosenna 14, 83-200 Starogard Gdański. W ramach zadania 
zostanie wykonana kanalizacja deszczowa, która odprowadzi 
wody opadowe z odcinka ul. Jesionowej, do Strugi Subkowskiej. 
Przebudowana zostanie także część jezdni. Planowany termin 
zakończenia robót: do  końca września 2018 r. 
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody  
w Czarlinie

W ramach realizacji budżetu Gminy Tczew na 2018 r. na początku 
czerwca podpisana została z firmą Energoagva s.c. umowa na 
realizację zadania „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie”.

Zaopatrywanie w wodę mieszkańców gminy odbywa się przy 
wykorzystaniu 12 ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy. Woda 
z zasobów podziemnych jest następnie uzdatniana i przekazywana 
do sieci wodociągowych, a z nich do mieszkańców. Intensywna 
rozbudowa wielu miejscowości oraz powstające nowe osiedla wy-
muszają nieustanną modernizację całego systemu zaopatrywania 
w wodę. Taka konieczność zaistniała w ostatnich latach w przypadku 
stacji uzdatniania wody w Czarlinie. 

Hydrofornia w Czarlinie to jeden z większych tego typu obiek-
tów w Gminie Tczew. Woda ujmowana za pomocą dwóch studni 
głębinowych dostarczana jest nie tylko do mieszkańców Czarlina, 
ale doprowadzana jest także do mieszkańców Bałdowa, Knybawy 
oraz Gniszewa. W tych miejscowościach w ostatnich latach coraz 
częściej powstają nowe osiedla, co wiąże się ze znacznym wzrostem 
zapotrzebowania na wodę. W związku z tym zaistniała konieczność 
rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody.

Prace projektowe rozbudowy hydroforni w Czarlinie rozpoczęły 
się w 2016 r. 

W styczniu 2018 r. możliwe było przeprowadzenie postępowania 
w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Przetarg 
ten został jednakże unieważniony ze względu na wysokie oferty 
wykonawców, biorących udział w postępowaniu. W maju 2018 r. 
przetarg na roboty budowlane przy rozbudowie SUW w Czarlinie 
został ogłoszony ponownie i tym razem możliwe było wybranie 
najkorzystniejszej oferty. 

Najistotniejszą częścią zadania jest wybudowanie dwóch zbiorni-
ków retencyjnych na wodę uzdatnioną, których lokalizacja została 
przewidziana na terenie hydroforni. 

Ich obecność w systemie zaopatrywania w wodę zapewni 
łatwiejszą eksploatację ujęcia poprzez uregulowanie pracy pomp 
głębinowych. Nie będzie ona uzależniona od aktualnego zapotrzebo-
wania na wodę. Zbiorniki będą napełniane całą dobę, co w znacz-
nym stopniu ograniczy zużycie i awaryjność pomp. Retencja wody 
w zbiornikach będzie stanowić również zabezpieczenie w sytuacji 
awarii urządzeń hydroforni i zapewni wodę dla mieszkańców nawet 
w sytuacji wyłączenia pomp głębinowych czy zestawów filtrujących. 
Budowa zbiorników wiąże się z koniecznością rozbudowy systemu 
rurociągów na terenie hydroforni oraz wymiany szafy sterowniczej. 

Na początku czerwca podpisana została umowa na realizację 
inwestycji pomiędzy Wójtem Gminy Tczew, a firmą Energoagva s.c. 
Poza pracami wewnątrz budynku hydroforni, realizowana będzie 
budowa fundamentów pod zbiorniki retencyjne, których ostateczne 
posadowienie przewidziane jest na jesień tego roku. Prowadzona 
rozbudowa stacji uzdatniania jest jednym z elementów zabezpie-
czenia sieci wodociągowej w gminie przed okresowo wyższym za-
potrzebowaniem na wodę i niekontrolowanymi spadkami ciśnienia. 
Ma ona również zminimalizować wpływ niekorzystnych z punktu 
widzenia zaopatrywania w wodę warunków pogodowych, takich 
jak panujące obecnie długie i ciepłe okresy bezdeszczowe.

Przebudowa drogi w Zabagnie 
(za lasem)

Trwają prace projektowe nad utwardzeniem drogi w Za-
bagnie, osiedle za lasem. Projektowany jest odcinek o długo-
ści ok. 1300 m w nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą prac 
projektowych jest Firma WALBET, Projekty Nadzory, Waldemar 
Żmuda, ul. Obrońców Tczewa 7, 83-110 Tczew. Planowany termin 
zakończenia prac: do końca 2018 r.

Budowa  miejsca rekreacji, wypoczynku 
w Małżewku 

Już wkrótce w tym miejscu 
powstanie malownicze, pełne 
uroku miejsce wspólnego wypo-
czynku międzypokoleniowego.  
Drewniana altana zapewnia-
jąca cień i schronienie, nowy 
pomost nad stawkiem - gratka 
dla wędkarzy oraz miejsce, gdzie 
będzie można spotkać się przy 
ognisku, to główne elementy 
projektu. Teren zostanie uporządkowany. Podkreśli to walory 
i podniesie atrakcyjność okolicy. Inwestycja będzie współfinan-
sowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
Inwestująca w obszary wiejskie.

ZaKaZ PODLeWaNIa OGRóDKóW
W GMINIe TCZeW

Na terenie Gminy Tczew ogłoszony został zakaz 
podlewania ogródków przydomowych, działkowych 
i terenów zielonych. Wynika to z aktualnie panujących 
warunków pogodowych, uniemożliwiających prawidłowe 
zaopatrywanie mieszkańców Gminy w wodę.

Jednym z zadań gminy 
jest zapewnienie dostępu 
do wody jej mieszkańcom. 
Realizowane jest to przy po-
mocy rozbudowanej sieci 
wodociągowej, zasilanej 
w wodę przez szereg ujęć 
wody. Na terenie Gminy 

Tczew funkcjonuje 12 hydroforni, umożliwiających utrzy-
manie wymaganego ciśnienia w sieci. Jego wysokość 
reguluje nie tylko konieczność zapewnienia wody miesz-
kańcom, ale także ściśle określone wymogi ochrony 
przeciwpożarowej. 

Przedłużające się w ostatnich tygodniach warunki 
bezdeszczowe, charakteryzujące się ponadto znacz-
nymi temperaturami, skutkują zwiększonym poborem 
wody, który w najcieplejszych godzinach dnia jest 
nawet dwukrotnie wyższy od normalnego. Wynika to 
w znacznej mierze z poboru wody przez mieszkańców 
do podlewania terenów zielonych, takich jak trawni-
ki czy ogródki działkowe i przydomowe. Tak wysokie 
zużycie wody uniemożliwia zachowanie minimalnego 
ciśnienia w sieci oraz zapewnienie wody mieszkańcom. 
Poza oczywistymi niedogodnościami dla mieszkańców 
gminy, stanowi to spory problem w sytuacji zagrożenia 
pożarowego. Zbyt niskie ciśnienie w hydrantach utrudnia 
prace służbom ratunkowym. Z tego względu na terenie 
gminy Tczew wprowadzony został zakaz poboru wody 
w celu podlewania terenów zielonych obowiązujący 
w godzinach od 7:00 do 22:00. Zakaz ten będzie obo-
wiązywał do odwołania.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu 
warunków pogodowych na ilość dostępnej wody w naj-
bliższych latach, Gmina Tczew prowadzi inwestycje, 
mające na celu zabezpieczenie właściwego ciśnienia 
w sieci wodociągowej. Do takich inwestycji należy 
rozpoczęta na początku czerwca rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Czarlinie, polegająca na mo-
dernizacji zestawu pompowego oraz budowy dwóch 
zbiorników retencyjnych na terenie hydroforni, a także 
budowa magistrali wodociągowej, której zadaniem 
będzie bezpośrednie zasilanie istniejącego zbiornika 
retencyjnego w Dąbrówce z hydroforni w Zajączkowie. 
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Uroczyste otwarcie placu zabaw w Waćmierku
Dnia 1 czerwca br. w miejscowości Waćmierek dokonano uroczystego otwarcia nowego placu 
zabaw. Przy asyście dzieci, aktu przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy Tczew Roman Rezmerowski, 
radny Krystian Tafliński oraz sołtys Szczepan Klinkusz. 

P lac zabaw został przetestowany 
przez najmłodszych mieszkańców 
miejscowości. Po ich uśmiechnię-

tych twarzach można było zaobserwo-
wać ogromną radość i zadowolenie. 
Podczas uroczystości odbywały się licz-
ne konkursy i zabawy, w których mogli 
wziąć udział również rodzice. Z okazji 
Dnia Dziecka, wszystkie obecne dzieci 
zostały hojnie obdarowane słodkościami 
i upominkami.

Obszar o powierzchni ok. 1500 m2 jest 
ogrodzony i składa się z pięciu urządzeń 
zabawowych, takich jak: urządzenie ze 
ślizgawkami, pomostem oraz wieżycz-
kami, huśtawka podwójna, huśtawka 
wahadłowa, bujak oraz wielofunkcyjny 
sześciokąt. Na placu znajduje się również 
stół do tenisa oraz ławki. Ogrodzony 
teren jest bardzo duży, więc podczas 
uroczystości pojawiały się już pomysły 
jego dalszego zagospodarowania.

Program „Dobry Start”. Dla kogo wsparcie?
 Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 
20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 
roku życia. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. 
Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy zło-

żyć wniosek. Może to zrobić mama lub 
tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun 
faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci 
przebywających w pieczy zastępczej – 
rodzic zastępczy, osoba prowadząca ro-
dzinny dom dziecka lub dyrektor placówki 
opiekuńczo-wychowawczej.

 Gdzie złożyć wniosek?
 Wnioski o świadczenie będą przyjmo-

wane i realizowane przez te same instytu-
cje , które realizują obecnie świadczenie 
wychowawcze w ramach programu „Ro-
dzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/
gminy, ośrodek pomocy społecznej lub 
inną jednostkę organizacyjną (np. cen-
trum świadczeń)  właściwą dla miejsca 
zamieszkania rodzica ubiegającego się 
o wyprawkę na dziecko (w przypadku 
powiatów świadczenia będą realizowane 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie). 
Jeśli chodzi o mieszkańców gminy Tczew 
wnioski należy składać do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniszewie 
ul. Parkowa 7.

 Kiedy złożyć wniosek?
 Wniosek – podobnie jak wnioski 

o świadczenie wychowawcze z programu 

„Rodzina 500+” – będzie można składać już 
od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa 
Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez 
bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 
drogą tradycyjną (papierową). Ważne! 
Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
 W przypadku wniosków złożonych w lip-

cu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają 
nie później niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych miesią-
cach gminy będą miały maksymalnie 
2 miesiące od dnia złożenia wniosku na 

Ważne! 
• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się 

w szkole  (a szkoła  w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę 
podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotych-
czasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla 
dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub 
nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- 
-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-
-wychowawczy.

• Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne 
ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje 
także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. 
Złożenie wniosku o świadczenie dobry start 
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty 
świadczenia nie później niż do 30 września.
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Poznaj Liderów Gminy Tczew - Konkurs
Wójt Gminy Tczew ogłasza konkurs pn. „Poznaj Liderów Gminy Tczew w 2018 roku”. Konkurs, którego celem 
jest nagrodzenie najbardziej aktywnych i prężnie funkcjonujących społeczników, rolników i przedstawicieli 
biznesu działających na terenie gminy Tczew.

Adresatami konkursu są orga-
nizacje pozarządowe, osoby 
fizyczne, firmy. Zgłoszenia 

do Konkursu mogą składać osoby 
fizyczne i prawne na podstawie 
formularza zgłoszeniowego, który 
jest dostępny na stronie www.gmi-
na-tczew.pl oraz w siedzibie Urzędu 
Gminy Tczew. Organizacje, firmy 
oraz osoby fizyczne mogą zgłosić 
własną kandydaturę. Do formularzy 
można załączyć materiały potwier-
dzające wymienione działania, tj. 
dyplomy, zaświadczenia, fotografie, 

wycinki prasowe, prezentacje itp. 
Wypełnione formularze zgłosze-
niowe należy składać w Urzędzie 
Gminy Tczew ul. Lecha 12, 83-110 
Tczew, do dnia 27 lipca 2018 r. do 
godz. 14:00, osobiście, faksem pod 
numer telefonu: (58) 5305130, lub 
pocztą elektroniczną pod adresem: 
promocja@gmina-tczew.pl.

Złożone dokumenty zostaną oce-
nione przez Kapitułę Konkursu po-
wołaną przez Wójta Gminy Tczew. 
Kapituła wyłoni 3 nominowanych, 
po jednym z każdej kategorii.

Nowy sołtys sołectwa Zajączkowo wybrany!
Wybory sołtysa sołectwa Zajączkowo zarządzono po tym, jak dotychczasowy sołtys, Jacek Kusio, 
złożył rezygnację z pełnienia powierzonej mu przez mieszkańców funkcji. W ubiegłą niedzielę 27 
maja br. mieszkańcy dokonali wyboru nowego gospodarza ich sołectwa. Głosowano na jednego 
spośród dwóch zgłoszonych kandydatów: Tomasza Brange i Piotra Hinc. Na 380 uprawnionych do 
głosowania osób, swój głos oddało do urny 95 osób, z czego głosów ważnych było 94. Najwięcej 
ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany sołtysem Piotr Hinc (53 głosy).

PIOTR HINC 
Na wstępie chciałbym po-

dziękować moim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos. 
Priorytetem dla mnie, jak i wielu 
mieszkańców jest:

– poszerzenie wjazdu z drogi 
krajowej na drogę gminną,

– leżące spowalniacze ruchu dro-
gowego,

– modernizacja drogi gminnej 
przy firmie „Pol” oraz „Ako”.

Są to kosztowne inwestycje, a w 
roku 2018 w obecnej chwili nie ma 
budżetu sołeckiego. Mam nadzie-
ję, że ww. plany będzie można za-
cząć realizować w przyszłym roku, 
oczywiście przy wsparciu ze strony 
Wójta Gminy Tczew, jak i Rady Gmi-
ny Tczew.

Jednym z osobistych marzeń 
jest zrobienie boiska do piłki noż-
nej dla dzieci i młodzieży. Pewne 
kroki zostały już poczynione, cel jest 
finansowany ze środków własnych 
i przy pomocy mieszkańców, ale 
również przy pomocy ludzi dobrej 
woli, między innymi:

– Pani Dyrektor SP nr 8 w Tczewie,
– Pani Dyrektor SP w Miłobądzu,

– Żwirowni Rokitki
oraz wielu innych, za co ser-

decznie dziękuję. W planach mam 
jeszcze boisko do siatkówki oraz  
wiele innych przedsięwzięć, o któ-
rych będę rozmawiać z mieszkań-
cami.

Jak wiecie Państwo kadencja 
moja trwa tylko do marca 2019 
roku, następnie nowe wybory, 
gdzie zapewne wystartuję, jako 
kandydat na pełną kadencję. 
Mam nadzieję, iż mieszkańcy da-
dzą mi szanse, aby dalej kontynu-
ować założone plany, z których 
będą mnie rozliczać. Na koniec 
wszystkim mieszkańcom, młodzieży 
i dzieciakom życzę miłych i upal-
nych urlopów oraz wakacji.

Pozdrawiam
Piotr Hinc

Tytuły laureatów przyzna Wójt 
Gminy Tczew podczas tegorocznych 
Dożynek 01 września br. w miejsco-
wości Turze.
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Podział Gminy Tczew na okręgi wyborcze
Komisarz Wyborczy w Gdańsku dokonał podziału Gminy Tczew na okręgi wyborcze. Dokonany uchwałą 
Nr XLV/330/2018r z dnia 28 marca 2018 r. podział Gminy Tczew na okręgi wyborcze był niezgodny z 
prawem. Komisarz wyborczy wezwał Radę Gminy Tczew do dokonania podziału na okręgi zgodnie 
z prawem najpóźniej do dnia 23 maja 2018 r. pod rygorem wykonania tej czynności przez Komisarza 
Wyborczego w Gdańsku I na podstawie art. 17 Kodeksu wyborczego.

Dnia 5 czerwca br. w miejscowości Malenin doszło do 
tragicznego zdarzenia, gdzie podczas pożaru domu jed-
norodzinnego zginęły dwie osoby. Na miejsce wypadku 
zostali skierowani pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, oferując rodzinie wsparcie, nie tylko finansowe.  

Łącząc się w żałobie i smutku, rodzinie ofiar składam wyrazy 
głębokiego współczucia i żalu z powodu tragicznej śmierci.

 
Wójt Gminy Tczew 

Roman Rezmerowski

Tragedia w Maleninie 
- kondolencje dla rodziny ofiar 

Komisarz uznał dokonany podział 
za niezgodny z prawem, bowiem 
tworzył on okręg wyborczy nr 11 

poprzez połączenie w jego granicach 
dwóch sołectw tj. sołectwa Szpęgawa 
oraz sołectwa Dąbrówka, które powinny 
tworzyć jednomandatowe okręgi wy-
borcze.

W wykonaniu postanowienia Ko-
misarza w dniu 23 maja 2018 r. Rada 
Gminy Tczew podjęła uchwałę nr 
XLVII/349/2018, w której dokonała po-
nownego podziału gminy na okręgi 
wyborcze, nie likwidując jednak nie-
zgodności z przepisami Kodeksu wybor-
czego. W uchwale w granicach okręgu 
nr 9 sołectwo Szpęgawa połączono 
z sołectwem Zajączkowo, które powinny 
tworzyć jednomandatowe okręgi wy-
borcze.

Ustawodawca w art. 417 § 2 zdanie 
pierwsze Kodeksu wyborczego wskazał, 
że w gminach na terenach wiejskich 
okręgiem wyborczym jest jednostka po-
mocnicza gminy. Jak wynika z art. 417 
§ 2 zdanie drugie Kodeksu wyborczego 
tylko w wyjątkowych sytuacjach tj. jeżeli 
konieczność taka wynika z zachowania 
normy przedstawicielstwa, o czym mowa 
w art. 419 § 2 Kodeksu wyborczego, 
dopuszczalne jest łączenie jednostek 
pomocniczych gminy lub ich dzielenie 
w celu utworzenia okręgu wyborczego. 
Z powołanych przepisów wynika jedno-
znacznie, że Kodeks wyborczy przewi-
duje, jako wyjątek w ściśle określonych 
w tej ustawie przypadkach, łączenie 
całych jednostek pomocniczych gminy 
lub miasta oraz ich dzielenie na dwa lub 
więcej okręgów wyborczych.

Układ przestrzenny Gminy Tczew 
w powiązaniu z liczbą mieszkańców 
poszczególnych jednostek pomocni-
czych jest tego rodzaju, że pozwala 
na dokonanie takiego podziału, który 
nie będzie naruszał zasad określonych 
w art. 417 Kodeksu wyborczego.

Z uwagi na to, że w wyznaczonym 
terminie właściwy organ nie dokonał 
podziału Gminy na okręgi wyborcze 
w sposób zgodny z prawem, na pod-
stawie art. 17 § 1 w związku z art. 17 § 2 
Kodeksu wyborczego Komisarz Wyborczy 
w Gdańsku I dokonał podziału Gminy 
Tczew na okręgi wyborcze.

Numer 
okręgu Granice okręgu wyborczego

Liczba 
radnych 

wybieranych 
w okręgu

1 Sołectwo Bałdowo (Bałdowo, Knybawa) 1

2 Sołectwo Czarlin 1

3 część Sołectwa Swarożyn - wieś Swarożyn 1

4 część Sołectwa Swarożyn - osady: Młynki, Zwierzynek, Zabagno 
i wieś Waćmierek 1

5 Sołectwo Boroszewo (Boroszewo, Damaszka), Sołectwo Wędkowy, 
(Wędkowy, Liniewko) Sołectwo Małżewo i Sołectwo Małżewko 1

6 Sołectwo Turze i Sołectwo Rukosin 1

7 Sołectwo Lubiszewo, Sołectwo Stanisławie i Sołectwo Goszyn 1

8 Sołęctwo Rokitki 1

9 Sołectwo Szpęgawa 1

10 Sołectwo Dąbrówka i Sołectwo Mieścin 1

11 Sołectwo Zajączkowo (Zajączkowo, Zajączkowo-Dworzec) 1

12 Sołectwo Miłobądz (Miłobądz i Mały Miłobądz) 1

13 Sołectwo Tczewskie Łąki i Sołectwo Czatkowy 1

14 Sołectwo Szczerbięcin, Sołectwo Łukocin, Sołectwo Dalwin 
(Dalwin i Świetlikowo i Sołectwo Malenin 1

15 Sołectwo Gniszewo i Sołectwo Śliwiny 1
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Gminny Dzień Strażaka w Rokitkach
      Co roku w Dzień Świętego Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu gminach brać 
strażacka integruje się podczas zorganizowanych uroczystości. W gminie Tczew obchody Dnia 
Strażaka odbyły się 5 maja 2018 r. w miejscowości Rokitki. Na placu przed remizą, zebrali się 
przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z gminy Tczew na czele z Prezesem Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP Julianem Grygolcem. 

Rozpoczynając obchody, druh Dariusz 
Langowski, złożył meldunek prezeso-
wi Zarządu Oddziału Powiatowego 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Tczewie Waldemarowi Walejko o go-
towości jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Tczew do uroczystego 
apelu z okazji Dnia Strażaka. Aby tradycji 
stało się zadość, prezes Julian Grygolec 
wręczył figurę św. Floriana Edwardowi Gra-
la, prezesowi jednostki przygotowującej 
tegoroczne obchody.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć 
wójta gminy Tczew Romana Rezmerow-
skiego, który w swoim przemówieniu pod-
kreślił ważną rolę strażaków ochotników, 
którzy poświęcają swój czas, narażają 
zdrowie i życie, aby zapewnić bezpie-
czeństwo naszym mieszkańcom. Wśród 
zaproszonych gości byli również: prze-
wodniczący Rady Gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak, radna Ewa Bieszka, kierownik 
referatu administracyjnego Karolina Lie-
brecht, kierownik referatu komunalnego 
Henryk Bzowski, kapelan strażaków ks. Piotr 
Malinowski i  ks. kan. Krzysztof Niemczyk. 
Państwową Straż Pożarną reprezentował 
st. kpt. mgr inż. Zbigniew Rzepka, zastępca 
komendanta powiatowego.

Obchody Dnia Strażaka to dobry czas do 
wyróżnienia i docenienia naszych druhów.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowe-
go, uchwałą nr 1/2018 z dnia 10.03.2018 
r. przyznało odznakę „Strażak Wzorowy” 
następującym strażakom:
Patryk Bławat z OSP w Dalwinie
Kasper Wiecki z OSP w Dalwinie
Marceli Paśko z OSP w Dalwinie
Kamil Kapusta z OSP w Dalwinie
Patryk Szulc z OSP w Miłobądzu

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
Województwa Pomorskiego Nr 1/OP z dnia 
20.04.2018 r.

Brązowym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” 
odznaczono:
adama Gackowskiego 
z OSP w Dąbrówce
Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” odznaczono:
Marcina Wendta z OSP w Małżewie
Jana Jankowskiego z OSP w Małżewie
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożar-
nictwa” odznaczono:
Henryka Licę z OSP w Dąbrówce
arkadiusza Bruneckiego z OSP w Mi-
łobądzu 
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka
4 maja 2018 r. odbyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. W zbiórce na placu przed gniewską 
strażnicą uczestniczyli strażacy zawodowi, jak i licznie zebrani druhowie OSP powiatu tczewskiego. 
Na uroczystość przybyli także strażacy z Niemiec, z którymi wymieniono poglądy i doświadczenia. 
Tradycyjnie w obchodach Międzynarodowego Dnia Strażaka udział brali przedstawiciele lokalnych 
władz samorządowych. 

Dzień Strażaka to doskonała okazja, 
aby docenić strażaków, ich po-
święcenie i zaangażowanie w ra-

towaniu zdrowia i życia mieszkańców. 
Służba strażaków jest niezwykle ofiarna 
i polega na walce nie tylko z ogniem, ale 
i z wszystkimi innymi żywiołami, niesieniu 
pomocy ofiarom wypadków oraz zapo-
bieganiu zagrożeniom. Cenną wartością 
są także spotkania strażaków z młodzieżą, 
podczas których rozmawiają o ochronie 
przeciwpożarowej oraz o ogólnie pojętych 
zasadach bezpieczeństwa. Święto stra-
żaków jest zatem doskonałą okazją, aby 
wręczyć nagrody strażakom z jednostek 
OSP. Z terenu Gminy Tczew za wzorową 
postawę podczas służby zostali wyróżnieni: 

1.    Bogdan Żołnowski (Dąbrówka)
2.    Paweł Landowski (Swarożyn)
3.    Patryk Szulc (Miłobądz)
4.    Tomasz Kozłowski (Gniszewo)
5.    Marian Łyko (Turze)
6.    Patryk Bławat (Dalwin)
7.    Robert Szoska (Boroszewo)
8.    adrian Wyczling (Rokitki)
9.    Krzysztof Frankowski (Małżewo).

Strażakom z terenu Gminy Tczew, Wójt 
Roman Rezmerowski osobiście wręczył 
gratulacje oraz prezenty. Oficjalne uro-
czystości zwieńczyła msza święta, którą 
poprzedziła defilada pododdziałów stra-
żackich przy akompaniamencie Gniewskiej 
Orkiestry Dętej.
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Dzień Dziecka jest hucznie obchodzony na 
całym świecie. Choć nie w każdym kraju to 
święto przypada tego samego dnia, jego 
idea pozostaje niezmienna. Radosne święto 
wszystkich dzieci od ponad pół wieku na stałe 
wpisało się w kalendarze imprez soleckich 
w gminie Tczew. 
Cyklicznie odbywają się festyny i pikniki ro-
dzinne, podczas których to właśnie dzieci są 
najważniejsze dla organizatorów. Dorośli starają 
się, by dzieci poczuły się tego dnia wyjątkowo. 
Prezenty, życzenia, wspólnie spędzony czas, 
zabawy i niespodzianki, to wszystko sprawia, 
że ten dzień staje się magiczny.

W tym roku dwa pierwsze weekendy czerwca 
w gminie Tczew obfitowały w  różnego rodzaju 
przedsięwzięcia dla dzieci. Organizowano mnó-
stwo atrakcji m. in. dmuchane zabawki, malowa-
nie twarzy, konkursy z nagrodami, 
pokazy strażackie, karate, akro-
batyki, fitness oraz wiele innych 
przyjemności. Niepowtarzalna 
atmosfera, wspaniała zabawa na 
świeżym powietrzu sprawiły, że ten 
wyjątkowy dzień był pełen radości 
i uśmiechu.

Rokitki

Malenin

Malenin
Rokitki

Gniszewo
Gniszewo

Miłobądz
Miłobądz
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Mieścin Mieścin

Szpęgawa

Szpęgawa

Swarożyn
Swarożyn

Bałdowo

Bałdowo

Dąbrówka

Dąbrówka



str. 14 czerwiec 2018

magazyn
nformacyjnyi

Dzień Sportu w Lubiszewie
Rady sołeckie Lubiszewo i Stanisławie, 26 maja br. zaoferowali mieszkańcom wsi zabawę w sportowym 
stylu. Wydarzenie zainaugurowano biegiem ulicznym.  Następnie rozegrano mecze piłki nożnej.

Do rywalizacji przystąpiły 3 drużyny 
Pogoń Tczew, Lubiszewo, Stanisła-
wie. Po zaciętej rywalizacji pierwsze 

miejsce zdobyła drużyna ze Stanisławia. 
Puchar dla zwycięskiej drużyny wręczyła 
sekretarz gminy Tczew Joanna Szlicht. 
Kolejnym punktem programu były gry 
i zabawy rekreacyjne prowadzone przez 
Justynę i Sebastiana Wenta przy asyście 

Krystiana Liebrechta, brązowego medalisty 
Mistrzostw Europy w wyciskaniu sztangi 
leżąc. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 
w zabawach. Każdy uczestnik za udział 
w zabawie otrzymał nagrodę. Z uwagi, iż 
tego dnia obchodzony był Dzień Matki, 
została zorganizowana konkurencja dla 
mam pn. rzut kaloszem. Zainteresowanych 
uczestniczek nie brakowało. Ponadto, pod-

czas imprezy w świetlicy wiejskiej prezento-
wane były młode talenty. Dzieci tańczyły, 
śpiewały i recytowały, a dorośli nagradzali 
ich gromkimi brawami. Organizatorzy za-
dbali również o sferę kulinarną. Serwowano 
grochówkę, domowy smalec, kiełbaskę 
z grilla, domowe ciasta i watę cukrową.

Działaj Lokalnie 2018 – wnioski dofinansowane
Program „Działaj Lokalnie” jest szansą na dofinansowanie pomysłów, które przyczyniają się 
do rozwiązania określonego lokalnego problemu. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, 
które w danym miejscu są naprawdę potrzebne. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je 
mieszkańcy.

25 maja 2018 odbyło się posiedze-
nie Komisji Grantowej w ramach 
konkursu Działaj Lokalnie X 2018. 

Decyzją Komisji 18 z 25 złożonych wniosków 
zostało rekomendowanych do dofinan-
sowania na łączną kwotę 62.010 złotych. 
Grupy i organizacje aplikowały o niespełna 
128.000 złotych. 

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizo-
wany przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce we współpracy z Fundacją Poko-
lenia. Program jest współfinansowany ze 
środków gmin powiatu tczewskiego oraz 
miasta Tczewa. Gmina Tczew w ramach 
otwartego konkursu ofert zgodnie z usta-
wą o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie przyznała Fundacji Pokolenia 
10 000,00 zł na działalność wspomagającą 
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 
w ramach regrantingu.

Wśród dofinansowanych 
projektów są trzy, które należą 
do organizacji i grup nieformal-
nych z terenu gminy Tczew:

1) „Sport to Zdrowie” Grupa 
nieformalna „aktywatorzy – 
Sołectwo Gniszewo” – 6000 zł

2) „Zagospodarowanie parku 
Szpęgawa” Grupa nieformalna 
„Wspólna Szpęgawa”  – 4200 zł

3) „Nasze śliwińskie zwierzaki” 
Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń 
Wiejskich w Śliwinach – 2500 zł
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Jubileusze mieszkańców Gminy Tczew
11 maja br. 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 oraz 
60-lecie pożycia małżeńskiego. 

85 urodziny obchodzili:
anna Bigus z Boroszewa,
Franciszka Czech z Miłobądza,
Zofia Kamińska z Małżewa,
Stanisław Stapel z Turza,
Wacław Rozengart z Lubiszewa,
Krystyna Stencel z Gniszewa,
Maria Budych z Malenina,
Teresa Bartczak ze Szpęgawy.

90 urodziny obchodzili:
Maria Justka ze Swarożyna,
Józefa Przywara z Miłobądza,
Gertruda Kuchta ze Swarożyna.

95 urodziny obchodził:
Kazimierz Żmuda z Czarlina.

Te wspólnie spędzone lata to niewąt-
pliwie symbol wierności i prawdziwej 
miłości, który stanowi przykład dla mło-

dych pokoleń, jak należy kroczyć wspólnie 
przez życie. To dowód na to, że można 
dochować złożonej sobie przed wieloma 
laty przysięgi małżeńskiej.

Uhonorowani zostali również mieszkańcy 
gminy, którzy obchodzili 85, 90 i 95 urodziny. 
Za dożycie tak pięknego i godziwego wie-
ku należą się wielkie słowa uznania, które 
Wójt Gminy Tczew skierował do jubilatów, 
podziwiając przy tym ich pogodę ducha 
i uśmiech na twarzy.

Jubileusze to szczególna okazja, aby 
się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co 
zostało osiągnięte w ciągu życia. Zapro-
szeni goście opowiadali jak poznali swoją 

drugą połowę, a także pochwalili się ilością 
posiadanych dzieci, wnuków i prawnuków.

Spotkanie odbyło się w sympatycznej 
atmosferze. Były gratulacje, kwiaty i pa-
miątkowe zdjęcia. Nie mogło zabraknąć 
tradycyjnej lampki szampana. Wszyscy 
jubilaci otrzymali również gratyfikację pie-
niężną od Wójta Gminy Tczew. 

Jubilatom życzymy dalszych szczę-
śliwych lat i kolejnych rocznic pełnych 
zdrowia i spokoju.

Złote Gody (50-lecie pożycia małżeń-
skiego) obchodzili:
Barbara i Stefan Ludwikowscy z Czar-
lina,
Janina i antoni Leczkowscy z Damaszki.

Szmaragdowe Gody (55-lecie pożycia 
małżeńskiego) obchodzili:
elżbieta i Czesław Młyńscy z Małżewa.

Diamentowe Gody (60-lecie pożycia 
małżeńskiego) obchodzili:
Maria i Zenon Lica z Dąbrówki.

Wyróżnienia dla absolwentów z Gminy Tczew
Tegoroczne pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba  
w Tczewie, odbyło się 27 kwietnia. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz 
samorządowych, przedstawiciele przedsiębiorstw, w których uczniowie odbywali praktyki oraz rodzice 
absolwentów.

Dyrektor szkoły, Jerzy Cisewski, powitał 
gości, złożył życzenia absolwentom 
i podziękowania wychowawcom 

klas. Po słowach dyrektora przyszedł 
czas na podziękowania dla najlepszych 
uczniów, którzy wyróżnili się wzorową posta-
wą, szczególnymi umiejętnościami, wysoki-
mi wynikami w nauce, wysoką frekwencją, 
osiągnięciami sportowymi oraz aktywnym 
działaniem na rzecz szkoły.

W gronie wyróżnionych absolwentów 
znalazły się mieszkanki Gminy Tczew: Daria 

Kowalska i Sandra Bochenek. W imieniu 
wójta gminy Tczew Romana Rezmerow-
skiego podarunki oraz listy gratulacyjne 
z życzeniami dalszych sukcesów wręczyła 
sekretarz Joanna Szlicht.

Uroczystość zakończenia roku szkolne-
go przez młodzież maturalną dostarczyła 
wzruszeń, a wśród składanych im życzeń 
padały słowa o tym, by realizowali swoje 
marzenia, dobrze i mądrze żyli, a także 
umieli radzić sobie w trudnych sytuacjach. 
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Integracja Kół Gospodyń Wiejskich w Maleninie
W sobotę (28.04) Koło Gospodyń Wiejskich z Malenina zorganizowało zabawę, w której uczestniczyły 
zaprzyjaźnione Koła z gminy Tczew oraz okolicznych gmin z powiatu tczewskiego. Były panie z 
Rokitek, Lubiszewa, Szczerbięcina, Tczewskich Łąk, Radostowa i Gogolewa. Oprócz świetnej atmosfery 
organizatorki zadbały o oprawę muzyczną i kulinarną. 
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Pozyskane środki na sprzęt dla OSP
Gmina Tczew ubiegała się o dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Wniosek został złożony do Ministerstwa Sprawiedliwości. Wynik naboru okazał się dla gminy pozytywny. 
Stosowana umowa została już podpisana. Gmina otrzyma środki w wysokości ponad 20 000,00 zł. 

Na spotkaniu pojawili się również 
panowie, choć byli w mniejszości, 
to godnie dotrzymywali kroku 

wszystkim paniom.
Na wstępie uroczystości przybyłych 

gości powitała Pani Sylwia Słopiecka 
- przewodnicząca KGW w Maleninie 
i podziękowała wszystkim za przybycie. 

Szczególne podziękowanie za przygo-
towanie uroczystości, w imieniu wójta 
gminy Tczew, złożył Paniom Piotr Odya 
- kierownik referatu Inwestycyjno - Tech-
nicznego Urzędu Gminy, wręczając na 
ręce Pani Sylwii kosz ze słodkościami. 
W swoim przemówieniu Pan Piotr pod-
kreślił, jak ważne są takie spotkania 

integracyjne, które zacieśniają więzi 
i budują pozytywne relacje. Na zapro-
szenie organizatorów, swoim udziałem 
w spotkaniu, odpowiedział także prze-
wodniczący Rady Gminy Tczew Krzysz-
tof Augustyniak oraz prezes Gminnego 
Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych Józef Turzyński, którzy również 
wręczyli upominki.

W dalszej części był poczęstunek 
i zabawa przy muzyce, która skupiła 
na parkiecie wszystkich uczestników. 
Zabawa trwała do późnych godzin wie-
czornych, a dobry humor nie opuszczał 
ich, aż do końca.

Ś rodki na wsparcie jednostek OSP 
pochodzą z Funduszu Pomocy Po-
krzywdzonym oraz Pomocy Post-

penitencjarnej w zakresie Programu I, 
Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu 
instytucjonalnego pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacja przez jednostki sektora 
finansów publicznych zadań ustawo-
wych związanych z ochroną interesów 
osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków po-
krzywdzenia przestępstwem”. 

W ramach pozyskanych środków 
gmina zakupi dwa automatyczne de-
fibrylatory zewnętrzne (AED), torbę ra-
towniczą, cztery parawany do osłony 
miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wy-

padków, a także zestaw uniwersalnych 
podpór i klinów do stabilizacji pojazdów. 
Sprzęt trafi do jednostek ochotniczych 
straży pożarnych włączonych w struktury 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego tj. OSP Swarożyn, Miłobądz, Turze 
i Gniszewo.

Wyżej wymieniony sprzęt został 
uzgodniony i zaopiniowany przez Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Porażanej,  jako sprzęt niezbędny 
dla jednostek OSP z gminy Tczew do 
udzielania wykwalifikowanej pomocy 
przedmedycznej. Realizacja zadnia po-
zwoli na zwiększenie możliwości niesienia 
profesjonalnej pomocy pokrzywdzonym, 
a także na szybsze i skuteczniejsze po-
dejmowanie działań ratowniczych.

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
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W Śliwinach odsłonięto wyremontowaną kapliczkę
11 maja, po blisko roku prac, uroczyście odsłonięto wyremontowaną kapliczkę z 1937 roku.

W ubiegłym roku minęło 80 lat od 
ufundowania ze składek gospo-
darzy śliwińskich kapliczki z figurą 

Chrystusa na skrzyżowaniu dróg w Śliwi-
nach. Kapliczka stała się charaktery-
stycznym punktem topograficznym wsi, 
świadectwem polskości mieszkańców 
oraz miejscem kultu religijnego. Jednak 
w ostatnich latach jej stan uległ znacz-
nemu pogorszeniu. Zatrważający był 
zwłaszcza stan popękanego trzyczęścio-
wego postumentu. Sama figura miała 
utrącony palec oraz pokryta była mi-
kroorganizmami.

Grupa mieszkańców Śliwin postano-
wiła doprowadzić do remontu kapliczki. 
Inwestorem zostało Kółko Rolnicze Koło 
Gospodyń Wiejskich Śliwiny, które dość 
szybko znalazło fundatora prac. Rozpo-
częły się one we wrześniu ubiegłego roku 
i miały zakończyć w listopadzie, jednak 
przeszkody natury formalnej oraz zimowa 
aura sprawiły, że odsłonięcie figury miało 

miejsce dopiero 11 maja tego roku. Na 
uroczystości pojawił się wójt gminy Tczew 

Roman Rezmerow-
ski oraz liczni goście 
i mieszkańcy Śliwin. 

— Dzięki zaan-
gażowaniu miesz-
kańców Śliwin pod 
przewodnictwem 
Pani Kingi Tobolskiej 
-przewodniczącej 
KGW Śliwiny oraz 
przedstawic ie la 
prawnego KGW p. 
Jacka Błaszkow-
skiego udało nam 
się doprowadzić do 
remontu kapliczki. 
Trzeba tu zazna-
czyć, że kapliczka 
widnieje w gminnej ewidencji zabytków 
gminy Tczew. Założeniem i marzeniem 
mieszkanców zaangażowanych w re-
mont było przywrócenie jej pierwotnego 
wyglądu z 1937 roku, powiedział sołtys 

Śliwin Marcin Kubiak podczas uroczysto-
ści odsłonięcia. Renowacja nie doszła by 
jednak do skutku, gdyby nie zaangażo-

wanie fundatora, Pana Pawła Kasiarza 
z firmy Dekar oraz Pana Mariusza Tuchlin 
z firmy Dekpol.

Sylwetkę inicjatora powstania ka-
pliczki. ks. Bronisława Piechowskiego 

przedstawił Koordynator Wirtualnego Mu-
zeum Dawny Tczew - Wojciech Giełdon. 
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali 
sołtys Śliwin, wójt Gminy Tczew, Roman 
Rezmerowski oraz fundator – Paweł Ka-
siarz.  Kapliczkę poświęcił proboszcz pa-
rafii Lubiszewo, ks. Krzysztof Niemczyk.

Przy okazji remontu mieszkańcy Śliwin 
przeprowadzili kilka akcji mających na 
celu integrację mieszkańców Śliwin.

- Wpadliśmy na pomysł umieszczenia 
w podstawie pomnika kapsuły czasu, 
czyli pojemnika, w którym nasza wspól-
nota zostawiłaby pamiątkę dla przyszłych 
pokoleń. Inspiracją były medialne donie-
sienia o znalezieniu takiej pamiątki w spa-
lonej katedrze w Gorzowie Wielkopolskim, 
a także… film „Zapowiedź” z Nicolasem 
Cage’m.  Zorganizowaliśmy  także kon-
kurs dla dzieci na pracę plastyczną, 
jak wyobrażają sobie Śliwiny za 50 lat. 
Spotkaliśmy się z szerokim odzewem, co 
widać dobrze na naszej stronie FB, mówi 
Jacek Błaszkowski, przedstawiciel prawny 
KGW Śliwiny, zaangażowany w prace 
remontowe kapliczki. 
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Zawody jeździeckie w Damaszce
Regionalne zawody jeździeckie w Damaszce to już tradycja. W tym roku przez trzy dni (01.05.-
03.05.2018 r.) rywalizowali jeźdźcy z terenu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego  
i warmińsko-mazurskiego. 

Areną zmagań był usytuowany na 
skraju lasu parkur Klubu Jeździeckie-
go Leśna Podkowa w Damaszce. 

Organizacja dopięta na ostatni guzik, 
wartościowe nagrody oraz niesamowita 
atmosfera są ewidentnymi atutami tej 
imprezy. Zawody jeździeckie po raz kolejny 
zgromadziły rzeszę startujących w różnych 
konkurencjach. Każdego dnia zawodów 
startowało ok. 125 koni. Impreza jest okazją 
nie tylko do rywalizacji w konkursach, ale 
także możliwością rozrywki i spotkania 

z przyjaciółmi ze świata jeździeckiego. 
Zwycięzcy konkursu byli hojnie obdarowy-
wani pucharami i nagrodami pieniężnymi, 
a konie dekorowano tradycyjnym flot’s. 

Od wielu lat zawody jeździeckie w Da-
maszce wspiera wójt gminy Tczew Roman 
Rezmerowski, który wręczył nagrody fi-
nansowe laureatom: Natalii Mikołajczak, 
Przemysławowi Kalickiemu, Oliwii Roga-
lewskiej, Pauli Myszka, Danucie Bielskiej 
i Natalii Palmowskiej.

Kolejne wyróżnienie dla mieszkańca Gminy Tczew
Miłosz Sabiecki podczas tegorocznej Gali Pomorskiej Federacji Sportu, która odbyła się w dniu 
10.05.2018 w Filharmonii Bałtyckiej został wraz ze swoim Trenerem arkadiuszem Stubbą nagrodzony 
za wywalczenie brązowego medalu Mistrzostw europy w Sofii z 2017 r. 

Dobre wyniki tczewskiego teamu nie 
są przypadkiem. Sportowy Klub Karate 
Senshi (wcześniej Tczewski Klub Karate-
-DO) w trakcie swojej 15 letniej działalności 
wychował wielu znakomitych zawodników, 
w tym Miłosza Sabieckiego, Julię Sabiecką 
i Natalię Kuziołę.

  Sukcesy  i harmonijny rozwój zawodni-
ków Sportowego Klubu Karate Senshi  nie 

byłby możliwy bez wsparcia partnerów 
strategicznych tczewskiego klubu w tym 
nieocenioną pomoc Gminy Tczew, która 
wspiera w różny sposób działalność klubu. 

 Sportowy Klub Karate Senshi szkoli wielu 
sportowców w różnych grupach wieko-
wych, od maluchów po seniorów. Zaanga-
żowanie i systematyczna praca przynoszą 
efekty, kolejny wyjazd odbył się na między-
narodowy turniej Grand Prix Sopot Arawaz-
za Karate Cup. W tym mocno obsadzonym 
turnieju (34 kluby z Polski, Ukrainy i Rosji) 
bardzo udanie wypadli reprezentanci spor-
towego klubu karate Senshi, plasując się 
na 4 miejscu w klasyfikacji klubowej, a bio-
rąc pod uwagę tylko konkurencje kumite 
reprezentanci tczewskiego klubu zajęli 2 
miejsce w klasyfikacji medalowej, na co 
złożyły się indywidualne i drużynowe medale 
zawodników. Sportowy Klub Karate Senshi 
czynnie uczestniczy w życiu społecznym 
Gminy organizując pokazy kunsztu swoich 
zawodników na różnorodnych imprezach 
dla mieszkańców Gminy. 



Nastolatek - też człowiek

Coraz więcej rodziców ma poczucie, że nie rozumie swoich nastoletnich dzieci i coraz więcej dzieci 
ma poczucie, że rodzice należą do innego świata. Dlaczego tak się dzieje skoro dzielą nas zaledwie 
dwie lub trzy dekady? 

agnieszka Czajkowska-Wendorff
Psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk. Specjalizuję 

się w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę terapię 
indywidualną, par i rodzin, konsultacje psychologiczne, media-
cje i psychoedukację. Prowadzę również sesje coachingowe, 
warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia dla nauczycieli i rodzi-
ców. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
oraz w Pracowni Rozwoju OsobistEGO Pro Ego.

trzebuje jasnych komunikatów (co mu 
wolno, a czego nie, a za co są nagrody, 
a kiedy odebrane przywileje), granic, 
w ramach których może się poruszać, 
ponieważ to zaspakaja jego potrzebę 
bezpieczeństwa. Nastolatki często nie 
rozmawiają z rodzicami, ponieważ boją 
się krytyki, odrzucenia, prawienia mo-
rałów (które w niczym nie pomogą), 
bądź bagatelizowania ich problemów. 

Gdy dzieci słyszą „co ty możesz mieć za 
problemy”, „ja w twoim wieku…”, „nie 
przejmuj się takimi głupotami”, „weź 
się lepiej za naukę”, to czują się niezro-
zumiane. A to, z czym się borykają to 
są ich rzeczywiste, czasami odbierane 
jako wielkie problemy. Gdyby tak się nie 
działo, nie byłoby depresji, czy samo-
bójstw. Obecna rzeczywistość, gdzie jest 
ciągły pośpiech utrudnia zatrzymanie 
się i złapanie kontaktu z dorastającymi 

dziećmi, które potrzebują naszej cierpli-
wości i uwagi. Zmiany technologiczne, 
zmiany na rynku pracy powodują za-
bieganie rodziców, pracę do późnych 
godzin, by to właśnie dzieciom zapewnić 
lepszy byt. Chcemy więcej i więcej, 
a doba ma nadal tylko 24 h. A zatem 
nam rodzicom wcale nie jest łatwo. 
Potrzebujemy pomocy w obowiązkach 
domowych. I o tym też warto rozmawiać 
z dziećmi, jednak nie w tonie oskarżeń 
i pretensji. Rodzic chce dobrze  dla swo-
jego dziecka, jednak dziecko nie zawsze 
to dostrzega. Warto rozmawiać o tym 
dlaczego są pewne nakazy i zakazy, 
ponieważ nie są wymierzone przeciwko 
dziecku, a po to, by je ochronić. Co 
zatem pomaga?

1. Słuchaj i jeszcze raz słuchaj. 
2. Nie oceniaj, nie wyśmiewaj, nie 
bagatelizuj problemów.
3. Pytaj nie tylko o szkołę (o samo-
poczucie, o znajomych, relacje, co 
lubi, czego nie).
4. Jeśli miałaś rację (a pewnie czę-
sto tak jest ), nie mów „a nie mówi-
łam!”- to sprawia, że dziecko czuje 
się ocenione i może się wycofywać.
5. Stawiaj granice.
6. Oczekuj pomocy w obowiąz-
kach domowych.
7. Kochaj za to, że jest i mów o tym. 

Z jednej strony nastolatki mają nie-
ograniczone możliwości rozwoju, z dru-
giej czyha na nie wiele zagrożeń.  Jeśli 
młody człowiek zostanie pozostawiony 
sam sobie, bez życzliwego wsparcia do-
rosłego, może się pogubić i wybrać złą 
drogę. Jeśli jednak będzie wiedział, że 
jest kochający i wspierający rodzic, do 
którego zawsze może przyjść, to z tego 
skorzysta, gdy poczuje taką potrzebę.

Psycholog radzi!

https://www.thechristianmail.com/
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Musimy pamiętać, że nasze dzieci 
jako pierwsze doświadczają 
tego, że można żyć jednocze-

śnie w dwóch światach: realnym i wir-
tualnym, a co gorsza dla niektórych ten 
drugi wydaje się ciekawszy. My mieliśmy 
podwórko z trzepakiem, wielogodzinne 
zabawy na dworze, słodycze na szcze-
gólne okazje, listy. Dzisiejsza młodzież 
ma nieograniczony dostęp do interne-
tu, telewizji, gier, słodyczy, czy zajęć 
dodatkowych. Ale czy to wystarczy, by 
zapewnić im dobry start w dorosłe życie? 
Czy to co mają, a rodzice często powta-
rzają, że mają więcej niż oni, sprawia, 
że ich młodość kojarzy się z sielanką? 
Niezupełnie. Okres dorastania to burza 
hormonów, emocje, nad którymi trudno 
zapanować, wahania nastroju, również  
zmiany w wyglądzie fizycznym, które 
niosą ze sobą ryzyko niezadowolenia 
z siebie. To pierwsze miłości, jakże ważne 
dla nich, a jak bardzo bagatelizowane, 
a wręcz obśmiewane przez rodziców. 
A szkoda, bo młody człowiek ma prawo 
zauroczyć się, a nawet zakochać. Nie 
można negować jego uczuć mówiąc, 
„jesteś za młody”, „ty nie wiesz co to 
miłość”, tak jakbyśmy zapomnieli, że 
kiedyś też mieliśmy po naście lat. A w 
tym wieku najważniejsze dla młodych 
ludzi są relacje i to niekoniecznie z nami, 
tylko z rówieśnikami. I to też jest normal-
ne. To kolejny etap rozwoju, w którym 
rodzic zostaje na drugim planie, a grupa 
rówieśnicza na pierwszym. Nie oznacza 
to oczywiście, że młody człowiek nie po-
trzebuje rodzica, potrzebuje i to bardzo, 
choć sam się do tego nie przyzna (a jeśli 
przyzna, to doceń to drogi rodzicu). Nie 
oznacza to również, że powinien mieć 
nieograniczoną swobodę we wszystkim. 
Dla prawidłowego funkcjonowania po-

Dziękuję za miłe maile i propozycje tematów. 
Podaję swojego maila agnieszkapsycholog@wp.pl  

i  zachęcam do podzielenia się  wnioskami, przemy-
śleniami oraz do zadawania pytań i proponowania 
nurtujących Państwa tematów.
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Boroszewie
W sobotę 17 czerwca br. odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Tczew. Miejscem zawodów było boisko sportowe w Boroszewie. 
W zawodach uczestniczyło 9 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 2 drużyny młodzieżowe. 
Zgodnie z regulaminem zawodów przedstawiciele jednostek OSP rywalizowali w dwóch 
konkurencjach (sztafeta pożarnicza i ćwiczenie bojowe).

O wygranej w obu tych konkuren-
cjach decydował czas. Zasadą 
jest, że wygrywa drużyna, która 

w najkrótszym czasie wykona oba ćwi-
czenia uważając, aby nie uzyskać punk-
tów karnych za niewłaściwe wykonanie 
któregoś z zadań. Nad prawidłowym 
przebiegiem zawodów czuwała komi-
sja sędziowska.  Uroczystego wręczenia 
pucharów, dyplomów i nagród dokonali 
Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski 
oraz Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
Julian Grygolec.

Wyniki OSP dorośli:
1. Gniszewo 
2. Swarożyn
3. Rokitki 
4. Boroszewo
5. Dalwin
6. Miłobądz
7. Dąbrówka
8. Turze (seniorzy)
9. Turze (mieszana)
Wyniki Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych:
1. Swarożyn 
2. Boroszewo

Zawody sportowo-pożarnicze to nie 
tylko sprawdzenie umiejętności strażackich 
w duchu zdrowej rywalizacji, ale również 
wspaniała zabawa i integracja. Dużo 
dobrego humoru przyniosła konkuren-
cja przeciąganie liny. Wzięli w niej udział  
prezesi jednostek OSP kontra naczelniczy. 
Kolejna konkurencja polegała na cięciu 
piłą ręczna pnia drzewa na czas. Do ry-
walizacji przystąpiły drużyny z poszcze-
gólnych jednostek. Najsprawniej poradzili 
sobie z tym zadaniem strażacy z Dalwina. 
Gminne zawody zakończyły się wspólnym 
biesiadowaniem. 
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Lubiszewie
Powiatowy konkurs recyta-
torski - logopedyczny

Kolejna edycja Konkursu Recytatorskie-
go dla dzieci  usprawniających mowę, 
organizowany  przez Poradnię Psycholo-

giczno- Pedagogiczną i w tym roku, logo-
pedę Szkoły Podstawowej nr 5 w Tczewie. 

Szkołę reprezentowały Agata Deling 
z klasy 0 oraz Zuzanna Mioduszewska 
z klasy I.

Pełen sukces dla Agatki Deling, któ-
ra wykonaniem wiersza Doroty Gellner 
„Bosa osa” zdobyła ogromny aplauz pu-
bliczności  i I miejsce na poziomie wieku 
przedszkolnego. 

Konkurs Recytatorski 
pod hasłem „Mój ulubio-
ny wiersz”

Dnia 29.05.2018 r. odbył się w Centrum 
Kultury i Sztuki  Tczewski Konkurs Recytator-
ski pod hasłem „Mój ulubiony wiersz”. Licz-
nie przybyli przedstawiciele szkół z Tczewa 
i okolic recytowali wiersze o różnorodnej 
tematyce. Jakość występów oceniała 
trzyosobowa, profesjonalna komisja. Szkołę 
Podstawową w Lubiszewie reprezentował 
uczeń klasy III Stanisław Twarowski, który 
z wierszem pt.” Kim będę” W. Bełzy zdobył 
III miejsce w konkursie. Serdecznie gra-
tulujemy!

Światowy Dzień Ziemi 
Zaopatrzeni w rękawiczki, worki oraz 

wiedzę młodych ekologów, wszyscy 
uczniowie szkoły zabrali się do wielkiego 

sprzątania Ziemi. Praca w grupach przy-
niosła nieoczekiwane efekty, śmieci poza 
terenem szkoły było bardzo dużo, co za-
częło bulwersować dzieci. Aktywny udział 
w Światowym Dniu Ziemi uzmysłowił im, że 
to człowiek jest największym zagrożeniem 
dla naszej PLANETY.

Dzielny przedszkolak – wizyta 
w gabinecie dentystycznym 

17 maja  2018 r. w ramach działań pro-
filaktycznych, dzieci 3 i 4 -letnie z oddziału 
przedszkolnego w Lubiszewie odwiedziły 
gabinet stomatologiczny. Pani doktor Mag-
dalena Łempicka opowiedziała o swojej 
pracy, zapoznała dzieci z wyposażeniem 
gabinetu stomatologicznego, sprzętem, 
urządzeniami i narzędziami dentystycznymi.  
Wyjaśniła jak się leczy zęby. Kolejną atrak-
cją była możli-
wość siedzenia 
na fotelu den-
tystycznym, 
a także „prze-
j a ż d ż k a ” 
w górę i w 
dół. Następ-
nie Pani dok-
tor sprawdziła 
ząbki chętnym 
dzieciom i za-
chęciła je do 
systematycz-
nej kontroli. 
Serdeczne 
podzięko-
wania Pani 

doktor Magdalenie  
Łempickiej oraz  per-
sonelowi przychodni za 
ciepłe przyjęcie i po-
święcony czas.

II spotkanie na 
warsztatach 
wrotkarskich 
w szkole

18.05.2018 r., pięk-
na pogoda sprzyjała 
rozwijaniu nowych oraz 
juz posiadanych umie-

jętności w jeździe na wrotkach i rolkach. 
Trening rozpoczęły najmłodsze dzieciaki 
pod czujnym i fachowym okiem trene-
ra. Nikt się nie poddawał i już po paru 
okrążeniach wszyscy pędzili z radością 
i poczuciem sukcesu. 

Wycieczka do Gdyni
Wspaniała i udana wycieczka klasy 0, I i 

II B do Gdyni rozpoczęła się od zwiedzania 
„Akwarium Gdyńskiego”, odpoczynek na 
lodach i dalsze zwiedzanie nabrzeża mor-
skiego ze statkami wycieczkowymi i woj-
skowymi. Kolejnym etapem była podróż 
morska statkiem turystycznym „ Dragon”.

Na zakończenie wycieczki odbyły się 
zabawy na plaży i w wodzie.
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
 Dzień Kociewski 

Z inicjatywy dyrekcji odbyła się dnia 
08.06.2018r. w szkole piękna lekcja o Ko-
ciewiu pt.: „KOCIEWIE PO NASZAMU.” 
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym od-
śpiewaniem hymnu kociewskiego. Wśród 
zaproszonych gości pojawili się:  

- ZeSPóŁ ReGIONaLNY „SUBKOWIaKI” 
Kociewskie stroje, przyśpiewki, pieśni, 

instrumenty, gadki w wykonaniu „SUBKO-
WIAKÓW” sprawiły, że spotkanie okazało 
się być żywą lekcją lokalnego patriotyzmu 
i spowodowało, że wszyscy poczuli się 
prawdziwymi KOCIEWIAKAMI. 

- PRZeDSTaWICIeLe KOCIeWSKIeGO 
ZeSPOŁU PIeŚNI I TaŃCa „FRaNTóW-
Ka”. Obecnie KZPiT „Frantówka” - to 14 
tancerzy-śpiewaków oraz 11 członków 
kapeli, którą tworzą muzycy Kociewsko-
-Kaszubskiej Orkiestry Dętej „Torpeda”. 
Prowadzącymi są małżeństwo Karolina 
i Radosław Kornas. Repertuar „Frantówki” 

- to tradycyjne tańce i pieśni kociewskie, 
często przedstawiane w nowej, oryginalnej 
odsłonie. „FRANTÓWKA” - to zgrana grupa 
pełnych młodzieńczej werwy i fantazji 
20- i 30-latków, których połączyła przy-
jaźń i wspólna chęć odkrywania kultury 
regionu, co można było zaobserwować 
podczas występu.  

- PaNI KaMILa GILLMeISTeR - specja-
lista ds. wystawienniczych i warsztatów 
artystycznych w Fabryce Sztuk w Tczewie, 
etnografka i animatorka kultury ludowej, 
która opowiedziała m.in. o pochodze-
niu słowa Kociewie, hafcie kociewskim, 
stroju i genezie hymnu kociewskiego. Po 
występach odbył się także konkurs na 
najładniej wypowiedziane wersy po ko-
ciewsku, w którym wzięli udział: Łukasz 
Klinkosz, Bartłomiej Krampa, Jan Mielew-
czyk z kl. II C oraz Julia Jezierska i Szczepan 
Sztanga z kl. I. 

Szkolny Dzień Języków Ob-
cych 2018

W celu wzbudzenia zainteresowania 
uczniów językiem angielskim oraz nie-
mieckim, dnia 24 maja w szkole odbył 
się, kolejny już raz, Szkolny Dzień Języków 
Obcych. Uczniowie, po wcześniejszych 
przygotowaniach, wzięli udział w poszcze-
gólnych konkursach lub zasiedli na wi-
downi, kibicując swoim przedstawicielom. 

W tym roku szkolnym 
młodzież miała okazję 
sprawdzić swoją wiedzę 
z krajów anglo- i nie-
mieckojęzycznych, zwe-
ryfikować znajomość 
flag krajów w konkursie 
plastycznym, rozpoznać 
państwo po jego kształ-
cie na mapie, odgadnąć 
święto po jego opisie, 
wziąć udział w kalambu-
rach, a także w zabawie 
,,5 sekund”. Ponadto kla-
sy przygotowały krótkie 
scenki sytuacyjne w wy-
branym języku obcym. 

W przerwach między 
konkursami można było 
usłyszeć najlepsze szkolne wokale oraz 
obejrzeć energetyczny występ taneczny 
dziewcząt z klasy IIa. 

 To była wy-
jątkowa lekcja 
języka angielskie-
go i niemieckiego, 
a przy tym porcja 
dobrej zabawy 
i zdrowej rywali-
zacji dla uczniów 
całej szkoły. Tego-
rocznymi zwycięz-
cami okazali się 
uczniowie klasy II 
C, którym serdecz-
nie gratulujemy 
i życzymy kolej-
nych sukcesów 

w nauce języków obcych.

akcja charytatywna
W maju Szkoła Podstawowa w Dąbrów-

ce zaangażowała się w akcję charytatyw-
ną mającą na celu psychiczne wsparcie 
11letniej Amelki, która zmaga się z ciężką 
chorobą. O całym pomyśle dowiedzieliśmy 
się tuż przed jego realizacją, jednakże 
uczniowie błyskawicznie zadziałali i Amelka 
otrzymała całe mnóstwo wsparcia w po-

staci laurek, listów oraz ciepłych słów. 
W grupie siła!

Dzień Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka przedszkolaki 

z grupy Jagódki i Malinki wybrały się na 
wycieczkę do biblioteki publicznej w Tcze-
wie, gdzie odbyły się ciekawe zajęcia 
o wierszach. Potem dzieci udały się na 
plac zabaw na Bulwarze oraz odwiedziły 
przedszkole ,,Siedem darów”, gdzie zabaw 
i atrakcji nie było końca. Jako zwieńcze-
nie wyprawy dzieci odwiedziły lodziarnie, 
każdy przedszkolak wybrał sobie ulubione 
lody. To był świetny dzień!

Konkurs plastyczny „Nie pal 
przy mnie, proszę”

W dniu 29.05.18 r. w Szkole Podstawowej 
w Dąbrówce ogłoszono wyniki i rozdano 
nagrody w  konkursie plastycznym pod 
hasłem „Nie pal przy mnie, proszę”. Mło-
dzież przedstawiła własną wizję świata 
wolnego od dymu nikotynowego. Konkurs 
był organizowany w ramach programu 
edukacyjnego z zakresu profilaktyki antyni-
kotynowej. Koordynatorem konkursu była 
pani Ewa Raduńska – pedagog szkolny. 
Laureatami konkursu zostali: I miejsce Da-
mian  Wiśniewski, II miejsce Anna Pikula, III 
miejsce Natalia Jankowska i Barbara Ma-
ciołek.
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Wiadomości z Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Swarożynie       

Konkurs recytatorski
 Dnia 15.05.2018 r. w Zespole Kształce-

nia i Wychowania w Swarożynie odbył się 
szkolny konkurs recytatorski pod hasłem 
„Piękna nasza Polska cała”. Do konkursu 
przystąpiło 20 uczniów z klas I –III. Komisja 
konkursowa wyłoniła następujących zwy-
cięzców:

W kategorii klas I:
I m. – Fabian Suchecki
II m. – Stanisław Gołaszewski
III m. – Zofia Topolska
W kategorii klas II:
I m. – Amelia Chroboczek
II m. – Natalia Przybysz
III m. – Wojciech Warych
W kategorii klas III: 
I m. – Maciej Wysocki
II m. – Antonina Dziachan
III m. – Kalina Kasprzak

Nagrodę publiczności otrzymał uczeń 
kl. IIIc – Szymon Ziółko.

 Po uroczystym ogłoszeniu wyników 
nastąpiło wręczenie nagród oraz dyplo-
mów dla zwycięzców i  wszystkich uczest-
ników konkursu.

Spektakl teatralny „Jaś 
i Małgosia”

 
Uczniowie ze szkolnego koła teatralne-

go „Proscenium” przygotowali adaptację 
bajki pt. „Jaś i Małgosia”, którą wystawili 
28.05.2018  w salce korekcyjnej szkoły. Na 
spektakl zaproszono dzieci z przedszkola, 
klasę „O” oraz uczniów z klas 1-3.  Przed-
stawienie bardzo się podobało widzom 
o czym świadczyły gromkie brawa. Nad 
całością czuwała opiekunka koła teatral-
nego pani Alicja Kiraga.

Gminny Konkurs Pieśni Pa-
triotycznej „Dumni z Polski”

21 maja, kontynuując obchody 100. 
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Nie-
podległości, w ramach kampanii „Dumni 

z Polski” odbył się Gminny Konkurs Pieśni 
Patriotycznej. 

W konkursie wzięli udział, oprócz 
uczniów placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Tczew, uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie.  
Konkurs przebiegał pod hasłem „Naród, 
który przestaje śpiewać, przestaje żyć”. 
Każdy uczestnik konkursu zaprezentował 
wybrany przez siebie utwór. Można było 
usłyszeć: „Pierwszą Kadrową”, „Legiony”, 
„Biały Krzyż”, „Białe Róże”, „Mury”, „Dziew-
czynę z granatem” oraz „Pieśń Konfede-
ratów Barskich”. 

Uczniowie szkoły przysłuchiwali się popi-
som konkursowym oraz podziwiali występy 
zaproszonych gości: skrzypaczki Miriam 
Urban, solistek Moniki Holz, Antoniny Cieślik, 
Tymona Fasiczki oraz Zespołu Regionalne-
go „Subkowiaki”.




