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W przedsięwzięciu uczestniczyło prawie 400 osób, wśród których byli dorośli oraz 
dzieci. Impreza rozpoczęła się od biegu, w którym wzięło udział prawie 150 osób, 
a następnie ponad 130 osób przystąpiło do marszu Nordic Walking. To wszystko na 
dystansie 5 km. 
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4- 5 Inwestycje,

Nowe stawki za wodę i ścieki, Wiślana Trasa Rowerowa, 

Afrykański Pomór Świń,  

Dopisz się do rejestru wyborców!, Wybory sołtysa sołectwa Zajączkowo,

Uroczyste otwarcie nowego Centrum Dystrybucyjnego w wiosce okiennej DOVISTA w Wędkowach, 

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Lubiszewie,

Projekt „Szansa na przyszłość”,

V Bieg Morsa w Turzu, 

Dzień Kobiet w Gminie Tczew,

Psycholog radzi!,

Międzynarodowy Turniej Karate,

Panie ze Swarożyna na pomorskim przeglądzie stołów wielkanocnych, Regionalny Konkurs 

Wielkanocny w Swarożynie,

90-te urodziny mieszkanki gminy Tczew, Spotkanie z sołtysami, 

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Lubiszewie,

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce,

Wiadomości z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu,

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym,

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tczew w Dąbrówce, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Sołectwa Rokitki,

Futbolowe Smyki w Dąbrówce, Turniej piłki nożnej Orły Cup 2018,

Galeria zdjęć.
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Informujemy, że najbliższa obwoźna zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych i problematycznych na terenie Gminy Tczew 
odbędzie się we wrześniu 2018 roku. 

Odpady wielkogabarytowe

Szczegółowe terminy zbiórki w odniesieniu do poszczególnych miejscowości 
podamy do wiadomości w pierwszej połowie sierpnia br.

Jednocześnie przypominamy, że osoby, które chcą już teraz pozbyć się od-
padów wielkogabarytowych i problematycznych mogą je dostarczyć własnym 
transportem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który 
mieści się w Tczewie przy ul. Rokickiej 5a.

PSZOK przyjmie bez pobierania opłaty 
selektywne odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych mieszkańców naszej gminy

17
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Prawidłowa i efektywna eksploatacja sieci kanalizacyjnej w dużej mierze jest uzależniona też od nas 
samych i od tego jak my dbamy o to, co dostaje się do sieci. Wszyscy musimy pamiętać o tym, że złe 
użytkowanie sieci kanalizacyjnej prowadzi do powstawania różnorakich awarii, których koszty ponosimy 
my wszyscy, płacąc rachunki za odbiór ścieków. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych wskazówek.

Zwracajmy uwagę na to, 
co dostaje się do sieci kanalizacyjnej
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Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie  

Budowa mostku w Zajączkowie

W Czarlinie na ulicy Leśnej, podobnie jak w Zajączkowie 
trwają wzmożone prace projektowe. Tutaj również prawie 800 
metrowy odcinek objęty jest pracami projektowymi. W ramach 
zadania powstanie ulica dwukierunkowa, ciąg pieszo-rowerowy 
i oświetlenie solarne.

Najprawdopodobniej w miesiącu maju tego roku zakończą 
się prace, których celem jest budowa mostku w Zajączkowie. 
Obiekt ten pozwoli na ożywienie terenów leżących po lewej 
stronie DK 91, jadąc w kierunku Gdańska. Układ komunikacyjny, 
jaki powstanie po wybudowaniu wyżej wymienionego obiektu, 
pozwoli w sposób bezpieczny i bezkolizyjny dojechać do po-
szczególnych działek.

Inwestycje w Gminie Tczew
Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokit-
kach w ulicy Polana Leśna

Ostatnie informacje jakie przekazywaliśmy o stanie prac 
związanych z budową sieci kanalizacyjnej pokazały nasz opty-
mizm w tym zakresie. Dziś z pełną odpowiedzialnością możemy 
wskazać, że miesiąc maj 2018 roku będzie tym, kiedy inwestycja 
ta dobiegnie końca. Przed nami już tylko prace kosmetyczne 
i czynności odbiorowe.

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Waćmierku

Jeszcze w tym roku ko-
lejna miejscowość będzie 
objęta budową sieci ka-
nalizacyjnej. Waćmierek, 
bo o nim mowa, zosta-
nie wyposażony w dwie 
przepompownie ścieków, 
a także w prawie 1km 
sieci o śr. fi 200, 160, 90 
i 63. Dzięki tej inwestycji 
w okresie długofalowym 
poprawi się stan środowiska w tej okolicy, a budżety miesz-
kańców zyskają dodatkowe oszczędności (mieszkańcy nie 
będą musieli ponosić kosztów za wywóz szamb przy pomocy 
wozów asenizacyjnych).

Przebudowa układu komunikacyjnego 
w rejonie Kościoła w Miłobądzu

W najbliższym czasie rozpoczną się prace związane z popra-
wą bezpieczeństwa drogowego w rejonie kościoła. Teren ten 
uzyska nowy blask.

Przebudowa drogi w Zajączkowie 
(koło OLKOPU)

Miesiąc marzec to czas intensywnej pracy całego Referatu 
Inwestycyjno – Technicznego. Właśnie dzięki tej pracy udało się 
wyłonić projektanta, który zaplanuje przebudowę drogi w Za-
jączkowie. Ponad 800 metrów bieżących drogi zostanie objęte 
projektami. Przejście etapu planistycznego pozwoli w sposób 
spokojny i realny myśleć o pracach budowlanych, a co za tym 
idzie o poprawie komfortu użytkowników drogi.
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Przejście pod wiaduktem w Rokitkach

Miło jest nam poinformować, iż Gmina Tczew złożyła do 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek 
o przyznanie dotacji celowej na przebudowę wiaduktu w ulicy 
Kasztanowej w Rokitkach. Aby wyżej wymieniona inwestycja 
została zrealizowana wniosek musi przejść ocenę formalną. 
Inwestycja będzie zrealizowana w ramach rządowego progra-
mu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez 
wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

„Siłownie pod chmurką”
Trwa realizacja zadań z funduszu sołeckiego. Sukcesywnie realizowane są przedsięwzięcia, o które 
zabiegali mieszkańcy poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego. 

Na rok 2018 jest 94 przedsięwzięć do 
realizacji, z czego prawie połowa 
to imprezy kulturalno-sportowe, re-

alizowane w poszczególnych sołectwach, 
zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez sołtysów. Są to festyny integracyjne 
z okazji dnia dziecka, mikołajek, wigilii, czy 
zabaw karnawałowych, a także wieczorki 
patriotyczne. Kolejne pięćdziesiąt zadań 
to remonty dróg i chodników, zagospoda-
rowanie terenów rekreacyjnych, oświetle-
nie, doposażenie placów zabaw, świetlic 
wiejskich oraz jednostek OSP. 

Wójt Gminy Tczew podpisał umowy 
na zakup i montaż urządzeń siłowych, 
do streetworkautu oraz urządzeń zaba-
wowych. W miejscowościach: Miłobądz, 
Mały Miłobądz, Malenin, Rokitki, Szczer-
bięcin, Lubiszewo, Małżewo oraz Śliwiny, 
urządzenia siłowe zostały już zamontowane 
i są  do dyspozycji mieszkańców, którzy 
dzięki nim mogą poprawić swoją kondycję 
fizyczną. Łącznie zamontowanych zostało 
35 urządzeń, za łączna kwotę ponad 72 
tys. zł.  Do końca maja br., na placach 
zabaw w miejscowościach: Rukosin, Mał-
żewko, Rokitki, Malenin pojawią się nowe 
urządzenia zabawowe, które będą cieszyły 
najmłodszych mieszkańców. 

Przypomnijmy, że fundusz sołecki to 
środki w budżecie, które mają służyć po-
prawie warunków życia mieszkańców po-
szczególnych sołectw, a mieszkańcy mają 
możliwość samodzielnego i wspólnego 
decydowania o swoim otoczeniu i jakości 
życia. W tym celu, co roku wyliczane są 
środki, jakie będą przysługiwały poszcze-
gólnym sołectwom. O przeznaczeniu fun-
duszu sołeckiego decydują bezpośrednio 
mieszkańcy sołectw na zebraniach wiej-
skich. Ogólna kwota funduszu sołeckiego 
wyodrębniona na ten rok w budżecie 
gminy wynosi 637 110,00 zł.
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Gminy nie mają  już wpływu na wysokość stawek opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 
Stawki za wodę i ścieki będą centralnie ustalane. Taryf nie zatwierdzają już rady gmin, czy miast, lecz 
specjalna instytucja. Na mocy nowelizacji ustawy  - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), będzie 
to robić Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  (PGWWP) i podległe mu oddziały regionalne. 

Centralna regulacja cen wody i ścieków 
od stycznia 2019 r.

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne 
musiały złożyć operaty szacunkowe, 
w których zobowiązani byli podać 

koszty produkcji i sprzedaży wody, ilość 
wody, ilość awarii, planowane inwestycje 
na okres trzech lat. Te wyliczenia zysków 
i strat spółek, mają posłużyć do ustalenia 
stawek opłat za wodę i odprowadzanie 
nieczystości w poszczególnych gminach.

 Energoagva jako przedsiębiorstwo 
eksploatujące infrastrukturę wodno-ka-
nalizacyjną na terenie gminy Tczew, taki 
wniosek w wymaganym terminie tj. do 12 
marca złożyło. Wiemy, że w dokumencie 
tym znalazły się stawki za wodę zbliżone 
do obowiązujących. Jednak nie obędzie 
się bez podwyżek. Jakie stawki będą obo-
wiązywać na ternie gminy Tczew dowie-
my się dopiero w połowie czerwca. O ich 
wysokości zadecyduje RZGW w Gdańsku. 
Będą one obowiązywały na najbliższe trzy 
lata, a ich zmiana będzie mogła się odbyć 
tylko w uzasadnionych przypadkach. 

Władze gminy nie chcą wzrostu stawek 
za wodę. Jednak z pierwszych wyliczeń 
spółki wodociągowej wynika, że podwyż-

ki jednak nie da się uniknąć. Mimo że za-
daniem własnym gminy jest dostarczanie 
wody i odbieranie ścieków, to w obecnym 
systemie prawnym, kontroli nad cennikiem 
tych usług nie ma.  Na zmianie zyskają 
przedsiębiorcy. Będzie jedna stawka dla 
wszystkich odbiorców, bez podziału na strefę 
materialną i niematerialną. 

A co o tych zmianach sądzi Energoagva?
Gospodarka wodno-kanalizacyjna jest to 

proces ciągły, który stale wymaga moder-
nizacji i dostosowywania infrastruktury, aby 
były zachowane odpowiednie parametry 
i jakość świadczonych usług. Gmina Tczew 
stara się nadążyć za nowymi technologia-
mi, jednak potrzebne są na to duże środki. 
Oczekuje się od spółki, że będzie ustalała 
stawki, jak najkorzystniejsze dla mieszkańców. 
Ale przecież my nie możemy operować na 
deficycie. Na stawki mają wpływ parametry 
ujęć wodnych, koszty opłat za pobieranie 
wody z wód głębinowych, położenie geo-
graficzne gminy, istniejąca infrastruktura. 
Musieliśmy to wszystko wziąć pod uwagę 
przy operacie szacunkowym. Inaczej koszty 

prowadzenia działalności nie zepną się 
z przychodami – mówi Karol Kuliniec.  

Pod względem infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej Gmina Tczew jest w czołówce 
w stosunku do innych gmin w powiecie 
tczewskim. Gmina posiada 232 km sieci 
wodociągowej oraz 200 km sieci kanaliza-
cyjnej, 180 przepompowni, 12 ujęć wody 
i 3 oczyszczalnie ścieków. Ujęcia wody są 
bezobsługowe, sterowanie zdalnie, co ob-
niża koszty stałe funkcjonowania spółki. 80% 
sieci posiada połącznia zastępcze w sytuacji 
awarii. Mamy 100% odbiorców opomiaro-
wanych. Nie ma już sytemu ryczałtowego. 
Mieszkańcy płacą za tyle ile wykorzystali – 
dodaje prezes spółki Energoagva.

Gmina Tczew w partnerstwie z gminami powiatu tczewskiego tj. Gminą Miejską Tczew 
– partner wiodący, Gminą Subkowy, Gminą Pelplin, Gminą Gniew, realizuje projekt w 
ramach przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”.

Wiślana Trasa Rowerowa R9

Przedmiotem projektu jest budowa Wi-
ślanej Trasy Rowerowej R9 na terenie 
powiatu tczewskiego, spełniająca 

międzynarodowe standardy, o łącznej 
długości 66,64 km wraz z oznakowaniem 
oraz zagospodarowaniem 13-stu miejsc 
postojowych. W zależności od potrzeb 
danej lokalizacji, miejsca postojowe będą 
wyposażone w urządzenia takie jak: ławki, 
stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, stojaki 
rowerowe, tablice informacyjne. Trasa 
docelowo będzie częścią międzynarodo-
wej sieci szlaków rowerowych Euro Velo.

Na terenie Gminy Tczew długość od-
cinka Wiślanej Trasy Rowerowej wyniesie 
6,6 km. Prace inwestycyjne związane 
z budową drogi rowerowej planuje się 
wykonać na odcinku 4,65 km, w tym 
powstanie jedno miejsce postojowe wy-
posażone w małą architekturę i tablicę 
informacyjną. 

Koszt zadania opiewa na kwotę 3 387 
389,78 zł, z czego 2 157 767,29 zł będzie 

pochodziło z dota-
cji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ra-
mach Regionalnego 
Programu Operacyj-
nego Województwa 
Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Realizacja projek-
tu rozłożona zostanie 
na trzy etapy. Pierw-
szy wykonany zosta-
nie jeszcze w tym 
roku i polegać bę-
dzie na wykonaniu 
mostu na strudze 
subkowskiej. Obecnie 
trwa przygotowanie 
dokumentacji przetargowej na wybór 
wykonawcy zadania. W przyszłym roku 
wykonane zostaną kolejne dwa. Jeden 
dotyczyć będzie budowy odcinka drogi 

rowerowej w granicach administracyjnych 
gminy w miejscowości Czatkowy, a ko-
lejny w miejscowości Knybawa. Zadanie 
ma się zakończyć z końcem 2019 roku.
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Afrykański Pomór Świń
Afrykański Pomór Świń to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa wirusowa 
choroba świń domowych oraz dzików i podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania. 

W Polsce notowany jest coraz większy 
wzrost występowania ognisk ASF, 
w związku z tym 9 lutego 2018 roku 

wydane zostało Rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące podej-
mowanych środków zwalczania wirusa.

W tym celu Wójt Gminy Tczew podjął 
stosowne kroki. Na jednym ze spotkań z sołty-
sami zaprezentowany został film edukacyjny 
dotyczący zagrożenia ASF oraz bioasekuracji 
gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. 
Film edukacyjny został także zamieszczony 
na stronie internetowej Urzędu Gminy www.
gmina-tczew.pl. Dodatkowo w dniach 27 i 30 
marca br. w Urzędzie Gminy w Tczewie oraz 
w świetlicy wiejskiej w Turzu odbyły się spo-
tkania z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 
w Tczewie. Spotkanie poprowadził zastępca 
powiatowego lekarza weterynarii Wiesław 
Ossowski, a uczestniczyło w nim ponad 30 
hodowców trzody chlewnej z Gminy Tczew.

Wirus nie jest groźny dla człowieka, 
ale region w którym zostanie stwierdzona 
choroba narażony jest na poważne straty 
ekonomiczne związane z ograniczeniami 
w obrocie żywymi świniami, ale przede 
wszystkim z ograniczeniami w handlu i ob-
rocie wieprzowiną oraz wszystkimi środkami 
spożywczymi zawierającymi wieprzowinę. 
ASF posiada długą przeżywalność w środo-
wisku, ale co najistotniejsze cechuje się długą 
przeżywalnością w produktach mięsnych 
pochodzących od zakażonych świń domo-
wych i dzikich. Wirus może także przez długi 
czas utrzymywać się w zwłokach padłych 
dzików, dlatego powinny być one usuwane 
ze środowiska. W tym celu, jeżeli dojdzie do 
znalezienia padłego dzika należy poinformo-
wać właściwego miejscowo powiatowego 
lekarza weterynarii. 

Prowadzący spotkania poinformował, że 
zgodnie z rozporządzeniem od 1 kwietnia br. 
każde gospodarstwo zajmujące się hodow-
lą trzody chlewnej zostanie skontrolowane 
do końca listopada 2018 r. W przypadku 
uchybień wykrytych podczas kontroli, go-
spodarstwo będzie miało 5 miesięcy na ich 
wyeliminowanie. Najważniejsze czynniki, które 
trzeba spełnić, aby pozytywnie przejść kon-
trolę są następujące:

- karmienie świń paszą zabezpieczoną 
przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- prowadzenie rejestru środków transpor-
towych do przewozu świń wjeżdżających na 

teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób 
do pomieszczeń z trzodą,

- zabezpieczenie budynków z trzodą 
przed dostępem zwierząt wolno żyjących 
oraz domowych,

- utrzymywanie świń w odrębnie zamknię-
tych pomieszczeniach, w których są utrzymy-
wane tylko świnie mające oddzielne wejścia 
oraz te, które nie mają bezpośredniego przej-

ścia do innych pomieszczeń, 
w których są utrzymywane 
inne zwierzęta kopytne,

- wykonywanie czynności 
związanych z obsługą świń 
wyłącznie przez osoby, które 
wykonują te czynności tylko 
w danym gospodarstwie,

- stosowanie przez osoby 
wykonujące czynności zwią-
zane z obsługą świń, przed 
rozpoczęciem tych czynno-
ści, środków higieny niezbęd-
nych do ograniczenia ryzyka 

szerzenia się ASF, w tym mycie i odkażanie 
rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

- bieżące oczyszczanie i odkażanie na-
rzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do 
obsługi świń,

- używanie odzieży ochronnej oraz obuwia 
ochronnego przy obsłudze świń,

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed 
wejściem do pomieszczeń, w których są 

utrzymywane świnie oraz przed wyjściami 
z tych pomieszczeń, przy czym szerokość 
wyłożonych mat powinna być nie mniejsza 
niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, 
a długość nie mniejsza niż 1 m, a także stałe 
utrzymywanie tych mat w stanie zapewnia-
jącym utrzymanie skuteczności działania 
środka dezynfekcyjnego,

- sporządzenie przez hodowców spisu 
posiadanych świń z podziałem na prosięta, 
warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki 
oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,

- zabezpieczenie wybiegu dla świń po-
dwójnym ogrodzeniem o wysokości wy-
noszącej co najmniej 1,5 m związanym na 
stałe z podłożem, dotyczy to przypadku 
utrzymywania świń w gospodarstwie w sys-
temie otwartym.

Jeżeli powyższe czynniki podczas kolejnej 
kontroli nie zostaną spełnione powiatowy 
lekarz weterynarii ma obowiązek wydać 
decyzję o zamknięciu takiej hodowli.

Należy nadmienić, że w przypadku po-
jawienia się w gospodarstwie jednostki cho-
robowej następuje likwidacja całego stada 
trzody chlewnej oraz likwidacja gospodar-
stwa w promieniu 3 km od ogniska choroby. 
Po upłynięciu 100 dni hodowca ma prawa 
do ponownego rozpoczęcia działalności. 
W przypadku likwidacji hodowli istnieje moż-
liwość otrzymania odszkodowania, jednakże 
w ilości nie większej niż do 50 sztuk trzody.
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Wybory sołtysa sołectwa Zajączkowo
W związku z pisemną rezygnacją sołtysa sołectwa Zajączkowo, Jacka Kusio, złożoną w dniu 28 marca 
2018 roku, Wójt Gminy Tczew zarządzeniem nr 43/2018 z dnia 05.04.2018 r. ogłosił na dzień 27 maja 2018 
roku przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Zajączkowo. Wybory odbędą się w lokalu wyborczym 
znajdującym się w Zakładzie Produkcyjno- Handlowym „POL” Paweł Olszewski, Zajączkowo 27A, w 
godzinach od 10.00 do 16.00.

Chcesz głosować? – dopisz się do rejestru wyborców
W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przypominamy mieszkańcom Gminy Tczew, 
nie zameldowanym na pobyt stały, że zgodnie z art.9 § 1 Kodeksu Wyborczego z dnia 04.01.2017 r., mają  
możliwość dopisania się do stałego rejestru gminy Tczew.

Wyborcy stale zamieszkali na 
obszarze gminy bez zameldo-
wania na pobyt stały, wpisani 

są do rejestru wyborców, jeżeli złożą 
w tej sprawie w urzędzie gminy pisem-
ny wniosek.

Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu 

stwierdzającego tożsamość wniosko-
dawcy;

2) pisemną deklarację, w której wnio-
skodawca podaje swoje obywatelstwo 
i adres stałego zamieszkania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wójt przed wydaniem decyzji o wpi-
saniu do stałego rejestru wyborców, 
jest obowiązany sprawdzić, czy osoba 
wnosząca wniosek o wpisanie do reje-
stru wyborców spełnia warunki stałego 
zamieszkania na obszarze gminy.

Zgłaszanie kandydatów na sołtysa
1. Zgłoszeń kandydatów dokonuje się 

w terminie co najmniej 30 dni przed 
wyznaczoną datą wyborów w godzi-
nach pracy  urzędu.

2. Kandydować na sołtysa może osoba 
poparta przez co najmniej 15  wybor-
ców sołectwa posiadających czynne 
prawo wyborcze.

3. Kandydatów na sołtysa zgłasza się do 
gminnej komisji wyborczej.

4. Zgłoszenie następuje na druku opraco-
wanym przez gminną komisję wyborczą.

5. Zgłoszenie musi zawierać:

1) pisemne oświadczenie kandydata 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2) listę co najmniej 15  wyborców popie-
rających wraz z nr pesel i adresami za-
mieszkania oraz  czytelnymi podpisami.

6. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje 
wady, gminna komisja wyborcza wzywa 
zgłaszającego do ich usunięcia w termi-
nie 2 dni. Po upływie terminu zgłoszenie 
zostanie unieważnione.

7. W razie nie zgłoszenia kandydata na 
sołtysa z danego sołectwa lub zgłosze-
nia tylko jednego kandydata termin 
zgłoszenia kandydatów wydłuża się o 5 

dni. O przedłużeniu terminu zgłaszania 
kandydatów wójt  informuje mieszkań-
ców danego sołectwa. W przypadku 
bezskutecznego upływu dodatkowe-
go czasu, o którym mowa w zdaniu 1, 
termin zgłaszania kandydata przedłuża 
się do chwili złożenia zgłoszenia drugie-
go kandydata.

8. Listy kandydatów na sołtysa podaje 
się do publicznej wiadomości na tabli-
cach ogłoszeń danego sołectwa oraz 
na tablicy ogłoszeń w urzędzie  na 14 
dni przed planowaną datą wyborów.

Kalendarz wyborczy przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Zajączkowo.

Data Rodzaj czynności

do 6 kwietnia 2018 r. Podanie do wiadomości wyborców terminu i miejsca przedterminowych wyborów sołtysa oraz 
godzin funkcjonowania lokalu wyborczego.

do 27 kwietnia 2018 r. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa oraz kandydatów do sołeckiej komisji wyborczej.

do 30 kwietnia 2018 r. Rejestracja kandydatów na sołtysa.

do 10 maja 2018 r. Podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej infor-
macji o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa.

do 10 maja 2018 r. Powołanie sołeckiej  komisji wyborczej.

do 21 maja 2018 r. Zwołanie pierwszego posiedzenia sołeckiej komisji wyborczej.

do 22 maja 2018 r. Sporządzenie spisu wyborców.

27 maja 2018 r. Głosowanie – wybory sołtysa.
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Otwarcie Centrum Dystrybucyjnego w Wędkowach
W Wiosce Okiennej DOVISTA w Wędkowach (05.03), odbyło się uroczyste zakończenie budowy Centrum 
Dystrybucyjnego. Inwestycja wpłynie znacząco na usprawnienie procesów logistycznych i tym samym 
efektywność produkcji. Fabryka w Wędkowach od lat dynamicznie się rozwija, jest największym 
zakładem produkującym okna drewniane w Polsce i obecnie zatrudnia 2400 pracowników. Zakład 
należy do tej samej Grupy kapitałowej, co producent okien dachowych VELUX.

Centrum dystrybucyjne mieści się 
w nowej hali o powierzchni 11 000 
m2, która jednorazowo pomieści 

około 4000 palet okien. Dzięki inwestycji 
powierzchnia hal magazynowych w Wio-
sce Okiennej DOVISTA zwiększyła się o 50 
%. Dodatkowo powstało ponad 1000 m2 
nowoczesnej powierzchni biurowej, gdzie 
pracować będzie 100 osób. Łączna war-
tość inwestycji to 22 mln zł.

Jej głównym celem jest poprawa 
procesów logistycznych poprzez konso-
lidację zamówień na okna VELFAC oraz 
magazynowanie komponentów w jednym 
miejscu. Inwestycja wpłynie znacząco na 
zmniejszenie ilości palet dostarczanych do 
klientów, a tym samym na obniżenie kosz-
tów logistycznych. Ograniczony zostanie 
również transport kołowy, co przyczyni się 
do zmniejszenia emisji CO2.

Największa fabryka okien w Polsce
Na terenie Wioski Okiennej DOVISTA 

znajduje się w sumie 8 hal produkcyjnych 
zlokalizowanych na powierzchni 32 ha. 
Jest to największa z czterech polskich 

fabryk Grupy VELUX i spółek siostrzanych 
i jednocześnie największa fabryka okien 
w Polsce. W ciągu ostatnich trzech lat 
(2015-2017) firma DOVISTA zainwestowa-
ła 100 mln zł w rozwój Wioski Okiennej, 
a większość kwoty została przeznaczona 
na modernizację parku maszynowego oraz 

rozbudowę i rozwój zakładów produkcyj-
nych. W Wędkowach produkowane są 
drewniane okna fasadowe z okładzinami 
aluminiowymi marki Rationel i VELFAC. 
Rocznie w fabryce zużywanych jest 7 mln 

metrów bieżących drewna i około 1 milio-
nów m2 szyb. Najwyższej jakości produkty 
trafiają do klientów z Europy Zachodniej 
i Skandynawii.

Ważny pracodawca w regionie
W ciągu ostatnich trzech lat liczba 

pracowników zwiększyła się o ponad 500 
osób i obecnie w Wiosce Okiennej DO-
VISTA pracuje około 2400 osób. To jeden 
z największych pracodawców w regionie. 
Ponad 40 % zatrudnionych stanowią ko-
biety. Firma jest otwarta na rozwój i zdoby-
wanie przez kobiety nowych kompetencji, 
również na stanowiskach produkcyjnych. 
Jest to możliwe dzięki ciągłej poprawie 
ergonomii stanowisk pracy. Firma DOVISTA 
gwarantuje swoim pracownikom umowę 
o pracę i bogaty pakiet socjalny obejmu-
jący m.in.: opiekę medyczną, darmowy 
transport, wyprawki szkolne dla dzieci czy 
też możliwość uczestniczenia w szkoleniach 
doskonalenia umiejętności zawodowych 
oraz nauki języka angielskiego. Firma przy-
wiązuje szczególną wagę do zapewnienia 
najwyższych standardóww zakresie zdro-
wia i bezpieczeństwa pracy.
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Uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy 
w Lubiszewie

Mieszkańcy Lubiszewa i Stanisławia doczekali się własnej świetlicy. Pomimo, że lokalizacja 
świetlicy znajduje się w centrum wsi Lubiszewa, będzie ona służyć mieszkańcom dwóch sołectw; 
Lubiszewa i Stanisławia, które ze sobą współpracują i realizują wspólne przedsięwzięcia. 

Uroczyste otwarcie odbyło się 3 marca 
br. Na uroczystość przybyło bardzo 
liczne grono przedstawicieli samorzą-

du gminnego, powiatowego, organizacji 
społecznych oraz mieszkańcy sołectw 
Lubiszewo i Stanisławie. Zaproszonych go-
ści przywitała opiekunka świetlicy Pani 
Ewa Kuliszewska.

Symbolicznego przecięcia wstęgi doko-
nali: Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerow-
ski, sołtys Lubiszewa Krzysztof Jagielski oraz 
sołtys Stanisławia Wojciech Kiemczyński, 
w asyście dzieci z Lubiszewa i Stanisła-
wia. Kolejnym punktem uroczystości było 
poświęcenie obiektu przez miejscowego 
proboszcza ks. Krzysztofa Niemczyka.

W swoim przemówieniu Wójt Gminy 
Tczew podkreślił, że świetlica była budo-
wana z myślą o mieszkańcach Lubiszewa 
i Stanisławia, którzy do tej pory korzystali 

z pomieszczeń świetlicy szkolnej, jednak nie 
zawsze było to możliwe z uwagi na prowa-
dzone zajęcia przez placówkę oświatową. 
Swoją obecnością i przemówieniem za-
szczycił wszystkich, były sołtys Lubiszewa, 
Jan Życki, który tradycyjnie zaprezentował 
poetycką prozę. Podczas uroczystości nie 
zabrakło miłych słów, życzeń i gratulacji 
ze strony zaproszonych gości.

Dziękowano Radzie Gminy Tczew oraz 
Wójtowi Romanowi Rezmerowskiemu za 
podjęcie decyzji i realizację budowy tego 
ważnego centrum integracji społeczno-
ści lokalnej.

Uroczystość uświetnił występ pensjona-
riuszy z Domu Pomocy Społecznej w Stani-
sławiu oraz miejscowych dzieci.

Inwestycja obejmowała budowę bu-
dynku, zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy (parking, dojścia, dojazdy, plac 
zabaw) oraz wyposażenie obiektu. Całko-
wity koszt robót budowlanych wraz z wy-
posażeniem opiewał na kwotę 1.265.000 zł.

Świetlica w Lubiszewie jest obecnie 21 
świetlicą w gminie Tczew. Świetlica jest 
miejscem, które inspiruje do działań, jed-
noczy do współpracy. To miejsce, w którym 
bije serce lokalnej społeczności. Otwarcie 
świetlicy, dla mieszkańców jest momentem 
szczególnym, bo rozpoczyna nowy okres 
działalności lokalnej społeczności, w którym 
świetlica będzie służyła wspólnemu dobru. 

Z nowego obiektu cieszą się przede 
wszystkim mieszkańcy, którzy na taką in-
westycję czekali od lat. 

Mieszkańcy postanowili od razu pod-
jąć inicjatywę i już tego samego dnia 
zorganizowali  pierwszą imprezę – Dzień 
Kobiet. Z tej okazji przygotowano bogaty 
poczęstunek oraz program artystyczny 
w wykonaniu Pań z Osiedlowego Domu 
Kultury na Suchostrzygach. Cała impreza 
trwała do późnych godzin wieczornych.
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Zajęcia w świetlicy w Lubiszewie
Gmina Tczew przystąpiła do projektu pn. „Szansa na przyszłość”, realizowanego przez Diecezję 
Pelplińską, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 
wynosi 2 087 744,68 zł, z czego  1 983 357,45 zł to kwota dofinansowania. 

Celem projektu jest zwiększenie 
dostępu do usług społecznych 
świadczonych w lokalnej społecz-

ności, skierowanych do osób o różnym 
stopniu niesamodzielności, w tym do 
seniorów, osób z niepełnosprawnościa-
mi i z chorobami przewlekłymi oraz ich 
opiekunów, a także zwiększenie do-
stępu do zdeinstytucjonalizowanych 
i zintegrowanych usług społecznych 
w zakresie wsparcia rodziny (w tym ro-
dziny wielodzietnej, rodziny w sytuacjach 
kryzysowych, samotne rodzicielstwo oraz 
bezradność w sprawach opiekuńczo-
-wychowawczych) i pieczy, a więc:
a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju 

ich podstawowych kompetencji inter-
personalnych w zakresie komunikacji 
i współpracy w grupie,

b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej 
postawy prospołecznej,

c) integracja międzypokoleniowa łączą-
ca dzieci, młodzież i seniorów,

d) aktywne uczestnictwo osób starszych 
w życiu społecznym, zwiększające 

szansę uniknięcia samotności, izolacji 
społecznej i wykluczenia.

Od kwietnia bieżącego roku, w bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Lubiszewie, 
rozpoczęły swoją działalność: Klub Ak-
tywnego Seniora i Placówka Wsparcia 
Dziennego dla dzieci.  Zajęcia odbywają 
się codziennie, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. od 12:30-18:30.

W ramach działalności Placówki 
Wsparcia Dziennego prowadzone będą:
- zajęcia w zakresie terapii pedago-

giczno-psychologicznej np. warszta-
ty interpersonalne, zajęcia grupowe 
socjoterapeutyczne, zajęcia tera-
peutyczne, logopedyczne i psycho-
logiczne, 

- działania wspierające rozwój kulturalny: 
wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, 

-wyjazdy na  obozy terapeutyczne i na-
ukowe, 

- zajęcia w czasie ferii zimowych i wa-
kacji letnich,

- działania wspierające i rozwijające zain-
teresowania, np. warsztaty nauk ścisłych, 
techniczno-informatyczne (zajęcia 
z robotyki, interdyscyplinarne), języko-
we, warsztaty artystyczne (plastyczne, 
teatralne, taneczne, muzyczne) itp.,

- poradnictwo prawne i psychologiczne 
dla rodziców.

Seniorzy z kolei będą mogli uczest-
niczyć w: 
- warsztatach artystycznych: fotogra-

ficznych, plastycznych, tanecznych, 
teatralnych itp.,

- terenowych warsztatach kognityw-
no-sentymentalnych - zwiedzanie 
różnych miejsc w Tczewie i okolic, 
spotkania dyskusyjne „Nasze daw-
ne lata”,

- piknikach, festynach,
- wyjazdach i wycieczkach np. do Ope-

ry w Gdańsku, Teatru Muzycznego 
w Gdyni, wyjazdy integracyjne,

-  spotkaniach z ekspertami, naukow-
cami i „ludźmi ciekawymi”.
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V Bieg Morsa w Turzu
Już po raz piąty (8.04) nad jeziorem Damaszka w Turzu odbył się charytatywny Bieg Morsa, 
zamykający sezon zimnych kąpieli. 
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W przedsięwzięciu uczestniczyło prawie 400 osób, 
wśród których byli dorośli oraz dzieci. Impreza 
rozpoczęła się od biegu, w którym wzięło udział 

prawie 150 osób, a następnie ponad 130 osób przystąpiło 
do marszu Nordic Walking. To wszystko na dystansie 5 km. 
Po zawodach do boju ruszyły morsy oraz ochotnicy, którzy 
odbyli kąpiel w jeziorze. W imprezie wzięli udział nie tylko 
miłośnicy zimnych kąpieli z Tczewa, ale także zaprzyjaźnione 
kluby m. in. ze Skarszew, Kościerzyny i Starogardu Gdań-
skiego. Osoby, które nie korzystały z kąpieli przyglądały 
się ze zdumieniem i podziwem. Pogoda dopisała - było 
słonecznie i ciepło.  O akcent muzyczny zadbała Kociew-
sko - Kaszubska Orkiestra Dęta „Torpeda”.

Na najmłodszych czekał dmuchany zamek, który do 
samego końca cieszył się ogromnym zainteresowaniem. 
Do dyspozycji uczestników był przejazd motorówką pod 
czujną opieką ratowników WOPRu. Dla wszystkich przy-
byłych osób przygotowany został poczęstunek w postaci: 
bigosu, kiełbasek, grochówki i pysznego ciasta. Całkowity 
dochód z V Biegu Morsa, łącznie ponad 12 tys. zł, wzorem 
lat ubiegłych, przeznaczony zostanie na terapię Pauliny 
Citkowskiej z Tczewa. Paulinka ma 11 lat, jest podopieczną 
Hospicjum Pomorze Dzieciom, które prowadzi hospicjum 
domowe dla dzieci. 

Obserwując uczestników biegu, można było zaobser-
wować radość z wzięcia udziału w akcji. Przybywali całymi 
rodzinami i razem pokonywali wyznaczony dystans. Każdy 
uczestnik na mecie otrzymał pamiątkowy medal. Najlepsi 
uczestnicy otrzymali puchary oraz nagrody z rąk sekretarz 
gminy Tczew Joanny Szlicht, która również wzięła aktywny 
udział w biegu.

Miejsca na podium w poszczególnych kategoriach zajęli:

Bieg
Kobiety:
I miejsce Martyna Mąkosa
II miejsce Monika Zimmermana
III miejsce Lucyna Czechanowska

Mężczyźni:
I miejsce Daniel Ławrynowicz
II miejsce Krzysztof Pawłowski
III miejsce Ciepielewski Patryk

Dziewczęta do lat 13:
I miejsce Natalia Czechanowska
II miejsce Kinga Kurowska
III miejsce Anna Janas

Chłopcy do lat 13:
I miejsce Tomasz Kunowski
II miejsce Szymon Czechanowski
III miejsce Oliwier Szlicht

Marsz
Kobiety:
I miejsce Janina Ciapka
II miejsce Emilia Myszk-Naczk
III miejsce Danuta Węsierska

Mężczyźni:
I miejsce Karol Waruszewski
II miejsce Krzysztof Szlagowski
III miejsce Mariusz Naczk

Dziewczęta do lat 13:
I miejsce Urszula Naczk
II miejsce Weronika Pustkowska
III miejsce Weronika Dywelska

Chłopcy do lat 13:
I miejsce Szymon Węsierski
II miejsce Bartosz Pankiewicz
III miejsce Igor Suchecki
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Dzień Kobiet w Gminie Tczew
Dzień Kobiet to święto obchodzone niemal na całym świecie. Ósmego marca Panie obdarowywane 
są kwiatami, prezentami i życzeniami. 

Tego dnia mężczyźni przypominają 
sobie o roli kobiet w ich życiu. Gesty 
życzliwości i uprzejmości płyną w kie-

runku Pań. Za genezę Dnia Kobiet uważa 
się ruchy robotnicze kobiet w Amery-
ce Północnej i Europie, w początkach 
XX wieku. Liczne marsze i protesty były 
skierowane przeciwko ówczesnym ogra-
niczeniem praw obywatelskich i ekono-
micznych kobiet. Jako datę powstania 
tegoż święta wskazuje się 1910 rok.

Dzień Kobiet w Miłobądzu
Tegoroczny Dzień Kobiet świętowały 

(w sobotę 3 marca br.) Panie w sołec-
twie Miłobądz. Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Miłobądzu wzięły „sprawy 
we własne ręce” i same zorganizowały 
zabawę. Taka inicjatywa to wspaniała 
okazja na oderwanie się od codziennych 
zajęć i spędzenie miłego wieczoru.

Organizatorki, oprócz bogatego po-
częstunku przygotowały także wieczor-
ne atrakcje. Panie zaprezentowały swój 
autorski pokaz artstyczno-rozrywkowy 
wcielając się w postać sławnego Sławo-
mira, bajkowych Smerfów oraz muzyków 
góralskiej kapeli; bawiły zebraną publicz-
ność. Gospodynie zaprezentowały także 
piosenkę kabaretową, w której pokazały, 
że kobiety są niezastąpione. Panie swoimi 
występami rozbawiły wszystkich do łez.

W imieniu Wójta Gminy Tczew, życze-
nia wszystkim Paniom złożył Piotr Odya, 
kierownik referatu inwestycyjno-tech-
nicznego, wręczając na ręce przewod-
niczącej KGW Joanny Kaczyńskiej kosz 
ze słodkościami. W swoim przemówie-
niu zwrócił uwagę na istotną rolę kobiet 
w otaczającej nas rzeczywistości. Pod-
kreślił, jaki ogrom obowiązków kobiety 
wykonują każdego dnia, pełniąc rolę 
matki, żony, gospodyni domowej, przy 
jednoczesnym wykonywaniu pracy za-
wodowej. - Wszystkim Paniom należą się 
ordery, medale…Dzień Kobiet powinien 

trwać 365 dni w roku - powiedział Piotr 
Odya. Takie słowa wywołały aplauz wśród 
Pań, które jednomyślnie zgadzały się ze 
stwierdzeniem gościa.

Dzień Kobiet w Szpęgawie
Dzień Kobiet świętowały również Pa-

nie w w sołectwie Szpęgawa (08.03.). 
Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski 
osobiście złożył przybyłym Paniom ży-

czenia, wręczając na ręce Pani sołtys 
Jadwigi Gajewskiej kosz ze słodkościami. 
W związku ze zbliżającymi się urodzina-
mi, z inicjatywy Pana Juliana Grygolec, 
zgromadzeni goście odśpiewali Pani Ja-
dwidze Gajewskiej „Sto Lat”, wznosząc 
tym samym toast.

Uśmiech i dobra zabawa towarzyszyły 
uczestnikom do końca imprezy.
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Rozwód, a co z dziećmi?

Dziękuję za miłe maile i propozycje tematów. Wybrałam trudny, jednak co raz bardziej powszechny 
temat. Podaję swojego maila agnieszkapsycholog@wp.pl i  zachęcam do podzielenia się  wnioskami, 
przemyśleniami oraz do zadawania pytań i proponowania nurtujących Państwa tematów.

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.

Psycholog radzi!

Rozwód to trudna sprawa dla 
każdego, zwłaszcza dla dzieci. 
Z jednej strony statystyki są zatrwa-

żające, ponieważ  co trzecie zawarte 
małżeństwo się rozpada, z drugiej strony 
jest wiele par, które żyje w toksycznych 
związkach niszcząc siebie i dzieci. Co 
zatem robić? Odejść, gdy pojawiają się 
problemy, czy tkwić w trudnym związku 
dla tzw. „ dobra dzieci” ? Daleka jestem 
od podejmowania pochopnych decyzji, 
zwłaszcza w tak ważnej sprawie jakiej 
jest rozpad małżeństwa.  Nieporozumie-
nia, kłótnie, wzajemne niezrozumienie się 
są nieodzownym elementem naszego 
życia, ponieważ jesteśmy dwojgiem 
różnych ludzi, wychowywanych w zu-
pełnie innych domach. Jednakże owe 
kłótnie nie powinny przeradzać się w co-
dzienne awantury i stawać  „chlebem 
powszednim”. Gdy mamy poczucie, że 
właśnie tak wygląda nasze życie warto 
coś zmienić. Można zacząć od wspólnej 
rozmowy. Jeśli  wydaje się to zbyt trudne, 
ponieważ został zbudowany solidny mur, 
warto pójść na terapię dla par, a gdy 
małżonek nie wyraża na to zgody, na 
terapię indywidualną. Dlaczego? Aby 
mieć poczucie, że szukało się rozwiązań 
i zrobiło  wszystko przed podjęciem de-
cyzji o rozwodzie. Często słyszę, „ że tera-
pia nie pomoże”, jednak zachęcam do 
przełamania własnych lęków i oporów, 
by dać sobie (i terapeucie) szansę na 
poprawę relacji. Znam wiele małżeństw, 
których życie po terapii diametralnie się 
poprawiło. Po to łączymy się w pary, 
by wieść pełniejsze i piękniejsze życie, 
a nie odwrotnie. Warto tutaj pomyśleć 
o dzieciach, dla których życie w napię-
tej atmosferze jest bardzo stresujące 
i powoduje lęk. W sytuacji awantury 
dzieci nie wiedzą czy reagować i jak 
reagować, bo są tylko dziećmi i mają 
ograniczony wpływ na rodziców. Do-
datkowo boją się, że  agresja rodzica 

obróci się przeciwko nim. Co niestety 
często się zdarza, ponieważ dziecko jest 
słabe i zależne od rodzica. Często widzę 
taki schemat (wybaczcie miłe Panie, ale 
taki schemat występuje najczęściej): 
„mąż krzyczy na żonę, a ta na dziec-
ko, (ponieważ w konfrontacji z mężem 
czuje się słabsza)”. A przecież to nie 
dziecko jest temu winne. Łatwiej jednak 
do dziecka mieć pretensje, niż do mał-
żonka, który wydaję się silniejszy. Kłótnie 
i awantury rodziców mają swoje bez-
pośrednie przełożenie na zachowanie 
się dziecka. Mogą pojawić się u niego 
agresja, nieposłuszeństwo, bóle głowy, 
brzucha, problemy z koncentracją i na-
uką, ucieczka w komputer,  u młodzieży 
papierosy alkohol, narkotyki,  „złe towa-
rzystwo”, samookaleczenia. Może być 
też inaczej: dziecko staje się wycofane, 
izoluje się od dzieci, mogą pojawić się 
u niego natrętne myśli, czy zachowania, 
nagły lęk przed ciemnością, duchami. 
Nie ma jednego szablonu, który moż-
na przyłożyć do dziecka. Co jednak 
pewne, następują u niego zmiany za-
równo w psychice jak i w zachowaniu. 
Czasami te zmiany zachodzą powoli, 
czasami gwałtownie. Rodzice z reguły 
nie rozumieją, że ich kłótnie i awantury 
mogą mieć na dziecko tak duży wpływ. 
A jednak…Kolejnym, bardzo istotnym 
czynnikiem rzutującym na dziecko jest 
nadużywanie alkoholu przez rodzica. 
Rodzic, który pije, z reguły uważa, że 
nie ma z tym problemu i znajduje wie-
le argumentów na to, by udowodnić, 
sobie i innym, że ma świetną okazję, 
lub uzasadniony powód, by sięgnąć po 
trunek. Dzieci szybko zauważają, że coś 
jest nie tak. Wstydzą się tego i znów nie 
wiedzą co robić. Bo cóż może zrobić 
dziecko skoro dorosły rodzic (współmał-
żonek pijącego)  nie robi nic?  W sytuacji 
nadużywania alkoholu często pojawia 
się przemoc, zarówno wobec dzieci, 

jak i współmałżonka. Doświadczanie 
przez dziecko przemocy, a nawet samo 
bycie świadkiem przemocy powoduje 
u niego traumę!  U dzieci będących 
świadkami przemocy domowej zwiększa 
się ryzyko pojawienia się w przyszłości 
problemów związanych ze zdrowiem 
psychicznym, częstszego sięgania po 
alkohol i stosowania przemocy. Dzieci 
czują osamotnienie i ogromną bezsil-
ność, a poczucie wstydu uniemożliwia 
zwrócenie się o pomoc do innych. I tak 
tkwią w swoim codziennym koszmarze…

I w takich właśnie sytuacjach roz-
wód rodziców jest dla dziecka lepszym 
rozwiązaniem. Dlaczego? Ponieważ 
dziecko potrzebuje poczucia bezpie-
czeństwa, spokoju, miłości, przewidy-
walności w życiu codziennym (awantury 
zdecydowanie tego nie dają) szczę-
śliwych rodziców, którzy znajdą dla 
niego czas na wspólną zabawę, czy 
rozmowę. Warto pamiętać, że  to rodzi-
ce się rozwodzą, a nie dzieci. Niestety 
często się zdarza, że dziecko jest „kartą 
przetargową”, osobą, którą się ciągle 
manipuluje. Dziecku BARDZO trudno 
odnaleźć się w takiej sytuacji, ponieważ 
kocha mamę i tatę i potrzebuje kontaktu 
z każdym z nich (oczywiście nie można 
pozwolić na kontakt z rodzicem pod 
wpływem alkoholu, czy narkotyków). 
Co zatem pomaga dziecku w sytuacji 
rozwodu? Rozmowy, także  na temat 
uczuć i nowej sytuacji (bez obarczania 
winą byłego współmałżonka, ponieważ 
jest to raniące dla dziecka) okazywanie 
miłości, uważność na potrzeby dziec-
ka. Ważne, by  jak najszybciej wróciło 
do wcześniejszych zajęć i mogło żyć 
własnym życiem. Czego zdecydowa-
nie nie można robić? Używać dziecka 
jako kontrolera i posłańca, źle mówić 
przy dziecku o jego rodzicu, ograniczać 
kontakt z drugim rodzicem, opowia-
dać dziecku o kłótniach, zwierzać się 
z intymnych rzeczy. Takie poczynania 
wyrządzają dziecku psychiczną szko-
dę i prowadzą do szeregu problemów 
emocjonalnych. Wielu młodych ludzi 
uważa, że  najgorsze dla nich jest to, 
gdy muszą wybierać, któregoś z rodzi-
ców, stawać po czyjejś stronie. To od 
rodziców, ich dojrzałości zależy, jakie 
będą mieli relacje z dzieckiem.
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Międzynarodowy Turniej Karate
W dniach 21-22 kwietnia 2018 r. Tczew stał się stolicą polskiego i europejskiego karate. Już po raz szósty 
odbył się Międzynarodowy Turniej Karate WKF GRAND PRIX TCZEWA. 

Areną zmagań karateków była hala 
Powiatowego Centrum Sportu przy 
II LO w Tczewie. Otwarcia Turnieju 

dokonali przedstawiciele władz samorzą-
dowych, a zarazem współorganizatorzy 
turnieju, min. Starosta Powiatu Tczewskiego 
Tadeusz Dzwonkowski, wiceprezydent 
Miasta Tczewa Adam Burczyk oraz Wójt 
Gminy Tczew Roman Rezmerowski.

Zawody rokrocznie cieszą się ogrom-
nym powodzeniem. Dowodem tego jest 
stały wzrost liczby zawodników biorących 
udział w turnieju. W tym roku ilość zgłoszo-
nych klubów wzrosła dwukrotnie, w porów-
naniu do roku ubiegłego. W zawodach 
wzięło udział blisko 800 zawodników z 58 
klubów z Wielkiej Brytanii, Niemczech, 
Finlandii, Łotwy, Rosji, Ukrainy i Polski. Or-
ganizatorem był Sportowy Klub Karate 
Senshi z Tczewa, który podsumowując 
turniej, uznał imprezę za niebywały sukces 
organizacyjny i sportowy.

Zawody stały na bardzo wysokim pozio-
mie, a konkurencja nie była mała. Ekipa 
Sportowego Klubu Karate Senshi stanęła 
na wysokości zadania prezentując się 
doskonale na tle renomowanych rywali, 
zajmując wysokie 11 miejsce w klasyfikacji 
medalowej. Klub zdobył łącznie 18 medali 
w konkurencjach indywidualnych i druży-
nowych: 3 złote, 4 srebrne i 11 brązowych.

Zgodnie z ustawą o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie Gmina 
Tczew przekazuje dotacje, wspierając Klub 
Sportowy Senshi w organizacji turnieju, 
cyklicznych zajęć karate oraz obozów 
sportowych organizowanych przez Klub.

ZŁOTE MEDALE
1. Oliwia Pazdro KUMITE INDYWIDUALNE
Dziewczęta 10-11 lat [-34 kg]
2. Oliwia Pazdro KUMITE INDYWIDUALNE
Dziewczęta 2008-2007 [open]
3. SENSHI - Tczew -> Natalia Kuzioła; 
Weronika Raczkowska; Liliana Zyga-
nowska;
KUMITE DRUŻYNOWE Juniorki 16-17 lat

SREBRNE MEDALE
1. Natalia Kuzioła KUMITE INDYWIDUAL-
NE Juniorki, 16-17 lat [-53 kg]
2. SENSHI - Tczew -> Wojciech Gajdus; 
Darek Wroński; Jakub Zyganowski;
KATA DRUŻYNOWE Chłopcy 10 lat 
i mniej
3. SENSHI - Tczew -> Nela Koszykowska; 
Zuzanna Malik; Adrianna Meller;
KUMITE DRUŻYNOWE Dziewczęta, 8-9 lat
4. SENSHI - Tczew -> Natalia Kuzioła; 
Weronika Raczkowska; Julia Sabiecka; 
Liliana Zyganowska;
KUMITE DRUŻYNOWE Seniorki 18 lat 
i więcej

BRĄZOWE MEDALE
1. Karolina Grzebińska KUMITE INDYWIDUALNE, Dziewczęta 10-11 lat [+40 kg]
2. Laura Holz KUMITE INDYWIDUALNE, Dziewczęta 8-9 lat [+30 kg]
3. Alicja Kozłowska KUMITE INDYWIDUALNE, Dziewczęta 7 lat i mniej [+25 kg]
4. Natalia Kuzioła KUMITE INDYWIDUALNE Seniorki, 18 lat i więcej [-55 kg]
5. Miłosz Ptaszkowski KUMITE INDYWIDUALNE, Młodzicy 12-13 lat [-35 kg]
6. Miłosz Sabiecki KUMITE INDYWIDUALNE Juniorzy,16-17 lat [-68 kg]
7. Miłosz Sabiecki KUMITE INDYWIDUALNE Seniorzy,18 lat i więcej [-67 kg]
8. Dominik Świtalski KUMITE INDYWIDUALNE Kadeci, 14-15 lat [-52 kg]
9. Damian Tomaszewski KUMITE INDYWIDUALNE Chłopcy,10-11 lat [+40 kg]
10. SENSHI - Tczew -> Karolina Grzebińska; Adrianna Meller; Oliwia Pazdro;
KUMITE DRUŻYNOWE Dziewczęta,10-11 lat
11. SENSHI - Tczew -> Miłosz Sabiecki; Dawid Stubba; KUMITE DRUŻYNOWE Seniorzy 
18 lat i więcej



magazyn
nformacyjnyi

Panie ze Swarożyna na pomorskim przeglądzie 
stołów wielkanocnych

15 marca br. w Starym Polu kolejny raz odbył się wojewódzki przegląd pn.: ,,Pomorski Stół 
Wielkanocny”. Organizatorem wydarzenia był Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
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W tegorocznej edycji zaprezento-
wano 19 stołów wielkonocnych, 
wykonanych przez Panie z kół go-

spodyń wiejskich i stowarzyszeń z Powiśla, 
Żuław, Kociewia i Kaszub. Spotkanie miało 
formę przeglądu, integracji i wymiany do-
świadczeń w zakresie świątecznych kulina-
riów. Celem przeglądu było kultywowanie 
tradycji i obrzędów regionu, a także wyszu-
kiwanie produktów w celu poszerzenia Listy 
Produktów Tradycyjnych i wykorzystania 
ich do promocji i rozwoju lokalnego i re-
gionalnego województwa pomorskiego.

Gminę Tczew, a zarazem region Kocie-
wia, reprezentowały Panie ze Swarożyna. 
Na swoim, pięknie udekorowanym świą-
tecznym stole zaprezentowały tradycyjny 
sernik, babkę, mazurka, pasztet oraz jajka 
faszerowane łososiem i pieczarkami. Wszyt-
ko smakowało znakomicie, o czy mogliśmy 
się przekonać podczas degustacji. 

Paniom ze Swarożyna, za udział w prze-
glądzie, a zarazem promocję gminy Tczew, 

Regionalny Konkurs Wielkanocny w Swarożynie
Święta wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa  
i świat przyrody splatają się w jedno. 

Kojarzą się nam z wieloma zwy-
czajami oraz tradycjami, które po 
dziś dzień są zachowane w na-

szych rodzinach. Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Swarożynie 
stawiając sobie za cel kultywowanie 
tradycji regionalnej, już po raz szesnasty, 
23 marca br. zorganizował Regionalny 
Konkurs Wielkanocny. Uczestnikami były 
Koła Gospodyń Wiejskich, Domy Pomocy 
Społecznej oraz szkoły. Przygotowali oni 
do konkursu wiosenne, barwne deko-
racje świątecznego stołu, potrawy oraz 
palmy.  Gminę Tczew reprezentowały 
Panie z Kół Gospodyń wiejskich z Czarlina 

oraz Swarożyna, a także Szkoła Podstawo-
wa z Dąbrówki. 

Dodatkową atrakcją dla uczniów przy-
byłych na konkurs była możliwość przy-
gotowania na miejscu razem z uczniami 
ZSCKR świątecznych dekoracji. Pomysłów 
było co niemiara, a efekty własnoręcznie 
wykonanych wianków i pisanek budziły 
zachwyt nie tylko samych autorów prac. 
Warsztaty rękodzieła cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Uczniowie szkół oraz 
dzieci z lokalnych placówek szkolnych 
i przedszkolnych z wielkim zapałem i en-
tuzjazmem podeszli do zadania realizacji 
własnych pomysłów. Gotowe prace mogli 
zabrać ze sobą do domów, by cieszyły 

oko także wśród najbliższych.

podziękowała obec-
na na spotkaniu se-
kretarz gminy Tczew 
Joanna Szlicht, która 
w imieniu wójta gmi-
ny Tczew Romana 
Rezmerowskiego 
wręczyła Paniom 
bon upominkowy.

Przegląd uświet-
nił wykład na temat 
„Pisanka w tradycji 
wielkanocnej”, któ-
ry poprowadził  Pan 
Roman Klofczyński, 
wicedyrektor Ze-
społu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 
w Malborku. Na za-
kończenie odbyła się degustacja przygo-
towanych potraw. Panie wymieniały się 
przepisami kulinarnymi i zdradzały tajniki 
wykonywania ozdób wielkanocnych. Wszy-

scy uczestnicy zostali przez organizatorów 
nagrodzeni prezentami za pracę i czas 
poświęcony na przygotowanie wspaniałych 
potraw, ciast i pisanek wielkanocnych. 
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90 urodziny Pani Wandy Kiemczyńskiej
Piękny jubileusz swych 90. urodzin obchodziła 17.03.2018 r. Pani Wanda Kiemczyńska z miejscowości 
Stanisławie. 

Spotkanie z sołtysami
Pierwsze tegoroczne spotkanie z sołtysami miało miejsce 16.03.2018 r. w Urzędzie Gminy w Tczewie. 
Z uwagi, iż w miesiącu marcu obchodzony jest Dzień Sołtysa, Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski 
podziękował wszystkim sołtysom za całoroczną pracę, zaangażowanie w działalność społeczną oraz 
życzył wytrwałości w dalszej pracy dla dobra mieszkańców i Gminy, wręczając gminne upominki. 

kwiecień 2018

Jubilatka tę szczególną rocznicę święto-
wała w gronie licznie przybyłej rodziny. 
Przyjęcie odbyło się w restauracji „Pod 

Złotym Kasztanem” w Rukosinie, gdzie 
najpierw odprawiona została msza św. 
przez ks. Krzysztofa Niemczyka, a następnie 
składano Jubilatce życzenia oraz odśpie-
wano „sto lat”. 

W uroczystościach uczestniczył również 
Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski 
oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Agnieszka Panek, którzy 
w imieniu mieszkańców gminy oraz swoim 
własnym złożyli Jubilatce najserdeczniej-
sze życzenia, przede wszystkim zdrowia, 
wszelkiej pomyślności i pełnych radości 
dni, przekazując kwiaty oraz gratyfika-
cję pieniężną.

Drogiej Jubilatce życzymy jeszcze raz 
Wszystkiego Najlepszego !

W spotkaniu uczestniczył przedsta-
wiciel Fundacji Pokolenia, Łukasz 
Rościszewski, który omówił pro-

gram „Działaj Lokalnie”. Przedstawił sołty-
som możliwości finansowania projektów 
lokalnych. Zagłębił uczestników spotka-
nia w szczegóły programu i zachęcał do 

udziału, jednocześnie oferując pomoc 
przy pisaniu projektu. Podczas spotkania 
omówione zostały również sprawy zwią-
zane z wykaszaniem terenów gminnych 
oraz przedstawiony został kalendarz imprez 
gminnych. Poruszony został także temat 
„Afrykańskiego pomoru świń”. Sołtysi obej-

rzeli film edukacyjny dotyczący zagrożeń 
wynikających z zakażenia trzody chlewnej 
wirusem  ASF. Na zakończenie poruszane 
były sprawy dotyczące realizowanych oraz 
planowanych inwestycji w poszczególnych 
sołectwach, a także rozmawiano o za-
daniach w ramach funduszu sołeckiego.
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Lubiszewie
Wyjazd klasy 0, I, II i III do Te-
atru Muzycznego w Gdyni na 
przedstawienie „Pchła Sza-
chrajka”

W radosnym nastroju uczniowie oczeki-
wali na wspaniałe przedstawienie muzycz-
ne. Kameralna scena pozwalała na bliski 
kontakt z aktorami. Wyjazd do teatru daje 
ogromne możliwości uczestnictwa w „żywej 
sztuce”, to kolejne, cenne doświadczenie 
dla młodego człowieka.

 
Przedstawienie teatralno – 
profilaktyczne teatru „Kur-
tyna” dla klas 0-III

Czy tak bardzo różnią się ludzie z innych 
rejonów Ziemi? Czy kolor skóry, ubiór, zwy-
czaje powodują, że jesteśmy dla siebie 
obcy? Przedstawienie uczyło dzieci to-
lerancji, poszanowania dla innych ludzi 
różniących się od nas, ale przecież mający 
takie same pragnienia i potrzeby.

Przedstawienie cyrkowe
Świat magi i sztuczek cyrkowych za-

chwyca nie tylko dzieci. Umiejętności 
i sprawność artystów cyrkowych wywo-
ływały salwy śmiechu i zachwytu. Warto 
było spojrzeć na dziecięce twarze, by 
wiedzieć, że nie był to stracony czas.

Święto muzyki
Wspaniały projekt, spotkanie integra-

cyjne klasy 0, grupy 3-4 latków, gościnny 
występ klasy IV z koordynatorem projektu 
panem Wojtkiem Lipką.

Spotkanie miało miejsce w grupie 
przedszkolnej, młodsze dzieci z ciekawo-
ścią wysłuchały utworów granych przez 
uczniów klasy IV na dzwonkach chroma-
tycznych pod kierunkiem pana Wojtka. 
Przedszkolaki brały udział w quizie „Co to za 
instrument”oraz zagadkach muzycznych. 
Miały możliwość wysłuchania gry na per-

kusji, gitarze i pianinie. Same również spró-
bowały swoich umiejętności muzycznych.                                                                          
Wesoła zabawa z chustami metodą Klan-
za, wszystkich zrelaksowała i dostarczyła 
mnóstwo pozytywnej energii. Ola Bor-
kowska z klasy IV wykonała solo piosenkę 
„Niewidzialna plastelina”.

Dzień Kobiet w klasie 0
Radosny dzień dla wszystkich małych 

i większych kobietek. W klasie zero tradycją 
stał się konkurs na super chłopaka, a teraz 
na super dziewczynę. Dziewczęta 
musiały wykazać się talentem mu-
zycznym, tanecznym, siły, sprytu, 
umiejętności współpracy, koordyna-
cji ruchowej i odwagi.  Po zalicze-
niu wszystkich zadań dziewczynki 
otrzymały od chłopców słodkości 
i drobne upominki.

Pożegnanie zimy z tra-
dycyjną Marzanną

Szkoła nie zapomina o tradycjach 
ludowych. Jak co roku należy we 
właściwy sposób pożegnać Zimę 
i powitać nadchodzącą Wiosnę. 
Po przygoto-
waniu kukły 
Marzanny ze 
śpiewem na 
ustach dzieci 
z oddziałów 
przedszkol-
nych wyruszy-
ły barwnym 
korowodem, 
by w trady-
cyjny sposób 
ogłosić ko-
niec pano-
wania Zimy. 
Oczywiście 
Szkoła stawia 
na ekologię, 

więc Marzanna nie została spalona, ani 
nie popłynęła do morza, została związa-
na i odniesiona do piwnicy. Uwolniona 
zostanie dopiero w grudniu.

„Kuchcikowo” klasy zero
Klasa zero dba o zdrowe odżywia-

nie, więc podczas zajęć uczy się, jak 
jeść zdrowo, samodzielnie przygotowu-
jąc kanapki, soki, desery. Nieobca jest 
zerówkowiczom piramida zdrowia i jej 
żelazne zasady. 
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
„Kocham Cię, Dąbrówko!”

Dnia 28 marca br. już po raz czwarty 
w historii szkoły odbyła się impreza pt. „Ko-
cham Cię, Dąbrówko!”, do której inspirację 

zaczerpnięto z programu telewizyjnego 
„Kocham Cię, Polsko!”. Pomysłodawcą 
i organizatorem imprezy był Samorząd 
Uczniowski wraz z opiekunem, Panią Kata-
rzyną Bławat. Tym razem w szranki stanęli 
zarówno losowo wybrani chętni uczniowie, 
jak i nauczyciele. Uczestnicy zabawy zma-
gali się z rozmaitymi konkurencjami. Dużo 
dobrej zabawy dostarczyły uczniom i na-
uczycielom „licytacje muzyczne”, podczas 
których sprawdzono znajomość tekstów 
popularnych w ostatnim czasie piosenek. 
Pozostałe konkurencje, takie jak: „zakazane 
słowa”, „głuchy telefon”, a także „urodziny 
z podchwytliwymi pytaniami”, cieszyły 
się równie wielkim uznaniem i aplauzem 
ze strony publiczności. Jednak najwięcej 
radości sprawiło, zarówno uczestnikom 
zabawy, jak i widzom, koło fortuny, wy-
korzystane podczas ostatniego zadania, 
które sprawiło, że nauczyciele ze sporą 
przewagą okazali się zwycięską drużyną.

Za muzyczną stronę imprezy odpowia-
dał chór, który przy własnym akompa-
niamencie wykonał piosenkę tytułową, 
a szkolne solistki umiliły widzom czas pod-
czas przerw między konkurencjami. Pro-
wadzącymi imprezę były uczennice klasy 
trzeciej: Patrycja Bigus i Kamila Szczuka, 
zaś kapitanami poszczególnych drużyn 
byli: nauczyciel wychowania fizycznego, 
pan Michał Ziembiński oraz Jan Borkowski 
z klasy IIa. 

Zajęcia z Ozobotami
Dnia 20 marca 2018 r., przedszkolaki 

z grupy Jagódki, dzięki uprzejmości Stacji 
Dobrego Czasu, miały możliwość uczest-
niczenia w  Zajęciach z Ozobotami. Ozo-
bot – mały, ale bardzo inteligentny robot 
edukacyjny, który zabiera dzieci w niesa-
mowitą przygodę. Dzieci same programują 
zadania, które wykonuje robot. Jagódki 
podczas zajęć rozpoznawały  figury, ko-
dowały  i programowały. Dobra zabawa, 

skupienie, zaangażowanie oraz uśmiech 
podczas zajęć był obecny cały czas!

Terapia śmiechem i zabawą

W  dniu 19 marca 2018 roku przedszko-
le gościło przedstawicieli fundacji, której 
celem jest terapia śmiechem i zabawą. 
Fundacja „Doktor Clown”, a dokładniej 
jej wolontariusze wywołują uśmiech na 
twarzy każdego dziecka. Przedszkola-
ki z grup Jagódek i Malinek w aktywny 
sposób poznały zagadnienia dotyczące 
założeń wolontariatu i niesienia pomocy. 

Uśmiech na twarzy zagościł u każdego 
przedszkolaka. 

Teatrzyki
W lutym i marcu przyjechały do szkoły 

dwie grupy teatralne – pierwsza przed-
stawiła sztukę pt. „Tu rządzi kot”, a druga 
„Najlepszy rachunek: dobro + szacunek”. 
Oba przedstawienia były bardzo ciekawe, 
a uczniowie wyciągnęli z nich wnioski na 
przyszłość. 

Wycieczka do Fromborka
W marcu grupy Zerówka i I klasa wy-

brały się na wycieczkę do Fromborka. 
Najpierw uczniowie odwiedzili Muzeum 
Mikołaja Kopernika i obejrzeli seans pt. 
„Tyci kosmos” w planetarium, a potem 
wzięli udział w warsztatach.

Dzień Rolkowy
W kwietniu do szkoły zawitał specjali-

sta, który nauczał  młodzież jak bezpiecz-
nie poruszać się na rolkach, a osobom 
bardziej doświadczonym pokazywał 
sztuczki i ciekawe triki. Młodzież była 
zachwycona tak aktywnym i ciekawym 
spędzeniem czasu, zwłaszcza, że cały 
sprzęt został zapewniony przez szkołę.
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Wiadomości z Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Turzu
Pierwsza pomoc

W dniu 3 marca przedszkole odwie-
dziła pani Katarzyna Krause, która jest 
ratownikiem w OSP Turze. Podczas zor-
ganizowanego spotkania dzieci mogły 
poczuć się jak mali ratownicy. Pani Kasia 
opowiedziała dzieciom, jak zachować 
się w sytuacjach zagrażających zdrowiu 
i życiu. Wiele emocji wzbudził pokaz czyn-
ności z zakresu resuscytacji  wykonanej 
na fantomie. 

Pobyt w Wygoninie
Od 10 lat uczniowie szkoły wyjeżdżają 

na turnusy integracyjne do Domu Wcza-
sów Dziecięcych w Wygoninie. Jest to 
placówka oświatowa Powiatu Kościer-
skiego zapewniająca dzieciom opiekę 
i wychowanie. Położona na pograniczu 
Pojezierza Kociewskiego i Kaszub w oto-
czeniu jezior, w wydzielonym kompleksie 
leśnym. Celem zajęć odbywających się 
w ośrodku jest wspomaganie rodziny i szko-
ły w procesie wychowania, poszerzanie 
wiedzy z różnych dziedzin życia społecz-
nego, upowszechnianie form aktywnego 

wypoczynku, podnoszenie sprawności 
fizycznej, przeciwdziałanie patologii spo-
łecznej, poznawanie zasad bezpiecznego 
zachowania się w różnych sytuacjach, 
edukacja ekologiczna. Dzieci uczą się 
samoakceptacji, wiary we własne siły, 
nawiązywania dobrych stosunków z in-
nymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
i sposobów rozwiązywania konfliktów. 
W bieżącym roku szkolnym w zajęciach 

brało udział 100 uczniów, w dwóch turnu-
sach po 50 osób: - od 05 -  08.01.2018 r. 
uczniowie klas IV – V, od 16 – 20.02.2018 r. 
uczniowie klas VI – VII. Dzieci bardzo lubią 
pobyty w Wygoninie. Podczas pobytuów 
są bardzo grzeczni, przestrzegają obo-
wiązujące normy i zasady. Często zadają 
pytania, czy w następnym roku też tu przy-
jadą? Opiekunami podczas wyjazdów są 
zawsze p. Danuta Muchowska, Grażyna 
Kabowska i Anna Skalska, która jest również 
pomysłodawcą i organizatorem pobytów.  

Dzień niepełnosprawnych
Od wielu lat w szkole organizowane są 

spotkania mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej w Damaszce z uczniami. Celem 
spotkań jest zapoznanie dzieci z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności, po to, aby 
wyeliminować strach przed nieznanym. 

Uczniowie mają możliwość dowie-
dzieć się, jak funkcjonują w społeczeń-
stwie osoby niepełnosprawne, jakie są 
ich zalety i predyspozycje. Mieszkańcy 
DPS pokazują uczniom, iż każdy człowiek 
jest w czymś dobry, inny i na swój własny 
sposób niedościgniony w swoich moc-

nych stronach. Pokazują, że najważniejszą 
rzeczą jest nasza niepowtarzalność i indy-
widualność, a hasło, które powinno nam 
przyświecać w ciągłym działaniu i życiu to 
„Daj szansę!” Możliwość bezpośredniego 
spotkania z osobami niepełnosprawnymi 
zaowocowała zrozumieniem tematu wśród 
uczniów. Nad zagadnieniem, iż inny nie 
znaczy zły trzeba pracować cały czas, 
dlatego spotkania odbywają się cyklicz-
nie każdego roku. W tym roku odbyło się 
20.03.2018 r. Mieszkańcy DPS przedstawili 
program artystyczny oraz kiermasz prac 
związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 
Organizatorem i pomysłodawcą jest pani 
Anna Skalska. 
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Turniej Wiedzy Pożarniczej w Swarożynie
Dnia 2 marca br. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej 
na szczeblu gminnym pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Konkurs odbywa się rokrocznie i ma 
na celu popularyzowanie przepi-
sów i kształtowanie umiejętności 

w zakresie ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności służy bliższemu poznaniu 
przepisów przeciwpożarowych, zasad 
postępowania na wypadek pożaru, 
praktycznych umiejętności posługiwa-
nia się podręcznym 
sprzętem gaśniczym, 
wiedzy na temat 
techniki pożarniczej, 
organizacji ochrony 
przeciwpożarowej 
oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego. 

W konkursie wzięło 
udział 20 uczestników 
w dwóch katego-
r iach wiekowych: 
grupa młodsza (10-13 
lat) i grupa średnia 
(14-16 lat). Pierwszy 
etap polegał na 
rozwiązaniu testu 

składającego się z 25 pytań.  Test obej-
mował szeroki zakres pytań.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych 
do drugiego etapu zakwalifikowało się 
pięciu uczestników. Zawodnicy musieli 
udzielić poprawnych odpowiedzi na 
pięć wylosowanych przez siebie pytań.

Wiedza uczestników turnieju oceniana 
była przez komisję w składzie: Mariusz Sta-
wicki, Piotr Stolc i Julia Dubiella.

Klasyfikacja końcowa po zliczeniu punk-
tów z obu etapów przedstawiła się na-
stępująco:

 
I Grupa Wiekowa (10-13 lat)
I miejsce Oskar Górecki 
– Szkoła Podstawowa w Miłobądzu,
II miejsce Agata Husak 
– Szkoła Podstawowa w Miłobądzu,
III miejsce Jakub Grala 
– Szkoła Podstawowa w Lubiszewie.
  
II Grupa Wiekowa (14-16 lat)
I miejsce Krzysztof Brzeziński - Zespół 
Kształcenia i Wychowania w Turzu,
II miejsce Nadia Nowakowska - Szkoła 
Podstawowa w Miłobądzu,
III miejsce Natalia Sitkowska – Zespół 
Kształcenia i Wychowania w Swa-
rożynie.
 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 

nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Zwy-
cięzcy reprezentowali naszą gminę w eli-
minacjach powiatowych, które odbyły 
się 6 kwietnia br.

Gminny Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym

W dniu 16 kwietnia 2018 roku na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym. 

W konkursie brali udział uczniowie 
w dwóch grupach wiekowych 10-
13 i 14-16 lat. Swoje reprezentacje 

wystawiły szkoły z Dąbrówki Tczewskiej, 
Miłobądza, Lubiszewia, Turza i Swarożyna. 
Łącznie startowało 22 zawodników. Kon-
kurs składał się z testu i krzyżówek ruchu 
drogowego oraz umiejętności jazdy po 
torze przeszkód na rowerze.

Najlepszą wiedzą oraz umiejętnościa-
mi wykazali się uczniowie ze Swarożyna, 
wygrywając dwie grupy wiekowe. Zespół: 
Julia Szamp, Maja Mierzejewska, Tymon 
Pepliński i Paweł Rosengart i zespół: Kacper 
Chroboczek, Oskar Gerowski, Wojciech 
Stobiński będą reprezentować Gminę 
Tczew na zawodach powiatowych BRD, 
które odbędą się 26 kwietnia 2018 r. na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Tczewie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne 
nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Gminę Tczew.
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Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tczew 
w Dąbrówce

10 marca 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce odbył się Turniej 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Tczew. Do zawodów przystąpiło 8 sołectw. 

Rywalizowano w dwóch czterodruży-
nowych  grupach, w których grano 
systemem każdy z każdym. Wielki 

finał to prawdziwy pokaz umiejętności 
piłkarzy. Nagłe zwroty sytuacji na boisku 
spotkały się z wielkim uznaniem licznie 
zgromadzonej publiczności. Ostatecznie 
zwyciężyło sołectwo Swarożyn pokonując 
Miłobądz 1:0. Mecz o trzecie miejsce roz-
strzygnął się dopiero w rzutach karnych, 
gdzie sołectwo Lubiszewo triumfowało 
nad Rokitkami wynikiem 2:0. Również na 
wysokim poziomie rozegrano mecz o piąte 
miejsce, gdzie po rzutach karnych drużyna 
ze Szpęgawy zwyciężyła z Dąbrówką 2:0. 

Siódme miejsce zajęło sołectwo Mieścin, 
które wygrało z Zajączkowem 4:2.

Ostateczna kolejność przedstawia 
się następująco:

1. Swarożyn
2. Miłobądz
3. Lubiszewo
4. Rokitki
5. Szpęgawa
6. Dąbrówka
7. Mieścin
8. Zajączkowo
 

„Najlepszym zawodnikiem” turnieju 
został Mateusz Janowski z Miłobądza, 
„Królem strzelców” okrzyknięto Jakuba Gra-
bowskiego ze Swarożyna, a „Najlepszym 
bramkarzem”  okazał się Igor Ziorkowski 
ze Swarożyna.

Po zakończeniu zmagań w imieniu Wój-
ta Gminy Tczew okazałe puchary, nagrody 
oraz dyplomy wręczał Przewodniczący 
Rady Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak, 
Radny Gminy Tczew Julian Grygolec oraz 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
Jacek Walkowiak.

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołectwa 
Rokitki

W dniu 17 marca br. w kompleksie „Rokitki Park” odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołectwa 
Rokitki. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach: indywidualnej i drużynowej.

W klasyfikacji indywidualnej turnieju przyznano następujące miejsca:
I miejsce Adam Kapinos 
II miejsce Łukasz Kąkolewski
III miejsce Krzysztof Augustyniak
W klasyfikacji drużynowej przyznano następujące miejsca:
I miejsce PSP Tczew
II miejsce TTBS w Tczewie
III miejsce Sołectwo Rokitki
IV miejsce Starostwo Powiatowe
V miejsce TKKF Tczew
VI miejsce KPP Tczew
VII miejsce ZUOS Tczew
VIII miejsce OSP Rokitki
IX miejsce Kociewski Kurier Tczewski
Przyznano także puchar dla „Najsympatyczniejszego Zawodnika”, 

który powędrował do Bartosza Obrębskiego.
Puchar dla „Najstarszego Gracza” przyznano Rajmundowi Do-

minikowskiemu, a puchar dla „Najmłodszego Gracza” wręczono 
Karolowi Prabuckiemu.

Uroczystego podsumowania i podziękowania uczestnikom turnieju 
dokonał sołtys miejscowości Rokitki Zbigniew Braun.
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Futbolowe Smyki w Dąbrówce
Ogromne emocje towarzyszyły zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom, podczas turnieju małych 
adeptów piłki nożnej, który odbył się 17 marca br. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce. Była to już 
kolejna odsłona zmagań przedszkolaków w ramach IV edycji turnieju „Futbolowe Smyki Cup”. 

W tym roku udział  w turnieju wzięło 
175 dziewcząt oraz chłopców z 9 
placówek przedszkolnych z: Dą-

brówki, Czarlina, Grabin Zameczku, Kolnika 
oraz pięciu tczewskich (Czwóreczka, Melo-
dica, Twoja Niania, Muszelka, Pan Słonik).  
IV edycję turnieju swoim patronatem objął 
Urząd Gminy Tczew na czele z Panem 
Wójtem - Romanem Rezmerowskim, który 
kibicował młodym sportowcom oraz wrę-
czył odznaczenia tj. medale, dyplomy oraz 
puchary za udział w turnieju dla każdej 
placówki przedszkolnej. 

Trwający kilka godzin turniej to dla 
przedszkolaków duże wyzwanie, a zara-

zem wspaniała zabawa. Dla niektórych 
dzieci były to pierwsze w ich życiu zawo-
dy. Zmaganiom sportowym towarzyszyły 
ogromne emocje i niesamowity doping 
ze strony rodziców, dziadków oraz opieku-
nów, którzy przybyli obserwować rozgrywki 
sportowe swoich pociech. Dodatkową 
atrakcją zarówno dla dzieci, jak i dorosłych 
była loteria fantowa, w której można było 
wygrać zestawy piłkarskie marki Adidas, 
piłki, akcesoria szkolne, pluszowe misie 
oraz wiele innych. 

W trakcie turnieju odbyła się również 
licytacja koszulek piłkarskiej reprezentacji 
Polski z podpisami prezesa Zbigniewa Boń-

ka, koszulki Lechii 
Gdańsk oraz Arki 
Gdynia z podpi-
sami pierwszych 
zespołów, koszulki 
Queen’s Park Ran-
gers z podpisem 
reprezentanta Pol-
ski Pawła Wszołka 
oraz piłki również 
z jego podpisem. 
Cały dochód 
z licytacji został 

VI edycja halowego turnieju piłki nożnej Orły Cup 2018
Dnia 24 lutego br. w hali Powiatowego Centrum Sportu w Tczewie odbył się turniej Orły Cup rocznika 
2010 o Puchar Wójta Gminy Tczew. W zmaganiach wzięło udział 8 zespołów: UKS Orły Tczew (2 zespoły), 
Styna Godziszewo, ZSP Kaliska (2 zespoły), Pomezania Malbork (2 zespoły) i Pogoń Smętowo.

W pierwszej fazie rywalizacja toczy-
ła się w dwóch grupach. W gru-
pie A rozegrane zostały mecze 

z udziałem następujących zespołów: Styna 
Godziszewo, ZSP Kaliska B, UKS Orły Tczew 
B oraz Pomezania Malbork A. Grupa B: 
Pogoń Smętowo, Pomezania Malbork B, 
ZSP Kaliska A oraz UKS Orły Tczew A.

W drugiej fazie zespoły zostały skla-
syfikowane na kolejne dwie grupy: Ligę 
Mistrzów i Ligę Europy. Liga Mistrzów: UKS 
Orły Tczew A, ZSP Kaliska A, ZSP Kaliska 
B, Pogoń Smętowo. Liga Europy: Styna 
Godziszewo, UKS Orły Tczew B, Pomezania 
Malbork B,Pomezania Malbork A.

Po wielu emocjonujących pojedyn-
kach, w Lidze Mistrzów najwyższe miejsce 

zdobył zespół UKS Orły Tczew A uzyskując 
7 pkt, drugie miejsce – ZSP Kaliska A z 6 
pkt, trzecie miejsce – Pogoń Smętowo 3 
pkt, czwarte – ZSP Kaliska 1 pkt. W Lidze 
Europy egzekwo liderem została Pome-
zania Malbork B z 6 pkt. oraz Pomezania 
Malbork A 6 pkt., trzecie miejsce – UKS 
Orły Tczew B 3 pkt., na czwartym miejscu 
uplasował się zespół Styna Godziszewo 
z zerową punktacją.

Wszystkie zespoły obdarowane zostały 
pucharami ufundowanymi przez Wójta 
Gminy Tczew Romana Rezmerowskiego, 
a każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy 
medal oraz dyplom.

przeznaczony na leczenie oraz turnus 
rehabilitacyjny Adriana Zagrodzkiego, 
chłopa chorującego na hemofilię typu 
A oraz zespół Aspergera. 
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