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Karta Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch 
formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na 
urządzeniach mobilnych)

W związku ze zmianą usta-
wy z dnia 5 grudnia 2014r. 
o Karcie Dużej Rodziny, od 

dnia 1 stycznia 2018 r. weszły w ży-
cie przepisy dotyczące możliwości 
przyznawania członkom rodzin wie-
lodzietnych elektronicznej Karty 
Dużej Rodziny, która będzie miała 
formę aplikacji na smartfony. Apli-
kacja będzie posiadała kilka funkcji: 
-  rodz ic będzie mógł pos ia-
dać ma swoim smartfonie Kar-
ty swoich dzieci oraz małżonka; 
-  ap l i kac ja umoż l iw i  wyszu-
k iwan ie  par tnerów KDR wg 
kategor i i ,  loka l i zac j i ,  f razy ; 
- funkcja geolokalizacji pozwo-
l i  na wyszukiwanie partnerów 
udzielających zniżek w okolicy 

przebywania użytkownika aplikacji, 
a użytkownik aplikacji będzie mógł doda-
wać partnerów KDR do listy „ulubionych”. 
Aplikacja pozwoli także na przeka-
zywanie informacji członkom rodzin 
wielodzietnych zarówno o aktual-
nych zniżkach i nowych partnerach, 
jak i o konieczności złożenia wnio-
sku przed terminem ważności karty 
np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. 
W przypadku osób, które do dnia 31 
grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę 
Dużej Rodziny, przyznanie Karty elek-
tronicznej będzie bezpłatne w przy-
padku, gdy złożą wniosek o przyznanie 
dodatkowej formy Karty (w postaci 
elektronicznej), do dnia 31 grudnia 
2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w 
przypadkach, gdy od dnia 1 stycznia 

2018 r. członek rodziny wielodziet-
nej złożył wniosek o przyznanie Karty 
Dużej Rodziny tylko w jednej formie, 
a następnie po jej przyznaniu złożył 
wniosek o dodatkową formę Karty, 
do wniosku musi załączyć dowód 
wniesienia opłaty za dodatko-
wą formę Karty w kwocie 9,21 zł.  

Nowy wzór wniosku o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej 
duplikatu wraz z załącznikami oraz 
wszystkie informacje  zostały umiesz-
czone  w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/
karta-duzej-rodziny/
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Piec, to nie śmietnik
Co roku, w okresie zimowym, pogarsza się jakość powietrza. Odpowiedzialność za taki stan ponoszą 
zwykli obywatele – najczęściej mieszkańcy domków jednorodzinnych, którzy w ramach oszczędności, 
palą śmieci w piecach. Trują siebie i swoich sąsiadów. 

Jak bardzo jest to rozpowszechniony 
proceder, świadczą wielkie chmury 
czarnego dymu nad całą Polską – czy 

to mała wieś, czy wielkie miasto, ogromna 
willa czy biedna chatka. W niektórych 
miejscach dochodzi nawet do tego, że 
zwykłe wyjście na spacer staje się wręcz 
niemożliwe, z powodu ogromnych ilości 
dymu i pyłu w powietrzu.

Wydajność energetyczna spalania nie-
posegregowanych śmieci jest niewielka, 
a konsekwencje mogą być bardzo poważ-
ne. Domowe kominy, pozbawione filtrów, 
produkują więcej zanieczyszczeń niż zakła-
dy czy spalarnie śmieci – alarmują ekolodzy. 
Dotyczy to osiedli domów jednorodzinnych, 
ale także kamienic ogrzewanych piecami 
kaflowymi. Odpady w warunkach domo-

wych palone są w niskich temperaturach. 
To powoduje wydzielanie się mnóstwa za-
nieczyszczeń – w dymie z kominów możemy 
znaleźć całą tablicę Mendelejewa. Tlenek 
i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale 
ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór 
– to tylko część szkodliwych substancji, 
jakie powstają przy spalaniu odpadów 
w przydomowych instalacjach grzewczych.

Przy spalaniu jednego kilograma odpa-
dów polichlorku winylu – popularnego PCV, 
z którego wykonane są wykładziny, butelki, 
otoczki kabli, folie, powstaje aż 280 litrów 
chlorowodoru, który w połączeniu z parą 
wodną tworzy kwas solny. Spalając jeden ki-
logram pianki poliuretanowej do powietrza 
emitowane jest aż 50 litrów cyjanowodoru, 
który tworzy z wodą truciznę – kwas pruski. 

Nie można spalać również sklejek czy płyt 
wiórowych, bo emitowany jest szkodliwy 
formaldehyd. Poza tym spalanie wilgotnych 
odpadów grozi zatkaniem przez mokrą 
sadzę przewodów kominowych. Skutek? 
Cofa się tlenek węgla i może dojść do 
zatrucia. Problem jest bardzo poważny, bo 
jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, co 
roku na choroby wywołane złym stanem 
powietrza umiera 28 tys. Polaków. RECY-
KLING – to się opłaca. Zobacz jak mało 
bezwartościowych rzeczy jest w Twoim 
koszu i jak wiele z nich da się ponownie 
przetworzyć. Segreguj śmieci i namawiaj 
swoją rodzinę, znajomych i sąsiadów, żeby 
także segregowali, bo naprawdę warto. 
Nie jest to tak trudne, jak do tej pory Ci 
się wydawało.



str. 4 Luty 2018

magazyn
nformacyjnyi

Osiedle w Rokitkach usytuowane przy ulicy Polana Leśna 
po długich oczekiwaniach zostanie uzbrojone w sieć 
kanalizacyjną, która umożliwi odbiór ścieków bytowych. 

Inwestycja ta przy zaangażowaniu prawie 490 000 zł pozwoli na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłą-
czami do granicy działek. Wykonawca zadania wybuduje sieć 
o średnicy Ø 200 i Ø 160PVC, z materiału PVC oraz o średnicy  
Ø 200-250, z materiału PE. Ważnym elementem tego zadania jest 
fakt, iż przyłącza zostaną wybudowane do granicy wydzielonych 
działek budowlanych. Każdy z mieszkańców musi pamiętać, że 
do jego obowiązku należy wykonanie na własny koszt odpo-
wiedniej instalacji na swej posesji, w celu podłączenia się do 
sieci. Jeżeli tylko nie będzie nieprzewidzianych utrudnień, to 
prace budowalne powinny się zakończyć w sierpniu tego roku.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach 
w ulicy Polana Leśna

Modernizacja drogi transportu rolnego 
w Czatkowach

Kolejnym etapem rozbudowy sieci dróg śródpolnych będzie 
budowa drogi w Czatkowach, na działce nr 12. Gmina 
Tczew planuje pozyskać na ten cel środki, które są w dys-

pozycji Samorządu Województwa Pomorskiego. Jeśli wszystko się 
powiedzie, to kolejne 500 mb. zostanie utwardzone.

Przebudowa drogi w Knybawie

Mimo, iż w roku 2017 nie udało się w pełni wykonać za-
dania związanego z przebudową ul. Jesionowej w m. 
Knybawa wraz z odprowadzeniem wód opadowych 

do Strugi Subkowskiej, to nie zasypujemy tzw. gruszek w popiele 
i ponownie przystępujemy do wyboru wykonawcy dla tego za-
dania. Miesiąc marzec to okres, kiedy przekonamy się czy uda 
nam się pozytywnie rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę, 
aby wybudować sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC, wpusty 
uliczne, urządzenia podczyszczające wodę oraz umocnienie ist-
niejącej skarpy. Ponadto na tym odcinku zostanie przebudowana 
istniejąca jezdnia. Efekt końcowy ma pozwolić na bezpieczne 
poruszanie się tym odcinkiem wszystkich uczestników ruchu, a tak-
że ma zapobiec kolejnym zalewaniom poszczególnych posesji.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody 
w Czarlinie

Ciągły i sukcesywny rozwój naszej gminy wymaga od nas 
decyzji, które pozwolą naszym mieszkańcom na poczucie 
komfortu i stabilności w wykonywaniu podstawowych 

czynności w ciągu dnia. Konieczną inwestycją, która wpłynie na 
w/w poczucie jest rozbudowa (modernizacja) stacji uzdatniania 
wody w Czarlinie. Zakres prac będzie obejmował wykonanie 
takich czynności na budowie, które w efekcie pozwolą na zwięk-
szenie wydajności urządzeń podających wodę do gospodarstw 
domowych ze wsi Czarlin i Bałdowo. 

Plac zabaw w Miłobądzu

Przy Szkole Podstawowej w Miłobadzu powstał nowy plac 
zabaw. Zadanie zrealizowano przy udziale środków zewnętrz-
nych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. Na placu zamontowano urządzenia takie jak: 
zestaw 2 zjeżdżalnie z wieżą i mostkiem, zabawka auto, drewniany 
domek, zabawka lokomotywa z wagonem, karuzela tarczowa 
z siedzeniami, huśtawka podwójna, huśtawka ważka podwójna, 
zabawka sklepik drewniany, tablica do malowania, bujak konik, 
bujak dino, bujak motorek, a także elementy małej architektury: 
ławki, kosze na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Cały obiekt 
został ogrodzony. Plac służy nie tylko przedszkolakom i uczniom 
szkoły podstawowej, ale również mieszkańcom gminy Tczew.
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Budowa świetlicy  wiejskiej 
w miejscowości Czarlin

Z każdym rokiem w naszej Gminie przybywa nowych bądź 
zmodernizowanych świetlic wiejskich. Tym razem przyszedł 
czas na nowy obiekt w Czarlinie. Należy tutaj przypomnieć, 

iż do tej pory Sołectwo korzysta z obiektu będącego przed-
szkolem. Budowa, która niedawno się rozpoczęła doprowadzi 
do powstania budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą 
techniczną. Będzie to budynek wolnostojący, parterowy, czę-
ściowo podpiwniczony. Na przełomie sierpnia i września 2018  
roku mieszkańcy, będą mogli korzystać ze świetlicy w pełnym 
tego słowa znaczeniu.

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

CZEGO NIE WRZUCAĆ DO SIECI SANITARNYCH
- artykułów higienicznych (pieluch, waty, tamponów, podpasek, 
wacików, bandaży, chusteczek dla niemowląt, patyczków do      
czyszczenia uszu),
- włosów, 
- rękawic gumowych, prezerwatyw,
- resztek pożywienia,       
- zużytych olejów jadalnych,
- resztek materiałów i tekstyli (szmat, frędzli od mopa, gąbek),
- gruzu, kamieni, piachu, popiołu,
- wód opadowych,
- zużytych olejów silnikowych, rozpuszczalników,
- farb, lakierów oraz impregnatów,
- przeterminowanych lekarstw,
- przeterminowanych środków ochrony roślin.

Wszystkie te odpady osadzają się na dnie kanału sanitarne-
go stopniowo zmniejszając jego średnice, a w konsekwencji 
uniemożliwiają przepływ (zapychanie rur i niekontrolowane 
wylewanie się ścieków ze studzienek).

DESZCZÓWKA A SIEĆ KANALIZACYJNA DO ŚĆIEKÓW BYTOWYCH
Informujemy, że podczas rutynowej kontroli kanałów sa-

nitarnych na terenie gminy Tczew stwierdzono podłączenia 
odprowadzania wód opadowych z posesji do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Tak stan rzeczy nie może mieć miejsca, ponieważ 
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
zabrania się wprowadzania wód opadowych i roztopowych 
oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 

Zakaz odprowadzania wód drenażowych, wód i ścieków 
opadowych ujęty został także w pkt 8 umowy na zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej pomiędzy Odbiorcą, 
a eksploatatorem gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

W związku z powyższym prosi się wszystkich właścicieli pose-
sji, posiadających takie podłączenia do ich trwałej likwidacji.

Informujemy, iż w myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, przedsiębior-
stwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo zamknąć przyłącze 
kanalizacyjne odbiorcom nieprzestrzegającym warunków umowy 
na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Ponadto 
zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a każdy, kto nie stosuje się do zakazów, 
o których mowa w art. 9 ust. 1, podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na 
terenie parku w Boroszewie 

Wójt Gminy Tczew podpisał umowę z wykonawcą, Usługi 
Leśne-Budowlane Krystian Wenta z Popowa, na zada-
nie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie 

parku w Boroszewie”. 
Inwestycja polegać będzie na budowie ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku w Boroszewie, który 
znajduje się w centrum wsi. W ramach zadania wybudowany 
zostanie chodnik z kostki brukowej, o szerokości 2,5 m, stanowiący 
szlak spacerowy wokół istniejącego oczka wodnego (chodnik 
o łącznej długości 360 mb), budowie obiektów małej architek-
tury w sąsiedztwie szlaku spacerowego. Przewidziano również 
budowę altany rekreacyjnej oraz 2 kompletów miejsca na grill 
wraz z trzema ławkami. Wzdłuż szlaku spacerowego zamonto-
wanych zostanie 10 ławek z oparciami oraz 5 koszy na śmieci.

Na powyższe zadanie gmina Tczew otrzymała dofinansowa-
nie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, w wysokości ponad 63% kosztów kwalifikowalnych. 

Realizacja operacji umożliwi mieszkańcom korzystanie z nowej 
oferty rekreacyjnej na terenie Gminy Tczew, polegającej na 
stworzeniu dostępu do przestrzeni wspólnej – nowego miejsca  
spotkań, wypoczynku i rekreacji. Docelowo operacja wpłynie 
na podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej poprzez 
umocnienie więzi społecznych, relacji między mieszkańcami. 
Zagospodarowany park stanie się swoistą wizytówką wsi Bo-
roszewo, a także wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej na 
obszarze Gminy Tczew. Termin zakończenia zadania planuje 
się na maj 2018 roku.
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Projekt budżetu Gminy Tczew na 2018 rok  
zatwierdzony

Przed nami realizacja drugiego roku funkcjonowania funduszu sołeckiego, wyodrębnionego z budżetu 
gminy Tczew, zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.

Ponad 637 tys. zł na fundusz sołecki w budżecie 
gminy Tczew na 2018 rok

Na styczniowej sesji radni przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Tczew na lata 2018- 2022 oraz budżet gminy na rok 2018. 

Budżet zakłada, że dochody budże-
towe wyniosą prawie 60 mln zł., na-
tomiast wydatki zaplanowano na 

poziomie 66 milionów złotych. W 2018 roku 
planuje się przeznaczyć ponad 12 mln zł 
na inwestycje – dokończenie już zaczętych 
projektów i realizację nowych. Deficyt bu-
dżetu na rok 2018 wyniesie ponad 6 mln zł.

Zadania inwestycyjne zostały tak za-
planowane, aby w pierwszej kolejności 
zapewnić podstawowe warunki bytowe 
mieszkańcom, czyli inwestycje związane 
z gospodarowaniem wodą i odprowa-
dzaniem ścieków oraz mające na celu 
poprawę eksploatacji urządzeń wodno-
-kanalizacyjnych i zmniejszenie ich awa-
ryjności. W budżecie zabezpieczone 
jest prawie 2,5 mln zł. na infrastrukturę 
wodociągową i sanitacyjną wsi. W tym 
zakresie wpisane są zadania takie jak: 
budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie, 
modernizacja przepompowni ścieków 
w Małej Turzy i Zabagnie, modernizacja 
sieci wodociągowej w Swarożynie i ulicy 
Parkowej w Turzu, a także rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Czarlinie.

Ważną kwestię w gminie stanowi bez-
pieczeństwo publiczne i związane z nim 
inwestycje drogowe, dlatego też zna-
czącą część wydatków inwestycyjnych 

pochłonąć ma transport i łączność. Za-
bezpieczone w tym dziale środki przezna-
czone są między innymi na przebudowę 
drogi Mieścin-Miłobądz, przebudowę dróg 
w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. 
Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona), 
przebudowę drogi w Knybawie, budowę 
ulicy Łąkowej w Dąbrówce, przebudo-
wę drogi Turze-Damaszka, przebudowę 
drogi Śliwiny-Waćmierek, modernizację 
drogi transportu rolnego w Czatkowach 
i budowę odcinka drogi pomiędzy dz. nr 
110, a dz. nr 20 w Zajączkowie. Przebu-
dowywana będzie również ulica Polna 
w Lubiszewie oraz wiadukt w ulicy Kasz-
tanowej w Rokitkach.

Na oświatę i wychowanie zarezerwo-
wano blisko 1 mln zł. W kwocie tej mieszczą 
się wydatki związane z najbardziej potrzeb-
nymi inwestycjami w szkołach gminnych. 
Wśród nich znalazła się modernizacja bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, 
w celu dostosowania jednostki w związku 
z reformą oświatową i wyrównania szans 
w dostępie do edukacji dla najmłodszych, 
w tym także oddziału przedszkolnego oraz 
budowa przedszkola przy Zespole Kształ-
cenia i Wychowania w Turzu.

W budżecie ujęto również ponad 
1,6 mln zł. z przeznaczeniem na kulturę 

Fundusz sołecki to środki w budżecie, 
które mają służyć poprawie warun-
ków życia mieszkańców poszcze-

gólnych sołectw, a mieszkańcy mają 
możliwość samodzielnego i wspólnego 
decydowania o swoim otoczeniu i jako-
ści życia. Co roku wyliczane są środki, 
jakie będą przysługiwały poszczególnym 
sołectwom. O przeznaczeniu fundu-
szu sołeckiego decydują bezpośred-
nio mieszkańcy sołectw na zebraniach 
wiejskich. Takie zebrania odbyły się we 
wrześniu ubiegłego roku we wszystkich 
26 sołectwach gminy Tczew, składając 
tym samym stosowne wnioski do Wójta, 
a ich zadania zostały wpisane do bu-
dżetu na rok 2018. Wyjątkiem stanowiło 

sołectwa Zajączkowo, którego wniosek 
został odrzucony z uwagi na nieprawo-
mocność zebrania wiejskiego.

Wysokość środków przeznaczonych 
na dane sołectwo w ramach funduszu 
sołeckiego określa się według wzoru 
zapisanego w artykule 3 ust. 1 Ustawy 
o funduszu sołeckim. Zgodnie z nim ilość 
środków zależna jest od liczby miesz-
kańców sołectwa i tzw. kwoty bazowej 
– czyli ilorazu wykonanych dochodów 
bieżących danej gminy. Ogólna kwota 
funduszu sołeckiego wyodrębniona na 
rok 2018 w budżecie gminy Tczew wynosi 
637 110,00 zł.

Pieniądze z funduszu muszą zostać 
wydane do końca bieżącego roku. Te, 

które nie zostaną wydane nie przecho-
dzą na kolejny rok.

Mieszkańcy gminy Tczew zadecydo-
wali o przeznaczeniu środków na zaba-
wy i festyny integracyjne z okazji dnia 
dziecka, mikołajek, wigilii, czy zabaw 
karnawałowych, a także na remont dróg 
i chodników oraz doposażenie placów 
zabaw i świetlic. Część środków wspo-
może funkcjonowanie jednostek OSP.

Poniżej prezentujemy zestawienie 
zaproponowanych przez mieszkań-
ców pomysłów na poprawę jakości 
ich życia, które mają zostać wykonane 
w 2018 roku.

i ochronę dziedzictwa narodowego. W tej 
dziedzinie zabezpieczono środki na akty-
wizację życia kulturowego – rozpoczętą 
pod koniec 2017 roku budowę świetlicy 
wiejskich w miejscowości Czarlin, a także 
budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Malenin oraz modernizację świetlic wiej-
skich w Boroszewie i Czatkowach.

W zakresie kultury fizycznej władze gmi-
ny zamierzają wydać blisko 500 tys. zł. Ze 
środków tych planuje się między innymi 
stworzyć miejsce do rekreacji i wypoczynku 
w miejscowości Małżewko oraz wybudo-
wać boisko sportowe w Gniszewie.

W budżecie ujęto także zadania z za-
kresu turystyki, w tym na Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodo-
wym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, 
w partnerstwie z miastem Tczew. Na te 
działania zabezpieczone są środki w wy-
sokości ponad 800 tys. zł.

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę 
przeciwpożarową zarezerwowano 500 tys. 
zł., jako dotacja celowa na zakup samo-
chodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Swarożynie.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyj-
nych znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej www.bip.gmina-tczew.pl.
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Lp. Sołectwo Przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Kwota funduszu sołeckiego

1 Bałdowo

-  Monitoring placu zabaw oraz terenu przed świetlicą,
-  Wykonanie oświetlenia,
- Organizacja imprezy kulturalno-sportowej z okazji Dnia Dziecka,
-  Organizacja spotkania opłatkowego.

  

38 600,00 zł

2 Boroszewo
- Wyposażenie świetlicy wiejskiej,
- Wykonanie oświetlenia,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- Mikołajki dla dzieci.

34 782,00 zł

3 Czarlin
- Festyn sportowo-rekreacyjny,
- Warsztaty pokoleniowe,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Wykonanie oświetlenia.

38 691,00 zł

4 Czatkowy - Budowa drogi, dz. nr 12. 21 435,00 zł
5 Dalwin - Wykonanie altany wraz z utwardzeniem nawierzchni. 19 307,00 zł

6 Dąbrówka
- Festyn Rodzinny na sportowo,
- Organizacja Mikołajek,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.

26 426,00 zł

7 Gniszewo
- Wykonanie oświetlenia,
- Festyn Rodzinny,
- Mikołajki.

19 964,00 zł

8 Goszyn
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego,
- Organizacja imprezy Karnawałowo-Mikołajkowej,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- Organizacja Dnia Miejscowości.

14 935,00 zł

9 Lubiszewo

- Budowa chodnika wzdłuż ul. Sambora,
- Zakup i montaż urządzeń siłowych,
- Zakup tablicy ogłoszeń,
- Wykonanie tablicy z planem miejscowości,
- Rodzinne Powitanie Lata,
- Rodzinny Turniej Sportowy,
- Wieczorek Patriotyczny,
- Spotkanie Bożonarodzeniowo-Patriotyczne.

35 557,00 zł

10 Łukocin - Wykonanie oświetlenia. 19 036,00 zł

11 Malenin
- Zakup i montaż urządzeń siłowych,
- Doposażenie placu zabaw,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- Pożegnanie Lata na sportowo.

22 867,00 zł

12 Małżewko - Doposażenie placu zabaw,
- Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw (park).

15 670,00 zł

13 Małżewo - Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej,
- Zakup i montaż urządzeń siłowych.

16 598,00 zł

14 Mieścin
- Ogrodzenie placu zabaw,
- Organizacja imprezy „Ruch to zdrowie”,
- Wykonanie oświetlenia.

19 230,00 zł

15 Miłobądz

- Dzień Seniora,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka,
- Zakup i montaż urządzeń siłowych przy SP w Miłobądzu,
- Zakup i montaż urządzeń siłowych  w Małym Miłobądzu,
-  Zakup defibrylatora i pilarki do drzewa dla OSP Miłobądz.

38 690,00 zł

16 Rokitki

- Organizacja Dnia Dziecka,
- Festyn Zakończenie Lata,
- Wigilia,
- Zakup i montaż wiat przystankowych,
- Zakup i montaż spowalniaczy prędkości,
- Wymiana siatki do piłkochwytu,
- Zakup nagród w konkursie tenista stołowego i ping-ponga,
- Doposażenie placu zabaw.

38 691,00 zł

17 Rukosin
- Zakup nagłośnienia wraz z wzmacniaczem do świetlicy,
- Doposażenie placu zabaw,
- Zakup i montaż altany.

13 116,00 zł

18 Stanisławie

- Budowa chodnika dz. nr 198,
- Organizacja Dnia Kobiet,
- Rodzinne Powitanie Lata,
- Rodzinny Turniej Sportowy,
- Wieczorek patriotyczny,
- Spotkanie Bożonarodzeniowo-Noworoczne.

20 081,00 zł

19 Swarożyn

- Organizacja imprezy Karnawałowo-Mikołajkowej,
- Organizacja Dnia Dziecka,
- Remont mebli kuchennych w świetlicy,
- Dzień Pieczonego Ziemniaka – oprawa muzyczna,
- Remont chodnika na ul. Woronieckiego,
- Zakup sprzętu do łączności dla OSP Swarożyn.

38 691,00 zł

20 Szczerbięcin
- Zakup i montaż urządzeń siłowych,
- Wykonanie oświetlenia,
- Festyn Rodzinny,
- Mikołajki jako forma tradycji.

14 355,00 zł

21 Szpęgawa
- Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku,
- Dzień Rodzinny,
- Mikołajkowo-Wigilijno-Noworoczne spotkanie mieszkańców.

31 301,00 zł

22 Śliwiny - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego. 16 405,00 zł

23 Tczewskie Łąki
- Budowa chodnika wzdłuż ul. Szkolnej,
- Festyn Rodzinny,
- Świat baśni.

29 173,00 zł

24 Turze

- Doposażenie świetlicy wiejskiej,
- Wykonanie oświetlenia,
- Zakup i montaż 2 szt. ławek przy ul. Leśnej,
- Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka,
- Organizacja spotkania rodzinnego w duchu Mikołajkowym,
- Zakup najaśnicy led dla OSP wraz z osprzętowaniem,
- Renowacja podłoża placu zabaw,
- Zakup elementów doposażenia torby ratowniczej dla OSP Turze.

38 691,00 zł

25 Wędkowy
- Spotkanie Karnawałowo-Mikołajkowe,
- Dzień Dziecka,
- Remont świetlicy wiejskiej.

14 818,00 zł
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Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich 
w Tczewskich Łąkach

W ostatnią sobotę karnawału (10.02.) Koło Gospodyń Wiejskich z Tczewskich Łąk zorganizowało zabawę, w 
której uczestniczyły zaprzyjaźnione Koła z gminy Tczew. Były panie z Rokitek, Turza, Miłobądza i Malenina. 

Opłaty za odbiór odpadów w 2018 r. 
bez zmian

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

Przypominamy, że należy pamiętać o terminowych wpłatach, ponieważ gmina nie wysyła 
żadnych faktur, dowodów wpłat itp., dotyczących opłaty za odpady komunalne.

Tego typu spotkania mają charakter in-
tegracyjny. Oprócz dobrej atmosfery 
organizatorki zadbały o oprawę mu-

zyczną i kulinarną.
W spotkaniu uczestniczyli również za-

proszeni goście. Wójta gminy Tczew repre-
zentowała Joanna Szlicht, sekretarz gminy, 
która podziękowała wszystkim paniom za 
współpracę z samorządem i życzyła zdrowia 
oraz wytrwałości  w realizacji przedsięwzięć 
podejmowanych przez aktywne członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich. 

Na zaproszenie organizatorów, swoim 
udziałem w spotkaniu, odpowiedział Piotr 
Odya, radny powiatu tczewskiego. W swo-
im przemówieniu, zwrócił uwagę na funk-
cjonowanie środowiska kobiet zrzeszonych 
w kołach gospodyń wiejskich jako swoistej 
rodziny, która się wspiera i współpracuje.

Na spotkaniu obecni byli również: prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Or-
ganizacji Rolniczych Józef Turzyński, prze-
wodniczący Rady Gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak oraz radna Gminy Tczew Iwo-
na Kończyńska.

Spotkaniu towarzyszyła dobra zabawa, 
tańce i rozmowy do późnych godzin noc-
nych. Panie zgodnie przyznają, że spotkania 
integracyjne są potrzebne. Wspólne biesia-
dowanie sprzyja nawiązaniu przyjaźni między 
paniami z poszczególnych kół. Imprezy ta-
kiego rodzaju to świetna okazja do wymiany 
doświadczeń i spostrzeżeń. To także nowy 
sposób na zwiększenie aktywności kobiet. To 
właśnie na takich spotkaniach rodzą się cie-
kawe pomysły, które później są realizowane. 

Bez wątpienia Koła Gospodyń Wiejskich 
pełnią bardzo ważną rolę w wielu sołec-
twach, a panie są inicjatorkami wielu spotkań 
i zabaw zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, 
dlatego władze gminy Tczew doceniają 
i dziękują paniom za dotychczasową pracę.
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Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
W marcu rusza rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Tczew. Poniżej znajduje się harmonogram czynności  w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym. Wnioski dostępne są w sekretariatach szkół, na 
stronach internetowych szkół oraz u pań przedszkolanek. 

W okresie ferii letnich dyżur wakacyjny 
w roku szkolnym 2017/2018 będą 
pełniły jednostki organizacyjne 

Gminy Tczew, według poniższego harmo-
nogramu:

1. Od 2 lipca do 13 lipca 2018 roku 
Przedszkole wchodzące w skład Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Turzu.

2. Od 16 lipca do 27 lipca 2018 roku 
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podsta-
wowej im. Obrońców Pomorza Gdańskiego 
w Miłobądzu. 

3. Od 6 sierpnia do 17 sierpnia 2018 roku 
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podsta-
wowej w Lubiszewie.

4. Od 20 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku 
Przedszkole wchodzące w skład Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Swarożynie. 

Rekrutacji do dyżurujących przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych,  podlegają wyłącznie dzieci 
uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 
do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Tczew. Rekrutacja zostaje 
przeprowadzona zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawnymi i Uchwałą nr 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tczew

Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające

1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków 
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 
w postepowaniu uzupełniającym.

05.03.2018 r. – 26.03.2018 r. 07.05.2018 r. – 11.05.2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej 
jednostki wychowania przedszkolnego, przedszkola i dokumentów potwier-
dzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych 
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym.

04.04.2018 r. – 06.04.2018 r. 14.05.2018 r. – 16.05.2018 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym.

16.04.2018 r. 18.05.2018 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola , od-
działu przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz uzupełniającym.

17.04.2018 r. – 19.04.2018 r. 21.05.2018 r. – 22.05.2018 r.

5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.

20.04.2018 r. do godz. 14.00 23.05.2018 r. do godz. 14.00

Harmonogram dyżurów wakacyjnych
Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w okresie ferii letnich, w roku szkolnym 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tczew.

XXXIV/208/2017 Rady Gminy Tczew z dnia 
15 lutego 2017 r. w sprawie określenia kry-
teriów naboru do publicznych przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych w szkołach pod-
stawowych w drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbęd-
nych do potwierdzania tych kryteriów i ilości 
uzyskanych punktów. Po spełnieniu kryteriów 
rekrutacyjnych, w przypadku wystąpienia tej 
samej liczby punktów u kandydatów, o przy-
jęciu do dyżurującego publicznego przed-
szkola, oddziału przedszkolnego przy szkole 
podstawowej decyduje kolejność zgłoszeń – 
składania wniosków. Wnioski należy składać 

w sekretariacie dyżurującego  publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej, w godzinach od 8.00 
do 14.00, w dni robocze, od 11 czerwca  
2018 r. do 15 czerwca 2018 r. O kolejno-
ści zgłoszeń decyduje wpływ wniosku do 
sekretariatu dyżurującego publicznego 
przedszkola, oddziału przedszkolnego przy 
szkole podstawowej. Wnioski, które wpłyną 
do sekretariatu dyżurującego publiczne-
go przedszkola, oddziału przedszkolnego 
przy szkole podstawowej, po terminie, nie 
będą rozpatrywane.
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W tej opcji Profil Zaufany można założyć i potwierdzić w pełni online, 24h/7 
dni w tygodniu. Warunek? Posiadanie konta w tych bankach: PKO Bank Polski 
SA, Bank Zachodni WBK, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Millennium Bank 
lub konto na platformie Envelo.

Za pomocą konta bankowego szybko i bezpiecznie można założyć i po-
twierdzić Profil Zaufany. Chodzi o to, że dane w banku są wiarygodne (zostały 
uwierzytelnione podczas zakładania konta). Dlatego każdy - w tym przedsię-
biorca - kto zdecyduje się na ten sposób założenia Profilu Zaufanego, nie musi 
już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.

magazyn
nformacyjnyi

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez 
wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak 
najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębior-
cy – płatnicy VAT, zatrudniający 
do 10 osób, o obrotach nieprze-

kraczających 2 mln euro rocznie (także 
prowadzący jednoosobowe działalności 
gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 
2018 r., po raz pierwszy muszą wysłać do 
systemu Ministerstwa Finansów Jednolity 
Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła 
się wyłącznie elektronicznie. Z Profilem 
Zaufanym na pewno Ci się uda.

JPK_VAT to zestaw informacji o ope-
racjach gospodarczych przedsiębiorcy 
za dany okres. Przesyła się go wyłącznie 
w wersji elektronicznej. Dane pobierane 
są bezpośrednio z systemów finansowo-
-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada 
określony układ i format (schemat xml), 
który ułatwia jego przetwarzanie. 

Do prawidłowego złożenia i wysłania 
Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny 
jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Za-
ufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić. 

W całej Polsce funkcjonuje prawie 1500 
takich Punktów. To m.in. urzędy skarbowe, 
inspektoraty ZUS, banki, urzędy miejskie, 
czy wojewódzkie. 

Azbest 2018 - składanie wniosków do 30.03.2018 r.
Można składać wnioski o dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających 
azbest z terenu gminy Tczew.

Wójt Gminy Tczew informuje, że 
można składać wnioski do Urzędu 
Gminy Tczew o dofinansowa-

nie dla zadania pn. „Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
Tczew - edycja 2018”. Nabór wniosków 
trwa do 30.03.2018r. Dofinansowaniu będą 
podlegały koszty realizacji przedsięwzięć 
związanych z usuwaniem odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest:

1. Demontaż, transport i utylizacja po-
kryć dachowych zawierających azbest.

2. Transport i utylizacja materiałów za-
wierających azbest składowany na po-
sesjach.

 

UWAGA
Dofinansowanie usuwania od-

padów niebezpiecznych zawie-
rających azbest przeprowadzone 
zostanie tylko w przypadku otrzyma-
nia dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdańsku przez 
Gminę Tczew.

Wszystkie potrzebne do wypełnienia 
dokumenty zostały zamieszczone na stronie 
internetowej www.gmina-tczew.pl oraz są 
dostępne w Urzędzie Gminy u p. Michała 
Ciecholewskiego w pok. nr 9.

 

Do czego jeszcze przydaje się Profil Za-
ufany?
Dzięki Profilowi Zaufanemu można m.in.:
•    Składać i sprawdzać dokumenty roz-
liczeniowe w ZUS i US

1.    Przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej

Krok 2: Operację potwierdź banko-
wym kodem autoryzacyjnym. Na 
adres mailowy otrzymasz potwier-
dzenie założenia Profilu Zaufanego.

Krok 1: Wypełnij formularz o założenie 
Profilu Zaufanego w systemie banko-
wości elektronicznej.

2.    Przez internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym

Profil Zaufany można założyć na dwa sposoby: 

Krok 4: Po założeniu Profilu w inter-
necie należy odwiedzić Punkt Po-
twierdzający. 

Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. Na stronie www.pz.gov sprawdź, gdzie 
znajduje się najbliższy Punkt Potwierdzający. 

Krok 1: Wejdź na stronę www.pz.gov.pl Krok 2: Wybierz możliwość założenia 
Profilu Zaufanego z potwierdzeniem 
w Punkcie Potwierdzającym.  

Krok 3: Wypełnij w internecie wniosek 
o założenie Profilu Zaufanego.

•    Złożyć wniosek o rejestrację działalności 
gospodarczej
•    Zgłosić utratę dokumentu tożsamości
•    Wystąpić o Europejską Kartę Ubezpie-
czenia Zdrowotnego
•    Załatwić sprawy urzędowe dla swojej 
rodziny: becikowe, świadczenia rodziciel-

skie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie 
o Funduszu Alimentacyjnym
•    Uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
•    Dziesiątki innych spraw.

Dlatego: przedsiębiorco, załóż Profil 
Zaufany już dziś! 

Więcej informacji na stronie www.
pz.gov.pl

W Urzędzie Gminy Tczew utworzo-
ny został Punkt Potwierdzający Profile 
Zaufane elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP), który 
czynny jest w godzinach pracy Urzę-
du tj. poniedziałek, wtorek i czwartek 
7:30-15:30, środa 7:30-17:00, piątek 
7:30-14:00. Potwierdzanie odbywa się 
w pok. nr 4 i 7.
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Kwalifikacja wojskowa
Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie tczewskim będzie trwała od 19 lutego do 21 marca 
2018 r. Obejmie 687 osób z rocznika podstawowego i 88 osób z roczników starszych oraz 13 kobiet. 

Zwrot podatku 
akcyzowego

Producenci rolni, którzy nie 
wykorzystali całego przysługu-
jącego limitu zwrotu, bądź nie 
składali wniosku w pierwszym 
terminie, mogą złożyć sto-
sowny wniosek w sierpniu br.  
z dołączonymi fakturami (lub 
ich kopiami), dokumentujący-
mi zakup oleju napędowego w 
okresie od 1 lutego 2018r. do  
31 lipca 2018 r.

Z Gminy Tczew wezwanie otrzymało po-
nad 100 osób. Osoby te muszą w dniach 
od 05.03.2018 r. do 07.03.2018 r. w godz. 

8:00-15:00 stawić się przed komisją, której 
siedziba znajduje się w Ośrodku Szkolenia 
i Wychowania OHP w Tczewie przy ul. Jana 
Sobieskiego 10.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:
- mężczyzn urodzonych w 1999 roku;
- mężczyzn urodzonych w latach 1994-

1998, którzy nie mają jeszcze określonej kate-
gorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 
1997 i 1998, którzy w latach poprzednich 
zostali uznani przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolnych do czynnej 
służby wojskowej (kategoria zdolności B);

- mężczyzn i kobiety urodzonych w latach 
1998 i 1999, którzy w latach poprzednich 
zostali przez powiatowe komisje lekarskie 
uznani za czasowo niezdolnych do czynnej 
służby wojskowej (kategoria zdolności B), 
a termin, na który orzeczona została wobec 
nich kategoria czasowej niezdolności do 
służby upłynie po 28 kwietnia 2018 r.;

- kobiety urodzone w latach 1994-1998, 
które posiadają kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które 
w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na 

innych kierunkach, m.in. psychologia, far-
macja, pielęgniarstwo, jeżeli nie posiadają 
jeszcze określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej.

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać 
wezwane osoby, które ukończyły 18 lat 

i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służ-
by wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub 
zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej 
powinny zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość;

- dokumentację medyczną (jeżeli 
taką posiadają);

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 
cm bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające wykształce-
nie, albo zaświadczenie o kontynuacji nauki 
oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po 
raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość;

- dokumentację medyczną, dotyczącą 
zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki ba-
dań specjalistycznych przeprowadzonych 
w okresie ostatnich 12 miesięcy);

- książeczkę wojskową.
 Żródło: mswia.gov.pl

Ozwrot podatku ubiegać się może 
producent rolny, czyli osoba fizyczna, 
prawna bądź jednostka organizacyj-

na nieposiadająca osobowości prawnej, 
będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Limit zwrotu podatku akcyzowego okre-
śla się na cały rok na podstawie art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej. (Dz.U. z 2015r., poz. 1340).

Kwotę limitu określa się w następujący 
sposób: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Kwotę zwrotu oblicza się na podstawie 
przedstawionych faktur VAT potwierdzają-
cych zakup oleju napędowego. 

Stawka zwrotu w roku 2018 wynosi 1,00 
zł za 1 litr oleju. 

Kwotę zwrotu oblicza się wg wzoru : ilość 
litrów zakupionego oleju napędowego x 
1,00 zł.

Informacje podatkowe
Wójt Gminy Tczew informuje, że w celu usprawnienia księgowania 
Państwa wpłat za podatki na rachunek bankowy Urzędu – od 2018 
roku wprowadził System Identyfikacji Masowych Płatności. System 
ten polega na nadaniu indywidualnych numerów rachunków 
bankowych dla każdej decyzji podatkowej. 

Indywidualny numer, na który należy 
wpłacić podatek został umieszczony 
w każdej decyzji ustalającej zobowią-

zanie podatkowe za 2018r. 
Podatek rolny
Stawka podatku rolnego na 2018 

rok wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów 

gospodarstw rolnych - 131,23 zł, w stosunku 
do roku 2017 uległa podwyższeniu o 0,13 zł,

2) od 1 ha fizycznego pozostałych grun-
tów – 262,45 zł, w stosunku do roku 2017 
uległa podwyższeniu o 0,25 zł.

Podatek od środków transportowych 
nie uległ zmianie.

Podatek leśny
Stawka podatku leśnego na 2018 rok 

wynosi: 43,3532 zł.
Podatek od nieruchomości 
Wysokość stawek podatku od nieru-

chomości na rok 2018 rok została okre-
ślona uchwałą Rady Gminy Tczew Nr 
XLI/261/2017  z dnia 30 października 2017r. 
w sprawie określenia wysokości stawek 
w podatku od nieruchomości. Uchwała 
dostępna jest na stronie: www.bip.gmina-
-tczew.pl, w zakładce Finanse Gminy Tczew 
– Podatki i opłaty lokalne. Poniżej przed-
stawiono stawki, których wysokość uległa 
zmianie w stosunku do ubiegłego roku:

2017r. 2018r. 

budynki mieszkalne 0,75 zł 0,77 zł

budynki związane z 
prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej

22,50 zł 22,90 zł

budynki zajęte na 
prowadzenie działal-
ności gospodarczej w 
zakresie obrotu kwali-
fikowanym materia-
łem siewnym

10,59 zł 10,80 zł

budynki związane z 
udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych 

4,61 zł 4,70 zł 

budynki pozostałe 6,80 zł 7,00 zł

od gruntów pod wo-
dami powierzchnio-
wymi

4,54 zł 4,63 zł

od gruntów związa-
nych z prowadzeniem 
działalności gospo-
darczej 

0,89 zł 0,91 zł

od gruntów pozostałych 0,42 zł 0,44 zł

od gruntów niezabu-
dowanych objętych 
obszarem rewitalizacji

2,98 zł 3,04 zł 
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Babciu, Dziadku !!!
„Dziękujmy całym sercem, za dzieciństwa chwile najpiękniejsze …”

magazyn
nformacyjnyi

Choć styczeń to miesiąc zimowy, 
pełen mroźnych chwil, są w nim 
jednak takie jedyne dwa dni 

w roku, kiedy każdemu robi się cieplej 
na sercu. 21 stycznia obchodzimy Dzień 

Babci, a – 22 stycznia – Dzień Dziad-
ka. Święta te mają w Polsce tradycję 
liczącą ponad pół wieku. Pojawiły się 
bowiem w naszych kalendarzach już 
w latach 60. ubiegłego wieku. Warto 

zadbać, by Dzień Babci i Dzień Dziadka 
stały się wspaniałą okazją do pielęgno-
wania rodzinnych uczuć.Tak też było 
w gminie Tczew.

Występy w Gniszewie

B abcia i Dziadek to bardzo ważne 
osoby w życiu każdego dziec-
ka, dlatego też dzieci z sołec-

twa Gniszewo 20 stycznia br. (sobota) 
w świetlicy wiejskiej przygotowały wraz 
z Panią Dorotą Nawrocką ze szkoły 

podstawowej w Swarożynie występy 
artystyczne. Dla zacnych gości mali 
organizatorzy przygotowali program 
artystyczny. Były wierszyki i piosenki. 
Po występach, dzieci zaprosiły gości 
na słodki poczęstunek. Ta ważna uro-

czystość nie odbyłaby się bez pomocy 
Pani sołtys Marii Cimek oraz rady so-
łeckiej sołectwa Gniszewo. Wszystkim 
Babciom i Dziadkom życzymy wszyst-
kiego najlepszego – nie tylko w dniu 
ich święta!

Zabawa karnawałowa w Szpęgawie 

Najmłodsi mieszkańcy Szpęgawy 
wraz ze swoimi Babciami i Dziad-
kami spędzili niedzielne popołudnie 

(21.01) na balu karnawałowym, który od-
był się w świetlicy wiejskiej w Szpęgawie. 
Na słodki początek, częstowano dzieci 

watą cukrową. W programie nie zabrakło 
licznych zabaw i konkursów, które po-
prowadził zespół RSR. Dzieci bawiły się 
znakomicie, nie oszczędzając swoich sił. 
Dla opiekunów przewidziany był mały 
poczęstunek, w postaci kawy i ciasta. 

Wszystkim przybyłym babciom i dziad-
kom z okazji ich święta złożono serdecz-
ne życzenia. Uśmiech i dobry nastrój nie 
opuszczał nikogo do końca imprezy. 
Zabawę przygotowała Pani Sołtys Jadwiga 
Gajewska przy współpracy z mieszkańcami.

Szpęgawa Szpęgawa

Szpęgawa Gniszewo
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Szkolne Koło Wolontariatu  
Szkolne Koło Wolontariatu  powstało 4 lata temu. Obecnie obejmuje około 30 wolontariuszy, którzy 
działają w różnych obszarach: występy artystyczne, akcje charytatywne, animacje dla dzieci, animacje 
sportowe, zbiórki pieniędzy, zbiórki rzeczowe, prace manualne, pisanie listów w ramach Amnesty 
International,  pomoc koleżeńska w nauce, pomoc osobom starszym i chorym oraz  inne. 

Wolontariusze wywodzą się 
z uczniów Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce  oraz jej absolwen-

tów (niektórzy z nich są już pełnoletni 
i nadal współpracują). Zdarza się też, 
że do współpracy zapraszane są osoby 
z innych szkół. Opiekunem Szkolnego 
Koła Wolonariatu jest Agnieszka Czaj-
kowska-Wendorff

Dzięki działalności wolontaryjnej 
uczniowie mogą rozwinąć nowe umie-
jętności, uczą się odpowiedzialności, 
pracy w grupie,  zarządzania sobą 
w czasie, działania pod presją. Co waż-

ne pracodawcy chętnie zatrudniają  
wolontariuszy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej  w Dą-
brówce są pełni pasji i zaangażowania. 
Niektórzy z nich pomagają okazjonalnie, 
ale jest też grupa stale działającej mło-
dzieży.

Od września ubiegłego roku wolonta-
riusze uczestniczyli w kilku większych ak-
cjach:

1. Występy artystyczne młodzieży, za-
bawy z chustą animacyjną, malowanie 
twarzy, puszczanie ogromnych baniek 
mydlanych, podczas  organizowanych 
w Dąbrówce Dożynek Gminnych.

2. Występy artystyczne w Hospicjum 
w Tczewie.

3. Zorganizowanie  zbiórki żywno-
ści, koców, zabawek dla Schroniska 
w Tczewie.

4. Zorganizowanie kiermaszu świą-
tecznego, sprzedaż ciasta, z którego 
dochód został przeznaczony dla po-
trzebującej rodziny w ramach akcji 
Szlachetna Paczka, którą kierowała 
pani Katarzyna Mielczarek.

5.Współorganizowanie Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy ze sztabem 
w Szpęgawie. 

Szlachetna paczka
W ubiegłym roku Szkoła Podstawowa w Dąbrówce włączyła się w ogólnopolską akcję pomocy 
rodzinom w potrzebie i przystąpiła do programu  “SZLACHETNA PACZKA”. Opieką objęto bardzo biedną 
rodzinę- 54-letnią panią Ewę, która samotnie wychowuje 25-letniego syna Patryka cierpiącego na 
mózgowe porażenie dziecięce.

Cała akcja trwała 3 tygodnie i zakoń-
czyła się 10 grudnia. Ogrom darów, 
które napływały z dnia na dzień 

zszokował samych organizatorów. 42 karto-
ny naprawdę sporych rozmiarów! Wszystkie 
piękne, bo własnoręcznie ozdabiane przez 
uczniów pierwszej klasy SP w Dąbrówce, 
zapakowane do pełna. A w nich- dosłow-
nie WSZYSTKO! Wszystko, czego ośmieliła 
się zażyczyć sobie Pani Ewa, jak również 
to, o co nie potrafiła poprosić dla siebie 

i swojego niepełnosprawnego syna. W kar-
tonach znalazły się m.in. buty, odzież, 
koce, kołdra, poduszki, pościele, ręczniki, 
obrusy, pampersy i środki pielęgnacyjne 
dla Patryka, ozdoby świąteczne, specjal-
ne prezenty dla rodziny, takie jak książki, 
kosmetyki czy słodycze, a także ogromne 
zapasy żywności i artykułów chemicznych 
i wiele innych cennych darów, które na 
pewno posłużą rodzinie. Poza tym dzięki 
funduszom zebranym podczas organizo-
wanych przez darczyńców zbiórek udało 
się zakupić łóżko pielęgnacyjne wraz z ma-
teracem na odleżyny, żelazko, blender, 
zestaw sztućców, a także ciśnieniomierz 
i zapas witamin dla pani Ewy, która jak się 
okazało, ma problemy z sercem.

 Dostarczenie paczki było nie-
samowitym przeżyciem. Spotkanie z ro-
dziną- bezcenne. Wzruszenie malujące 
się na twarzy Pani Ewy oraz jej drżące 
z radości ciało mówiły wszystko... Mimo że 
prócz tradycyjnego „dziękuję” nie potrafiła 

powiedzieć nic więcej, to mocne objęcie, 
którym pożegnała wolontariuszy, wyraziło 
całą wdzięczność..

Wydawałoby się, że hasło „Dobro wra-
ca” to już tylko oklepany slogan, a jednak 
słowa te wciąż mają wielką moc! Wszyst-
ko to dzięki ludziom dobrej woli, którzy 
odważyli się otworzyć serca na potrzebę 
innych i którzy zdecydowali się wyciągnąć 
pomocną dłoń do tych, którzy tej pomocy 
najbardziej potrzebowali.
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Odwiedziny Mikołaja
Dnia 6 grudnia Zerówkę i I klasę 

odwiedził Mikołaj. Przyjechał w towa-
rzystwie Elfinki. Dzieci razem z Elfinką 
tańczyły śnieżny taniec, a potem każ-
dy uczeń miał okazję porozmawiać ze 
Świętym i opowiedzieć mu o swoich 
wymarzonych prezentach pod cho-
inką. Na koniec Mikołaj rozdał dzie-
ciakom słodki upominek i odjechał 
do innych milusińskich.

Świąteczne warsztaty
W połowie śnieżnego grudnia dzieci 

z Zerówki w towarzystwie I klasy wyru-
szyły na wycieczkę do Stacji Dobrego 
czasu, gdzie odbyły się świąteczne 
warsztaty. Najpierw uczniowie ozda-
biali słodkie pierniczki, potem sami 
tworzyli bombki na choinkę i bawili się 
w pokoju Sprytnego elfa przeróżnymi 
skomplikowanymi zabawkami, a na 
koniec spotkali się z Mikołajem i wrę-
czyli mu samodzielnie napisane listy.

Bal karnawałowy
Dnia 26 stycznia w sali korekcyj-

nej odbył się wielki bal karnawałowy, 
w którym brali udział uczniowie Zerów-
ki i I klasy. Wszystkie dzieci przebrane 
były w stroje: na parkiecie można 
było spotkać policjantów, księżniczki, 
kociaki i bohaterów z rożnych kreskó-
wek. Zabawa była świetna.

Spotkanie wigilijne
Tuż przed Świętami Bożego Na-

rodzenia uczniowie Zerówki i I klasy 
zaprosili do szkoły swoich ukocha-
nych rodziców na przedstawienie pt. 
„W oczekiwaniu na Mikołaja”. Dzieci 
wystąpiły na pięknie przystrojonej sali 
gimnastycznej, a potem wspólnie z ro-
dzicami udali się do klasy na słodki 
poczęstunek. Na koniec na dzieci 
czekała wielka niespodzianka – Mi-
kołaj zostawił dla nich małe upominki. 

Zajęcia eksperymentalne
21 listopada 2017 roku uczniowie 

klasy pierwszej mieli okazję uczest-
niczyć w zajęciach eksperymental-
nych organizowanych przez Stację 
Dobrego Czasu w Tczewie. Tego 
dnia odwiedziły nas panie Korne-
lia i Emilia, które przeprowadziły dla 
pierwszoklasistów liczne doświad-
czenia chemiczne. Podczas zajęć 

dzieci miały okazję zdobyć wiedzę 
z zakresu nauk ścisłych, ale przede 
wszystkim doskonale się bawiły, od-
krywając tajniki otaczającego nas 
świata. Mogły również samodzielnie 
wykonać doświadczenia, co dało im 
sporą satysfakcję. 
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Wiadomości z Zespołu Kształcenia i Wychowania 
w Swarożynie

Fantastyczna zabawa ze współczesnymi hitami 
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Bal karnawałowy w Swarożynie to jed-
no z ważniejszych wydarzeń w szkole. 
Jest to dzień przepełniony zabawą, 

muzyką i radością dzieci. Tegoroczny 
odbywał się w trzech kategoriach wie-
kowych: klasy 0-III, IV- VI, kl. VII i gimna-
zjum. Jak zwykle nie narzekano na nudę. 
Uczniowie wykazali się najróżniejszymi 
pomysłami w wyborze kostiumów. Już 
od samego rana w szkole pojawiły się  
kolorowe postacie  dzieci, które wcieliły 
się w bohaterów ulubionych bajek, filmów 
i innych ciekawych osób. Wielu rodziców 
pomagało dzieciom przygotować maski 
karnawałowe i ciekawe przebrania. Na 
balu nie zabrakło iluminacji świetlnych, 
a DJ zadbał o odpowiedni repertuar mu-
zyczny. Uczniowie klasy VI przygotowali 
kolorową dekorację sali gimnastycznej. 
Dziewczęta z klasy V zachęcały młodsze 
dzieci do wspólnej zabawy. Bal przebie-
rańców jest bardzo atrakcyjną formą 
rozrywki, zapewnia młodzieży wspaniałą 
zabawę i dobry humor. To tradycja, którą 
warto utrzymywać i rozwijać.

Karnawałowe szaleństwo w Swarożynie
Okres karnawału to czas w którym sołectwa Gminy Tczew organizują zabawy dla dzieci,  nazywane 
także zabawami choinkowymi. 

Taka impreza odbyła się 14 stycznia br. 
(niedziela) w świetlicy w Swarożynie. 
Zabawa została zorganizowana dla 

dzieci z miejscowości Swarożyn, Goszyn 
i Wędkowy.

Świetlica zamieniła się w prawdziwą 
salę balową. Udekorowana balonami 

i gwiazdami zachęcała najmłodszych do 
zabawy. Rodzice i opiekunowie zostali po-
częstowani kawą i słodkościami, podczas 
gdy dzieci wspaniale spędzały czas na 
zabawie prowadzonej przez profesjonalne 
animatorki. Były liczne gry, zabawy oraz 
tańce. Wśród uczestników nie zabrakło 
karnawałowych przebierańców. 

Pieniądze na zabawę pochodziły 
z funduszu sołeckiego miejscowości 
Swarożyn, Goszyn i Wędkowy oraz po-
zyskane zostały dzięki zaangażowaniu 
sołtysów Szczepana Klinkusza, Karoli-
ny Filcek i Bożeny Waggi oraz radnej 
Anny Katy.

Na koniec imprezy na każde dziecko 
czekała niespodzianka w postaci pacz-
ki. Po prawie trzech godzinach udanej 
zabawy wszyscy z uśmiechem wracali 
do domów.
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Ferie zimowe w Swarożynie
W dniach 5-9 lutego w Swarożynie odbyło się zorganizowane zimowisko dla dzieci z Zespołu 
Kształcenia i Wychowania w Swarożynie. 

W zimowisku wzięło udział 55 dzieci 
w wieku od 9 do 13 lat, z miejsco-
wości Swarożyn i Goszyn. 

Podopieczni mieli do dyspozycji bogaty 
program z atrakcjami. Zorganizowano dla 
dzieci wyjazd do Ośrodka Narciarskiego 
w Trzepowie, gdzie można było zjeżdżać 
na snowtubingu. To śnieżne szaleństwo 
przyniosło dzieciom wiele pozytywnych 
wrażeń. Kolejną wycieczką był wyjazd na 
basen do Ośrodka Sportowo-Rekreacyj-
nego na Kaszubach. Dzieci uczestniczyły 
także w warsztatach „świat Lego” oraz 
„świat robotów”. Pomimo dużych mrozów 
wszyscy chętnie brali udział w przygotowa-
nych zajęciach w świetlicy. Było pieczenie 
kiełbasek przy ognisku, a pieczenie pącz-
ków w „tłusty czwartek” przyniosło wiele 
radości i nowych doświadczeń kulinarnych.

Opiekunami podczas zimowiska były 
panie wolontariuszki: Anna Sadowska, 
Anna Łepek, Beata Wójcikiewicz, Andżelika 
Chroboczek i Anna Kata. Czynny udział 
w organizacji brał także sołtys Szczepan 
Klinkusz, a podczas wyjazdów kierownikiem 
był dyrektor szkoły Wojciech Czerwiński.



str. 18 Luty 2018

magazyn
nformacyjnyi

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Miłobądzu

Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia gościliśmy w naszej szko-
le Babcie i Dziadków z okazji ich święta. 
Dzieci klas 1-3 wystąpiły w inscenizacji 
CZTERY PORY ROKU. Przedstawiły pięk-
ne układy taneczne charakteryzujące 
i oddające klimat poszczególnych pór 
roku oraz recytowały poezję. Uczniowie 
należący do kółka artystycznego i te-
atralnego uświetniły uroczystość ,,Tań-
cem z kapeluszami” i ,,Tańcem motyli”.

Goście byli zachwyceni występami 
swoich wnucząt. Na koniec wszyscy 
wspólnie zatańczyli i zaśpiewali pio-
senkę ,,Babciu, droga babciu”.

Organizacją i przebiegiem uroczy-
stości zajęły się panie: J. Kardyś, A. 
Megier, D. Słopiecka, G. Neumann 
i D. Czajka.

Bal Karnawałowy 

26 stycznia odbył się bal karnawa-
łowy dla klas 0-3. Dzieci wspaniale 
się bawiły przy znanych przebojach 
i brały udział w konkursach. Zabawę 
zorganizowała pani A. Czerwińska.

Bezpieczne ferie 

24 stycznia odbyły się warsztaty 
plastyczne dla uczniów klas 1-3 na te-
mat ,,Bezpieczne ferie”. Na początku 
zajęć przypomniano zasady bezpie-
czeństwa w czasie zabaw na śniegu 
i lodu. Dzieci przypomniały sobie nu-
mery telefonów alarmowych, zasady 
zachowania na stoku, lodowisku i w 
domu. Następnie przystąpiły do pracy 
plastycznej, zgodnie pracując w gru-
pach. Wykonały piękne krajobrazy 
zimowe, które  udekorowały korytarz 
naszej szkoły. Organizacją i przebie-
giem warsztatów zajęły się D. Czajka 
i D. Słopiecka.
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  Wolontariusze zaopatrzeni w puszki 

i serduszka zbierali pieniążki na zakup 
sprzętu medycznego ratującego życie 
noworodków. Zbiórka miała miejsce 
w szkole oraz przed kościołem parafial-
nym. Szczodrość ofiarodawców zasko-
czyła wszystkich. W czterech puszkach 
uzbierało się .... 4454 złote i 96 groszy, 1,5 
euro, 20 koron szwedzkich! Nauczyciele 
- Rafał Grzenkowski i Benedykt Urbański 
za przekazane na licytacje artystyczne 

zdjęcie - „Promyk nadziei” oraz grafikę 
„Kościół w Miłobądzu” dorzucili do puli 
WOŚP kolejne... 280 złotych! 

   Oprócz zbiórki pieniędzy uczennice 
szkoły włączyły się także w akcję artystycz-
ną. Paulina Antkowiak i Daria Stencel za-
śpiewały trzy piosenki podczas koncertów 
w Szpęgawie i Pszczółkach. Ich występ 
został nagrodzony przez publiczność grom-
kimi brawami.

Wolontariusze ze szkoły w Miłobądzu 
uczestniczący w 26. Finale WOŚP: Aga-
ta Husak, Jakub Cyganowski, Karolina 
Kotowska, Zuzia Blokus, Dawid Kleinsch-
midt, Nadia Nowakowska, Daria Stencel 
i Wiktoria Smukała. Opiekunem zespołu 
i koordynatorem działań był nauczyciel 
Benedykt Urbański. Wszyscy uczestnicy 
tegorocznego Finału zapewniają, że za 
rok też będą grać w tej pięknej, wiel-
kiej ORKIESTRZE!
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Lubiszewie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie biorą udział w projekcie pod nazwą „Szkoła młodych patriotów 
– w hołdzie niepodległej 1918 - 2018”. Od września rozpoczęto  cykl działań w ramach przygotowań do 
100 rocznicy odzyskania niepodległości.

I tak w dziewięćdziesiątą rocznicę uznania 
„Mazurka Dąbrowskiego” oficjalnym 
hymnem Polski uczniowie klas: V i VI 

uczestniczyli  w wycieczce    do Będomina. 
Dzieci zwiedzały XVIII-wieczny dworek 

w Będominie, małej miejscowości poło-
żonej nieopodal Kościerzyny, w którym 
urodził się twórca hymnu narodowego 
Józef Wybicki.

W Muzeum uczniowie oglądali trzy 
wystawy. Pierwsza zatytułowana „Józef 
Wybicki i jego epoka”, która ukazuje życie 
i działalność publiczną Józefa Wybickiego 
oraz okoliczności powstania „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Uczniowie mieli okazję 
zobaczyć również zabytkowe wnętrza  
pomorskiego dworu szlacheckiego z XVIII 
i początku XIX wieku.

Dzieci wysłuchały hymnu w pierwot-
nej wersji wygranej z pozytywki i pięknie 
poradziły sobie z odnalezieniem różnic 
z obecną wersją hymnu.  Dodatkową 
atrakcją było wystawione całe drzewo 
genealogiczne rodu Wybickich.

Druga wystawa dotyczyła roli „Mazur-
ka Dąbrowskiego” w podtrzymaniu świa-
domości narodowej Polaków w okresie 
zaborów i w ich walkach o odzyskanie 
utraconej państwowości, począwszy od 
XIX wieku, aż po okres II wojny światowej.

Szczególną atrakcją dla dzieci była 
również wystawa dotycząca „Polskich 
symboli narodowych”.

Bractwo KERIN z Subków już od kilku lat 
z wielką pasją przekazuje naszym uczniom 
różne wydarzenia z historii Polski. Dzieciom 

bardzo się to podoba, ponieważ oni sami 
są zaangażowani w tworzenie inscenizacji. 

W szkole odbyła się Żywa Lekcja Histo-
rii. W sali gimnastycznej zebrała się cała 
społeczność szkolna, by obejrzeć historię 
dotyczącą niezwykłego króla Polski, jakim 
był Kazimierz Wielki. Uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli w lekcji, odgrywając 
bohaterów przedstawienia. 

Konkurs Pieśni Patriotycznych wspaniale 
podkreślił 99 rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Uroczystość składała się z dwóch eta-
pów: akademii pod tytułem „W HOŁDZIE 
NIEPODLEGŁEJ” oraz finału Szkolnego Kon-
kursu Pieśni  Patriotycznej.

W trakcie akademii szóstoklasiści przy-
pomnieli ważne wydarzenia historyczne 
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związane  z odzyskaniem  przez Polskę 
niepodległości. 

W podróż po naszym pięknym kraju 
zabrali nas drugoklasiści w piosence „Je-
steśmy Polką i Polakiem”.                                                                                  

Uczniowie kl. „0” dostarczyli nam niesa-
mowitych wrażeń przedstawiając taniec 
z szarfami   w barwach ojczyzny.

W drugiej części uczniowie z klas II-VI 
spróbowali swych sił  w Konkursie Pieśni 
Patriotycznej.  Wyłonionych w eliminacjach 
klasowych 12 uczestników zaprezentowa-
ło patriotyczne utwory przy akompania-
mencie gitary lub własnym podkładem 
muzycznym. Komisja jurorów, w którym 
zasiadali nauczyciele muzyki, przedsta-
wiciel rodziców, zawodowo związany 
z muzyką, wicedyrektor oraz reprezentant 
braci uczniowskiej, bardzo wysoko oceni-
ła poziom przygotowania  uczestników. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, 
nagrody w postaci książek patriotycznych 
oraz emblematy dotyczące symboli na-
rodowych oraz słodycze.

Wyniki konkursu przedstawiają się na-
stępująco:

I miejsce – Błażej Mik z kl.VI,
II miejsce – Blanka Kurowska z kl.V,
III miejsce – Aleksandra Czapaluk z kl. II b.  

Wyróżnienia otrzymały: Nelly Jagodda 
oraz Klaudia Sustowska z kl. V.          

Naszą uroczystość uświetnił występ Pana 
Bartosza Paprota i Pana Wojtka Lipki, którzy 
wystąpili w gitarowym duecie w utworze „Mi 
favorita Mazurka”.

W ramach projektu odbyły się lekcje historii 
prowadzone przez przedstawicieli Instytutu 
Pamięci Narodowej  w Gdańsku.

Uczniowie klas I – III w sposób aktywny 
uczestniczyli w lekcjach na temat symbo-
li narodowych -  „Polak mały”. Natomiast 
dzieci klas IV, V, VI poznały niezwykłą historię 
niedźwiedzia, którego nazywano  „kapralem  
Wojtkiem” - „Niedźwiedź Wojtek i jego wo-
jenne opowieści”.

 Kolejny wyjazd ze szkoły do Europejskiego 
Centrum Solidarności w Gdańsku , aby po-
głębić wiedzę o czasach komunistycznych 
oraz Solidarności.

W muzeum dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach historycznych z elementami wystawy 
stałej pt. „Na tropie pani S” oraz „Codzien-
ność w PRL”. 

Z wielkim zainteresowaniem uczniowie 
oglądali wystawę dedykowaną  Solidarno-
ści i zmianom, jakie zaszły pod jej wpływem 
w całej Europie Środkowo-Wschodniej. 

Dzieci chętnie korzystały z wszelkich mul-
timediów, których w muzeum jest bardzo 
dużo. Ogromne wrażenie zrobiła na uczniach 
architektura budynku – statek - oraz wyposa-
żenie wnętrz sklepów i mieszkań z czasów PRL. 

Przede wszystkim uczniowie dowiedzieli 
się czym była i  jest SOLIDARNOŚĆ ludzka. 
Upowszechnianie wiedzy o ruchu Solidarność, 
pokojowej rewolucji, która zmieniła oblicze 
całej Europy Środkowej i Wschodniej. 

Wielkie poruszenie i zainteresowanie 
wśród uczniów wywołało spotkanie „Tradycje 
wojskowe dawniej i dziś”, na którą przybyli 
przedstawiciele Ochotniczego Szwadronu 
Kawalerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich 
oraz przedstawiciel gdańskich Narodowych 
Sił Rezerwowych.

Goście przywieźli szereg eksponatów. 
Ppor. A. Zając i  plut. M. Karpyza opowiedzieli  
zgromadzonym uczniom o historii i tradycjach 
ułanów. Zaprezentowali  umundurowanie, ra-
diostację, rower, siodło  oraz repliki uzbrojenia. 

W drugiej części st. chor. M. Draniewicz 
zademonstrował współczesne uzbrojenie 
wojskowe typu : kamizelki kuloodporne, hełm 
kevlarowy, broń snajperską i gładkolufową.

Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowa-
niem, dzieci reagowały żywiołowo.

Przed uczniami Szkoły Podstawowej w Lu-
biszewie jeszcze kilka zadań, aby uczcić setną 
rocznicę niepodległości.
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Wysoka samoocena i poczucie własnej wartości – droga do sukcesu, 
czy przereklamowane slogany ?

Na łamach naszego Magazynu wprowadzamy cykliczną akcję informacyjną „Psycholog 
radzi”. W każdym wydaniu Magazynu będziemy jedną stronę poświęcać na tematy związane  
z psychologią. Materiał przygotowany będzie przez Panią Agnieszkę Czajkowską-Wendorff.  

Agnieszka Czajkowska-Wendorff
Psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk. Specjali-

zuję się w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi 
terapię indywidualną, par i rodzin, konsultacje psycholo-
giczne, mediacje i psychoedukację, a także psychoterapię 
grupową. Prowadzi również sesje coachingowe i warsztaty 
rozwoju osobistego. Jej pasją jest pomaganie kobietom 
w budowaniu pewności siebie.

Poczucie własnej wartości to  prze-
konanie, że jest się wartościowym 
człowiekiem, bez względu na suk-

cesy i porażki, z akceptacją swoich moc-
nych i słabych stron. Kształtuje się ono 
już w dzieciństwie, a postawa rodziców 
wobec dzieci ma fundamentalne zna-
czenie dla poczucia własnej wartości. 
Wspierający rodzice zachęcają dzieci do 
rozwijania swoich zdolności, akceptują ich 
niezależność, wspierają w dokonywaniu 
wyborów. Motywuje to dzieci, a później 
osoby dorosłe, do odkrywania świata, 
poznawania ludzi, zdobywania nowych 
doświadczeń, a w konsekwencji do reali-
zowania siebie. Poczucie własnej wartości 
to przekonanie, że jestem wartościowy, 
dlatego że jestem, niezależnie od po-
siadanych umiejętności, ocen 
w szkole, wygranych konkur-
sów, czy  zdobytych sukcesów. 
Dlatego bardzo ważne jest, by 
nie widzieć dziecka tylko przez 
pryzmat ocen i osiągnięć szkol-
nych, ponieważ w przyszłości ta-
kie dziecko będzie uzależnione 
od oceny innych. Będzie czuło 
się wartościowe tylko wtedy, 
gdy otrzyma pochwałę. Poczu-
cie własnej wartości oznacza, że lubię 
siebie i akceptuję  takiego, jakim jestem. 
W dzisiejszych czasach, kiedy panuje „kult 
ciała”, akceptacja jest ważna, ponieważ 
pozwoli uchronić się przed tym niebez-
piecznym  trendem. Młodzi ludzie, którzy 
mają wysokie poczucie własnej wartości 
rzadziej ulegają używkom, namowom 
innych, ponieważ nie boją się odmawiać, 
znają swoje mocne i słabe strony. 

Pozytywna ocena siebie ukształtowa-
na w dzieciństwie stanowi „trampolinę”, 
od której można się „odbić” w sytuacji 
kryzysu, czy niepowodzenia. Dzieci, które 
doświadczyły szacunku, bezwarunkowej 
miłości rodziców oraz stawiania granic ce-
chuje  wiara we własne możliwości i duma 
z siebie . Duma sprzyja niezależności, od-
wadze,  pomaga w dążeniu do celu, 
sprawia, że człowiek nie poddaje się, tylko 
konsekwentnie realizuje wytyczone za-

dania. Zdaniem Rogersa bezwarunkowa 
miłość pozwala ukształtować pozytywne 
myślenie o sobie. Czujemy się wartościowi 
bez względu na to, czy popełniamy błę-
dy, czy też nie. Niepowodzenia w jednej 
sferze życia, nie rzutują na drugą. A zatem 
niepowodzenie w pracy nie oznacza, że 
jestem beznadziejnym pracownikiem, 
a idąc dalej tym torem matką, ojcem, 
czy po prostu,  człowiekiem. I podobnie 
wśród dzieci jedynka ze sprawdzianu nie 
oznacza, że „jestem do niczego”. Z kolei 
miłość warunkowa staje się podłożem 
negatywnego wizerunku siebie. Prowa-
dzą do tego słowa „mamusia cię kocha 
jak jesteś grzeczna/ grzeczny, jak się słu-
chasz, jak dostajesz piątki” itd. Dziecko 
doświadcza tego, że jest kochane jak 

coś zrobi(oczywiście dobrego, a jeśli nie, 
to nie może liczyć na miłość). Poczucie 
własnej wartości uzależnia się od tego, jak 
postrzegają nas inni i czy sprostamy ich 
oczekiwaniom np. „jestem wartościowa, 
bo ktoś mnie docenił, pochwalił, bo wy-
wiązałam się z powierzonego mi zadania” 
itp.. Im bardziej dziecko czuje się kochane 
i szanowane,  tym mocniejsze stanie się 
jego poczucie własnej wartości i wiara 
we własne możliwości.

Pewność siebie sprawia, że człowiek 
ma poczucie, iż potrafi wpływać na ota-
czający go świat, kreuje swoją rzeczywi-
stość i nie poddaje się w obliczu trudności.

Jak budować poczucie własnej war-
tości u dziecka :
• spędzić czas na rozmowie, zabawie,
• słuchać jakie są potrzeby dziecka,
• doceniać jego wkład i wysiłek włożone 

w zadanie, a nie jedynie efekt( czasami 

3 ze sprawdzianu wymagała dużego 
wysiłku ze strony dziecka),

• uczyć wyrażania uczuć,
• pozwalać na wypowiadanie swoje-

go zdania,
• szanować wybory i decyzje dziecka,
• akceptować wszystkie emocje (dziecko 

też ma prawo do złości, żalu, smutku, 
itd.),

• nie porównywać z innymi ( tak napraw-
dę zawsze jest ktoś lepszy i gorszy),

• stawiać granice (to daje dziecku po-
czucie bezpieczeństwa).

Drugim ważnym aspektem jest samo-
ocena, czyli względnie trwała ocena 
siebie. Wiąże się z wieloma aspektami 
naszego życia, wśród których możemy 
wyróżnić stan zdrowia fizycznego i psy-
chicznego,  poziom zadowolenia z życia, 
czy dążenie do osiągnięcia sukcesu. Na-
thaniel Branden, amerykański badacz 
zagadnienia samooceny, zakłada, że 
w skład samooceny wchodzi „wiara we 
własną skuteczność oraz szacunek do 
siebie”. Wiara we własną skuteczność to 
poczucie sprawstwa i siły oraz przekona-
nie o pozytywnych efektach powziętych 
działań. Osoba ma zaufanie do własnych 
możliwości, nie obawia się podejmowania 

wyzwań, działa z przekonaniem, 
że to co robi- przyniesie pozy-
tywny skutek. Z kolei szacunek 
do siebie jest postawą, która 
przejawia się przychylnym sto-
sunkiem do własnej osoby i ła-
godniejszym traktowaniu swoich 
błędów. Wysoka samoocena 
przekłada się na większe zado-
wolenie z życia. Osoby z wysoką 
samooceną cieszą się lepszym 

zdrowiem psychicznym, znają swoje moc-
ne i słabe strony, kładąc większy nacisk na 
te pierwsze. Dzięki uświadomieniu sobie 
i akceptacji własnych niedoskonałości 
potrafią kompensować swoje słabości, 
skupiając się i maksymalizując się na osią-
gnięciach i mocnych stronach.

Ważnym elementem wysokiej samo-
oceny jest uświadomienie sobie własnych 
ograniczeń i słabości. Ludzie, którzy go-
dzą się z tym, że są niedoskonali, lepiej 
radzą sobie z przeciwnościami losu i nie 
poddają się w sytuacji porażki, tylko na 
nowo podejmują działania. Niepowo-
dzenie sprawia, że chwilowo obniżają 
swoje oczekiwania, nie porównując się 
z lepszymi od siebie, lecz z tymi, których 
wyprzedzili. Takie podejście powoduje, że 
potrafią być dumni z tego, co dotychczas 
osiągnęli, a nie pławią się w swej chwi-
lowej nieudolności. Ważnym aspektem, 

Psycholog radzi!

Jeśli chcieliby Państwo, aby na 
łamach Magazynu opisać jakiś pro-
blem lub temat związany z psycho-
logią, proszę napisać na maila: 
promocja@gmina-tczew.pl

u
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Mistrzostwa Samorządowców Powiatu 
Tczewskiego w Tenisie Stołowym 2018

W dniu 13 stycznia 2018 roku w hali widowiskowo-sportowej II LO w Tczewie odbyły się Mistrzostwa 
Samorządowców Powiatu Tczewskiego w Tenisie Stołowym. 

Organizatorem turnieju było Powiatowe 
Centrum Sportu w Tczewie. Zaproszenia 
do udziału w zawodach skierowano do 
wszystkich lokalnych samorządów miejskich 
i gminnych oraz samorządu powiatowego. 
Mistrzostwa rozgrywane były w kategorii 
indywidualnej oraz drużynowej oraz w kate-
gorii kobiet i mężczyzn. Prawo startu miały 
osoby zatrudnione w urzędach oraz radni.

DRUŻYNOWA

1 miejsce - Urząd Miasta i Gminy Pelplin, 
2 miejsce - Starostwo Powiatowe Tczew,
3 miejsce - Urząd Miasta Tczew, 
4 miejsce - Urząd Gminy Tczew, 
5 miejsce - Urząd Miasta i Gminy Gniew.

Mistrzostwa przebiegały w sportowej i przyjaznej 
atmosferze. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe pu-
chary, statuetki i dyplomy. 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA  INDYWIDUALNA

W kategorii kobiet:

1 miejsce - Justyna Lewandowska 
(UMiG Pelplin),

2 miejsce - Alicja Koszyk (SP Tczew).

W kategorii mężczyzn:
1 miejsce - Mateusz Rogaczewski (UMiG Pelplin),
2 miejsce - Krzysztof Augustyniak (UG Tczew), 
3 miejsce - Tomasz Tobiański (UM Tczew),
4 miejsce - Witold Sosnowski (SP Tczew), 
5 miejsce - Sławomir Gniazdowski (SP Tczew), 
6 miejsce - Bogdan Rękiewicz (UMiG Gniew), 
7 miejsce - Tomasz Zaborowski (UMiG Peplin), 
8 miejsce - Jerzy Waruszewski (UM Tczew),
9 miejsce - Tadeusz Dzwonkowki (SP Tczew), 
10 miejsce - Mirosław Chyła (UMiG Pelplin). 

UCZESTNICY TURNIEJU 
Do Mistrzostw zgłosili się przedstawiciele 

niżej wymienionych instytucji:
1. Starostwo Powiatowe w Tczewie w skła-

dzie:
- Tadeusz Dzwonkowski,
- Witold Sosnowski,
- Sławomir Gniazdowski,
- Alicja Koszyk.
2. Urząd Miasta Tczew w składzie:
- Tomasz Tobiański,

- Jerzy Waruszewski.
3. Urząd Miasta i Gminy Pelplin w składzie:
- Mateusz Rogaczewski,
- Tomasz Zaborowski,
- Mirosław Chyła,
- Justyna Lewandowska.
4. Urząd Miasta i Gminy Gniew w składzie:
- Bogdan Rękiewicz.
5. Urząd Gminy Tczew w składzie:
- Krzysztof Augustyniak.

W zawodach wzięło udział łącznie 12 
zawodników, w tym 2 kobiety i 10 męż-
czyzn. Wszystkich zawodników rozloso-
wano do 2 grup, w których pojedynki 
rozegrano systemem „każdy z każdym”.  

związanym z wykorzystaniem własnego 
potencjału jest chęć i gotowość do 
odnoszenia sukcesów, przezwyciężania 
przeszkód i wykonywania trudnych zadań 
najlepiej i najszybciej, jak to możliwe. 
W przeciwieństwie do osób z niską sa-
mooceną, osoby z wysoką samooceną 
podejmują się trudnych zadań, nie prze-
rażając się potencjalnymi porażkami. 
Oprócz osiągniętego sukcesu ważny jest 
sam proces dochodzenia do celu, który 
rozwija i pozwala wykorzystać już nabyte 
umiejętności. Korzyści z pozytywnej samo-
oceny widoczne są w życiu zawodowym, 
gdyż pracodawcy poszukują pracowni-
ków z wysoką samooceną, ponieważ są 
skuteczniejsi w podejmowanych przez 
siebie działaniach oraz przekonani, że 
dobrze wykonają powierzone im zada-
nia. Zagrożeniem jest wysoka, jednak 
niestabilna samoocena, gdyż takie osoby 

mają najwyższe wyniki na skali wrogości, 
co może prowadzić do stosowania przez 
nich  przemocy.

Niska samoocena związana jest  z poczu-
ciem winy, bezcelowości, brakiem kontroli 
nad własnym życiem. Osoby z niską samo-
oceną mają poczucie wstydu, wynikające 
z przekonania o braku ważnych zdolności 
i umiejętności, które ich zdaniem cenione są 
przez otoczenie. Ludzie o niskiej samoocenie 
mają także skłonność do uogólniania do-
znanych porażek. Kiedy ponoszą porażkę 
w jakiejś dziedzinie np. nie zdają egzaminu 
na studiach – zaczynają generalizować 
niepowodzenie na inne dziedziny życia, 
powątpiewając w swoje zdolności, inteligen-
cję, poczucie skuteczności, atrakcyjność itd. 
Ludzie tacy, co prawda pragną sukcesów, 
jednak tak bardzo boją się porażek, że nie 
podejmują żadnego działania. Oprócz 
tego mają skłonność do rozpamiętywa-

nia. Wielokrotnie wspominają i analizują 
porażkę, przypominają sobie inne przykre 
zdarzenia, co powoduje obniżenie nastroju 
i gorsze samopoczucie.

Już dzisiaj, my rodzice, możemy 
wspierać  dzieci w budowaniu pozytyw-
nego wizerunku siebie. Należy pamiętać, 
że to w naszych oczach, niczym w lustrze 
się przeglądają, szukając akceptacji, 
pochwały, uwagi. Co ważne,  na każ-
dym etapie życia możemy rozpocząć 
walkę z niskim poczuciem własnej war-
tości, począwszy od zmiany w sposobie 
myślenia o sobie samym. Bywa jednak, 
że musimy zasięgnąć porady specjalisty, 
ale to przejaw siły i dbałości o siebie, 
o lepsze jutro.
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