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Ruszył nabór wniosków 
w Programie Czyste 
Powietrze

Od 19 września 2018 r. mieszkańcy województwa 
pomorskiego mogą składać wnioski  o 
dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Gdańsku, w ramach Programu Czyste Powietrze.

Program Czyste Po-
wietrze to możliwość 
uzyskania wsparcia 

finansowego w formie do-
tacji i/lub pożyczki przez 
osoby fizyczne, właści-
cieli domów jednoro-
dzinnych na ocieplenie 
domu, wymianę okien, 
czy na wymianę starego 
kotła grzewczego.

Dokumenty dotyczące programu, w tym wniosek o dofi-
nansowanie, znajdują się na stronie internetowej www.wfos.
gdansk.pl, w zakładce Czyste Powietrze.

Lista sprawdzająca pomocna w weryfikacji znajduje się 
w zakładce Czyste Powietrze.
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Wójt dementuje 
pogłoski-szacowanie 
strat w uprawach rolnych

Szanowni Państwo
Dementując pogłoski, jakie dochodzą do mnie z terenu, 

jako że Gmina nie dopełniła należycie swoich obowiązków 
związanych z szacowaniem strat w gospodarstwach w upra-
wach rolnych spowodowanych suszą, informuję, że jako jedni 
z pierwszych gmin wystąpiliśmy do Wojewody Pomorskiego 
o powołanie gminnej komisji ds. szacowania strat. Wojewoda 
powołał komisję, w skład której weszły osoby: 1 osoba z Urzędu 
Gminy, 1 osoba z Pomorskiej Izby Rolniczej i 1 osoba z Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

Szacowanie strat komisja zakończyła w terminie 31.08.2018 
roku i wszystkie protokoły zostały przekazane do Urzędu Woje-
wódzkiego w wyznaczonym terminie.

Informacje o formach pomocy dla producentów rolnych 
znajdują się na stronach: https://www.gov.pl/rolnictwo oraz 
http://www.arimr.gov.pl/

Natomiast w ramach swoich kompetencji, jako Wójt Gminy, 
mogę udzielić pomocy w formie zastosowania ulgi w podatku, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatko-
wa na indywidualny wniosek producenta rolnego, uzasadniony 
ważnym interesem.

Wójt Gminy Tczew
Roman Rezmerowski
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Inwestycje
Koniec kadencji i jednocześnie kończący się rok budżetowy, to nie koniec prac inwestycyjnych na 
terenie naszej Gminy. Zadania w dalszym ciągu są realizowane.

Jedne się kończą, a drugie rozpoczy-
nają. Długo oczekiwany dalszy etap 
rozbudowy drogi z Turza do Damasz-

ki jest już praktycznie na ukończeniu. 
Prace budowlane zostały wykonane, 
pozostały tylko czynności administracyj-
ne. Wspólnie z mieszkańcami możemy 
cieszyć się z kolejnego odcinka drogi. 

Następną inwestycją, o której należy 
wspomnieć, to przebudowa świetlicy 
wiejskiej w Boroszewie. Ta inwestycja 
również jest już na finiszu. Sołectwo Bo-
roszewo zyska świetlicę w nowej krasie. 
Obiekt przeszedł gruntowną przebu-
dowę. Od nowej instalacji przez nowy 
układ pomieszczeń do systemu klimaty-
zacyjnego. Warto tutaj wspomnieć, że 
inwestycja ta możliwa była przy zaan-
gażowaniu 376 794,02 zł. 

Również w rejonie południo -
wym naszej Gminy nie pozosta-
ły białe plamy inwestycyjne. Tutaj  
w Czarlinie pełną parą idą prace zwią-
zane z rozbudową stacji uzdatniania 
wody. Na dzień dzisiejszy wykonano już 
prace związane z I etapem przebudowy 
ciągu technologicznego w budynku hy-
droforni. Wykonany został nowy zestaw 
pompowy, którego zadaniem będzie 
pompowanie wody do sieci z dwóch 
zbiorników retencyjnych oraz szafa ste-
rownicza obsługująca nowe oraz istnie-
jące pompy. Ponadto zostały wykonane 
fundamenty pod zbiorniki, które będą 
dostarczone i zamontowane w drugiej 
połowie października. 

Jeże l i  mówimy o  inwestyc j i 
w sieci wodociągowe to należy tu-
taj jasno i precyzyjnie wskazać,  
że miejscowości Zwierzynek i Młynki 
również będą miały możliwość korzy-
stania z dobrodziejstwa zbiorczej sieci 
wodociągowej. Prace projektowe dla 
rejonu Młynki są na ukończeniu. Nato-
miast rejon Zwierzynka to okres wyboru 
wykonawcy robót budowlanych.

Inwestycje drogowe to w dzisiejszych 
czasach priorytet. Obecnie jest realizo-
wana budowa drogi śródpolnej w Czat-
kowach. Ten 500 – metrowy odcinek 
realizowany jest za kwotę 358 265,00 
zł. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy 
tamtego rejonu będą mogli spokojnie 
i bez utrudnień wywozić swoje plony  
z pól.

Także sąsiadująca z Czatkowami wieś 
Tczewskie Łąki objęta jest inwestycją 
drogową. Trwają teraz prace koncep-

cyjno-projektowe związane z budową 
ul. Długiej.

Miejscowość Lubiszewo, a konkretnie 
mieszkańcy sąsiadujący z ul. Polną, już 
mogą obserwować jak rozpoczynają 
się prace związane z przebudową tej 
ulicy. Budżet tego zadania to 971 700,00 
zł i dzięki tej kwocie powstanie ponad 
300 mb drogi wraz z chodnikiem i ka-
nalizacją deszczową.
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Zadania inwestycyjne w kadencji 2014-2018
BAŁDOWO

BOROSZEWO

CZATKOWY

Budowa sieci kanalizacyjnej w Knybawie I etap
Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie I etap
Wykonanie sieci wodociągowej I etap
Wykonanie sieci wodociągowej II etap
Przebudowa drogi w Knybawie
Przebudowa dróg (Sadowa i Piękna) w sołectwach Czarlin i Bałdowo wraz 
z odcinkiem do przepompowni ścieków
Wykonanie ogrodzenia przed świetlicą 
Doposażenie placu zabaw
Zakup i montaż urządzeń oraz ławek na plac zabaw
Wykonanie monitoringu placu zabaw i terenu przed świetlicą

Modernizacja hydroforni
Przebudowa drogi w Boroszewie w kierunku Ciecholew I etap
Wykonanie odwodnienia wokół budynku komunalnego
Przebudowa drogi w Boroszewie w kierunku Ciecholew II etap
Modernizacja remizy OSP (remont dachu)
Przebudowa drogi Boroszewo-Siwiałka
Przebudowa drogi Małżewo-Boroszewo
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku
Przebudowa świetlicy wiejskiej (remont wnętrza budynku)
Doposażenie świetlicy wiejskiej (remizy) w sprzęt

Kanalizacja wsi Czatkowy
Roboty ulepszające nawierzchnie dróg – droga powiatowa nr 2228G
Modernizacja drogi transportu rolnego I etap
Modernizacja drogi transportu rolnego II etap
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń

DALWIN
Zakup wyposażenia dla OSP
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw

CZARLIN
Budowa ulicy Spacerowej
Zakup i montaż areatora
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej I etap
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej II etap
Zakup pomp głębinowych dla ujęć wody
Przebudowa dróg (Sadowa i Piękna) w sołectwach Czarlin i Bałdowo wraz 
z odcinkiem do przepompowni ścieków
Wykonanie oświetlenia 
Wykonanie wiat przystankowych 
Rozbudowa stacji uzdatniania wody
Wyremontowanie chodnika pomiędzy ul. Lipową, a DK 91
Zakup i montaż tablicy informacyjnej
Budowa świetlicy wiejskiej
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DĄBRÓWKA

GNISZEWO

Wykonanie sieci wodociągowej I etap
Budowa placu zabaw 
Modernizacja sieci wodociągowej
Wykonanie sieci wodociągowej II etap
Modernizacja - dostosowanie budynku Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów 
reformy oświaty
Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół boisk szkolnych przy Gimnazjum 
Budowa sieci kanalizacyjnej
Budowa ul. Łąkowej
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

Wykonanie sieci wodociągowej I etap
Wykonanie sieci wodociągowej II etap
Wykonanie alarmu przeciwwłamaniowego z monitoringiem w budynku remizy OSP
Poszerzenie drogi na odcinku Śliwiny-Gniszewo
Budowa placu zabaw
Wykonanie wiat przystankowych 
Modernizacja drogi transportu rolnego ul. Bursztynowej
Wykonanie oświetlenia
Budowa boiska sportowego (projekt)
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Wykonanie sieci wodociągowej III etap

GOSZYN
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń
Wykonanie piaskownicy na placu zabaw
Zamontowanie dwóch ławek na placu zabaw oraz dwóch śmietników na 
boisku sportowym
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

LUBISZEWO
Przebudowa ulicy Leśnej
Zakup pomp głębinowych dla ujęć wody
Budowa świetlicy wiejskiej
Budowa chodnika przy ulicy Sambora, I etap
Przebudowa ulicy Polnej
Budowa chodnika przy ulicy Sambora, II etap
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ŁUKOCIN
Modernizacja przydomowej oczyszczalni ścieków
Budowa placu zabaw
Przebudowa drogi na odcinku Rukosin-Łukocin
Utwardzenie drogi (dz. 35/5 k. placu zabaw)
Wykonanie ogrodzenia na placu zabaw

MALENIN

MAŁŻEWO

MIEŚCIN

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Sadowa
Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw
Wykonanie sieci wodociągowej
Budowa świetlicy wiejskiej (projekt)
Przebudowa ulicy Krótkiej
Wykonanie oświetlenia
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Doposażenie placu zabaw

Przebudowa drogi Małżewo – Wędkowy I etap
Przebudowa drogi Małżewo – Wędkowy II etap
Przebudowa drogi Małżewo-Boroszewo
Przebudowa drogi Małżewo-Wędkowy III etap
Doposażenie świetlicy
Wymiana drzwi w świetlicy
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń

Modernizacja sieci wodociągowej
Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw 
Doposażenie świetlicy 
Wykonanie oświetlenia 
Przebudowa drogi Mieścin-Miłobądz (projekt)
Wykonanie ogrodzenia placu zabaw

MAŁŻEWKO
Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (projekt)
Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowe i zabawowe
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MIŁOBĄDZ

ROKITKI

RUKOSIN

Przebudowa ul. Topolowej
Wykonanie sieci wodociągowej I etap
Wykonanie sieci wodociągowej II etap
Przebudowa drogi Mieścin-Miłobądz (projekt)
Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej 
Modernizacja sieci wodociągowej
Budowa chodnika przy kościele
Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele
Rozbudowa remizy OSP (projekt)
Budowa boiska sportowego
Wykonanie oświetlenia
Budowa placu zabaw
Zakup i montaż urządzeń siłowych przy SP
Doposażenie w sprzęt dla OSP
Doposażenie świetlicy (remizy)

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia-osiedle Leśne
Przebudowa wiaduktu w ulicy Kasztanowej
Utwardzenie drogi dz. nr 119
Budowa chodnika ulicy Leśnej
Przebudowa części ulicy Tczewskiej
Budowa świetlicy wiejskiej (projekt)
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rokitki – Śliwiny
Budowa chodnika - dojście do placu zabaw
Budowa obiektu mostowego nad przesmykiem pomiędzy jeziorem Rokickim 
Dużym i jeziorem Rokickim Małym
Budowa ulicy Kasztanowej (projekt)
Przebudowa ulicy Cyprysowej (projekt)
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń
Wykonanie gablot informacyjnych
Wykonanie mapy sołectwa
Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Polana Leśna
Doposażenie placu zabaw

Doposażenie placu zabaw
Przebudowa drogi na odcinku Rukosin-Łukocin
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń

STANISŁAWIE
Budowa chodnika - łącznik Stanisławie-Lubiszewo (projekt)
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SZCZERBIĘCIN
Przebudowa drogi Szczerbięcin – Turze
Budowa oświetlenia dla boiska
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń
Doposażenie świetlicy

magazyn
nformacyjnyi

SZPĘGAWA
Przebudowa ul. Sosnowej i Świerkowej I etap
Budowa Gminnego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Szpęgawie „Park Szpę-
gawa”
Budowa drogi do przepompowni ścieków
Częściowa modernizacja sieci kanalizacyjnej – osiedle 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla działek znajdujących się na 
działce nr 79/12
Budowa odcinka ulicy Sosnowej i Świerkowej II etap
Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku
Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ławkami

ŚLIWINY
Poszerzenie drogi na odcinku Śliwiny-Gniszewo
Wykonanie sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rokitki – Śliwiny
Budowa sieci kanalizacyjnej I etap
Budowa sieci kanalizacyjnej II etap
Przebudowa drogi Śliwiny-Waćmierek
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego I etap
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego II etap

SWAROŻYN
Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku
Budowa wiaty przystankowej w Waćmierku
Wykonanie sieci wodociągowej w Zabagnie, Zwierzynku I etap
Modernizacja budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Wyzwolenia 4
Modernizacja boksu garażowego OSP
Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania (projekt)
Wykonanie sieci wodociągowej w Zabagnie, Zwierzynku II etap
Wykonanie sieci wodociągowej w Zabagnie, Zwierzynku III etap
Zakup wraz z montażem pieca w budynku OSP
Budowa drogi do oczyszczalni ścieków (projekt)
Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Waćmierek
Modernizacja przepompowni ścieków w Swarożynie
Przebudowa drogi Śliwiny-Waćmierek
Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie (projekt)
Budowa drogi do terenów przemysłowych leżących przy A1 w Swarożynie (projekt)
Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, ks. Piechowskiego, 
Sadowa, Krótka, Zielona) I etap
Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, ks. Piechowskiego, 
Sadowa, Krótka, Zielona) II etap
Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, ks. Piechowskiego, 
Sadowa, Krótka, Zielona) III etap
Budowa placu zabaw w miejscowości Waćmierek
Modernizacja przepompowni ścieków w Swarożynie
Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w miejscowości Swarożyn
Przebudowa przepompowni ścieków w Zabagnie
Doposażenie i remont świetlicy
Wykonanie i montaż ławek przystankowych
Remont altanek na terenie rekreacyjnym
Oświetlenie altanki przy świetlicy
Wykonanie tablic informacyjnych
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 
jednostki OSP w Swarożynie - dofinansowanie
Zakup wyposażenia dla OSP
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TCZEWSKIE ŁĄKI

TURZE

Modernizacja drogi do działki nr 179/1
Kanalizacja wsi Tczewskie Łąki
Wykonanie sieci wodociągowej
Budowa chodnika ulicy Motławskiej (projekt )
Przebudowa ulicy Czatkowskiej (projekt )
Przebudowa ulicy Zajączkowskiej II etap
Wykonanie tablicy ogłoszeniowej
Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej
Modernizacja otworu studziennego

Przebudowa przepompowni ścieków
Przebudowa drogi Szczerbięcin – Turze
Wykonanie spinki wodociągowej Turze-Małe Turze
Przebudowa drogi Turze-Damaszka
Przebudowa ulicy Krótkiej i Kościelnej
Budowa przedszkola przy ZKiW (projekt)
Budowa wiaty nad kratę i piaskownik oczyszczalni ścieków
Utwardzenie drogi (dz. nr 8 Małe Turze)
Wykonanie oświetlenia
Zakup wyposażenia dla OSP Turze
Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Przebudowa drogi w Małej Turzy

WĘDKOWY
Przebudowa drogi Małżewo – Wędkowy I etap
Przebudowa drogi Małżewo – Wędkowy II etap
Przebudowa drogi Małżewo-Wędkowy III etap
Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Remont świetlicy wiejskiej

ZAJĄCZKOWO
Budowa placu zabaw 
Przebudowa drogi (do przepompowni)
Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20
Wykonanie oświetlenia
Przebudowa drogi (koło Olkopu)

W kadencji 2014-2018 wydatkowano na zadania inwestycjne kwotę ponad 34,3 mln zł,
co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi prawie 2500 zł.

Wiślana Trasa Rowerowa WTR - R9 – wykonanie dokumentacji projektowej 
w granicach Gminy Tczew w ramach przedsięwzięcia Pomorskie Trasy Rowerowe 
o znaczeniu Międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9
Wykonanie wiat przystankowych na terenie Gminy Tczew

GMINA TCZEW



str. 10 październik 2018

magazyn
nformacyjnyi magazyn
nformacyjnyi

Okręg wyborczy Nr 1

1. GZIK Iwona Jadwiga, lat 58, zam. Bałdowo,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. STYKA Lech Józef, lat 62, zam. Bałdowo,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. JAŚKOWIAK Sylwester, lat 49, zam. Rukosin,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. SZREDER Paweł Bogumił, lat 28, zam. Knybawa,

zgłoszony przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

5. ENGLER Helena Krystyna, lat 77, zam. Bałdowo,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

6. GRĄDZIEL Krzysztof Grzegorz, lat 39, zam. Knybawa,

zgłoszony przez KWW - GRĄDZIEL - Lista nr 22

Okręg wyborczy Nr 2

1. ZAREMBA Lech, lat 68, zam. Czarlin,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. CHROMIK Przemysław, lat 65, zam. Czarlin,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. NŰRNBERG Wioleta, lat 44, zam. Czarlin,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 3

1. KATA Anna Bernadeta, lat 54, zam. Swarożyn,

zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

2. WOJSZKO Zbigniew, lat 58, zam. Swarożyn,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 4

1. ŁEPEK Anna Barbara, lat 47, zam. Zwierzynek,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. TAFLIŃSKI Krystian Henryk, lat 36, zam. Waćmierek,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. BIERNAT Piotr Wojciech, lat 52, zam. Zwierzynek,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. BEREZA Ewelina Maria, lat 30, zam. Zabagno,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Lista kandydatów na radnych 
w wyborach do Rady Gminy Tczew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 5

1. KAMIŃSKI Zbigniew Kazimierz, lat 52, zam. Małżewo,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. KURCZYNA Sławomir, lat 48, zam. Damaszka,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. SZMUDA Jerzy Bernard, lat 60, zam. Małżewo,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. GÓRSKI Łukasz, lat 35, zam. Małżewko,

zgłoszony przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

5. KOWALSKI Michał Krzysztof, lat 28, zam. Boroszewo,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

6. JEŻEWSKA Renata Elżbieta, lat 59, zam. Małżewko,

zgłoszona przez KWW NASZA PRZYSTAŃ - Lista nr 23

Okręg wyborczy Nr 6

1. WĘSIERSKA Katarzyna Barbara, lat 45, zam. Turze,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. STELMACH Marek Jan, lat 59, zam. Turze,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. WOJEWÓDKA Zdzisław Antoni, lat 61, zam. Rukosin,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. GUZIŃSKI Sławomir Andrzej, lat 39, zam. Rukosin,

zgłoszony przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

5. SOPATA Joanna Justyna, lat 44, zam. Turze,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 7

1. JAGIELSKI Krzysztof Mieczysław, lat 63, zam. Lubiszewo,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. MAZUREK Radosław Piotr, lat 38, zam. Stanisławie,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. FILCEK Karolina Bogumiła, lat 27, zam. Goszyn,

zgłoszona przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

4. KULISZEWSKA Ewa, lat 51, zam. Lubiszewo,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16
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Okręg wyborczy Nr 8

1. SURWIŁO Witold Jan, lat 40, zam. Rokitki,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

2. BRAUN Zbigniew, lat 69, zam. Rokitki,

zgłoszony przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

3. PIŁAT Piotr Józef, lat 41, zam. Rokitki,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 9

1. BURCZYK Roman Dariusz, lat 47, zam. Szpęgawa,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

2. ŁUKASIŃSKI Sławomir, lat 51, zam. Szpęgawa,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

3. OKUNIEWSKI Andrzej, lat 53, zam. Szpęgawa,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 10

1. ŻOŁNOWSKI Bogdan Feliks, lat 68, zam. Dąbrówka,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

2. LICA Zenon Piotr, lat 53, zam. Dąbrówka,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 11

1. LIŻEWSKA Monika Agnieszka, lat 29, zam. Zajączkowo,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. HINC Piotr, lat 45, zam. Zajączkowo,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. KUJAWIŃSKA Sylwia, lat 41, zam. Zajączkowo,

zgłoszona przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. KUSIO Jacek Paweł, lat 39, zam. Zajączkowo,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 12

1. FREDA Piotr Tomasz, lat 45, zam. Malenin,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. OPAŁKA Jacek Leszek, lat 44, zam. Miłobądz,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. SIWIAK Anna, lat 51, zam. Miłobądz,

zgłoszona przez KWW ANNY SIWIAK - Lista nr 18

4. KOŻYCZKOWSKI Wiesław Maria, lat 71, zam. Miłobądz,

zgłoszony przez KWW STOP KORUPCJI I PATOLOGII - Lista nr 19

Okręg wyborczy Nr 13

1. NEUBERT Karol Patryk, lat 24, zam. Tczewskie Łąki,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. PANIECZKO Andrzej Zenon, lat 62, zam. Czatkowy,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. SZULC-BOCZEK Mariola Anna, lat 35, zam. Tczewskie Łąki,

zgłoszona przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. JASIŃSKI Bogdan Mirosław, lat 65, zam. Czatkowy,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

5. KOŃCZYŃSKA Iwona Maria, lat 55, zam. Tczewskie Łąki,

zgłoszona przez KWW IWONY KOŃCZYŃSKIEJ - Lista nr 17

Okręg wyborczy Nr 14

1. KOZAK Mariola Maria, lat 54, zam. Szczerbięcin,

zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. KAPUSTA Mariusz Leon, lat 48, zam. Dalwin,

zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. RODNICKI Mirosław Józef, lat 40, zam. Łukocin,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. RICHERT Andrzej Janusz, lat 64, zam. Malenin,

zgłoszony przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

5. DOBROWOLSKA Anna Maria, lat 36, zam. Szczerbięcin,

zgłoszona przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16

6. PAŻUCHOWSKI Krystian Jan, lat 38, zam. Malenin,

zgłoszony przez KWW ŚWIADOMY TCZEW - Lista nr 20

7. WENDT Roman Franciszek, lat 59, zam. Malenin,

zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY ROMAN WENDT - Lista nr 21

Okręg wyborczy Nr 15

1. MICHALAK Eligiusz Wiesław, lat 46, zam. Gniszewo,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 10

2. CIMEK Maria, lat 61, zam. Gniszewo,

zgłoszona przez KWW POROZUMIENIE DLA GMINY - Lista nr 13

3. BZOWSKI Łukasz Mieczysław, lat 35, zam. Rukosin,

zgłoszony przez KWW HENRYKA BZOWSKIEGO - Lista nr 14

4. BŁASZKOWSKI Andrzej Paweł, lat 51, zam. Śliwiny,

zgłoszony przez KW POROZUMIENIE NA PLUS - Lista nr 15

5. STASZEWSKI Zenon, lat 59, zam. Śliwiny,

zgłoszony przez KWW UCZCIWA GMINA TCZEW - Lista nr 16
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Dożynki z DE MONO - pełne pozytywnych emocji
Tegoroczne Dożynki Gminne po raz kolejny przerosły oczekiwania organizatorów. Tłumy przybyły do 
Turza (01.09.), aby wspólnie celebrować obchody święta plonów. Słońca w sobotnie popołudnie nie 
zabrakło, co sprzyjało uroczystościom dożynkowym. Wspaniałe koncerty zespołu Żuki, Boys Band 
oraz gwiazdy wieczoru, zespołu De Mono zachwyciły zebraną w parku publiczność.  

Dożynki rozpoczęły się dziękczynną 
mszą św. w parafii p.w. Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy w Turzu, 

która odprawiona została przez nowego 
proboszcza ks. Krzysztofa Piątkiewicza. Po 
mszy korowód dożynkowy przeszedł do 
parku, gdzie odbywała się dalsza część 
uroczystości. Razem z rolnikami świętowali 
zaproszeni goście.

Jednym z obrzędów tego święta jest 
przekazanie przez starostów dożynek 
bochenka chleba upieczonego z tego-
rocznych zbiorów gospodarzowi, który 
dzieli się nim ze wszystkimi uczestnikami 

uroczystości. Podczas tegorocznych doży-
nek starostowie, czyli Katarzyna i Mirosław 
Węsierscy z Turza przekazali na ręce Wójta 
Gminy Tczew Romana Rezmerowskiego 
poświęcony chleb, prosząc o sprawiedliwe 
dzielenie. Rytuał dzielenia chleba symbo-
lizuje dostatek przez cały rok.

Atrakcji tego dnia nie brakowało. 
W parku znajdowały się stoiska gastro-
nomiczne z regionalnymi potrawami 
przygotowanymi przez Koła Gospodyń 
Wiejskich. Dla wszystkich dostępna była 
darmowa grochówka, zupa gulaszowa, 
pierogi, chleb ze smalcem oraz piernik.  

Dużą część publiczności przycią-
gnął pokaz kulinarny na dużej patelni. 
Gotowaną potrawą była zapiekanka 
makaronowa z suszonymi pomidorami, 
oliwkami doprawiona mieszanką bruschet-
ty i bazylią. Podczas pokazu odbywały się 

konkursy, w których 
można było wygrać 
gadżety kuchenne. 
Uczestników impre-
zy zapiekanką czę-
stował Wójt Gminy 
Tczew Roman Re-
zmerowski.

Dzieci mogły ba-
wić się przez cały 
czas trwania impre-
zy. Największą frajdą 
był dmuchany plac 
zabaw. Dużym zain-
teresowaniem cieszy-

ły się także warsztaty 
plastyczne oraz warsz-
taty lepienia z gliny. 
Ponadto uczestnicy 
imprezy mogli zrobić 
sobie pamiątkowe 
zdjęcie w fotobud-
ce. Co najważniejsze 
wszystkie te atrakcje 
były za darmo.

Na scenie zapre-
zentowali się: Orkie-
stra Dęta z Pinczyna, 

młodzież z Gimnazjum 
z Dąbrówki, (Monika 
Holz, Roksana Link 
i Wiktoria Drews) oraz 
taneczna formacja 
dzieci z Placówki 
Wsparcia Dziennego 
z Lubiszewa. Miłośni-
cy muzyki disco polo 
mogli pobawić się 
na koncercie zespołu 
Boys Band. Nie lada 

atrakcją był występ 
zespołu Żuki, który od 
lat osiemdziesiątych 
gra w niezmienionym 
składzie, popularyzu-
jąc muzykę rokową 
lat 60 i 70. Gwiazdą 
wieczoru był zespół 
DE MONO – jedna 
z najpopularniejszych 
formacji pop-rocko-
wych w Polsce. Ich 
koncert to potężna 
dawka energii, która 
udzieliła się wszystkim. 
Publiczność tańczyła przy znanych prze-
bojach, takich jak: „Kochać inaczej”, „Zo-
stańmy sami”, „Wszystko jest na sprzedaż”.

Coroczną tradycją imprezy dożynko-
wej jest konkurs na najładniejszy wieniec 
dożynkowy. W tym roku do konkursu zgło-
szone zostały 4 wieńce z terenu gminy 
Tczew. Zgodnie z regulaminem wieńce 
były wykonane z naturalnych materiałów 
związanych ze świętem plonów.

Komisja konkursowa przyznała I miejsce 
i nagrodę w wysokości 1500 zł sołectwu 
Szpęgawa. Pozostałe sołectwa Gniszewo, 
Turze i Szczerbięcin otrzymały egzekwo 
II miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł. 
Nagrody, dyplomy oraz gratulacje wręczył 
Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski 
oraz Sekretarz Gminy Joanna Szlicht.

Jednym z punktów programu było uro-
czyste przekazanie sprzętu dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych z Gniszewa, 
Miłobądza, Swarożyna i Turza będących 
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśni-
czym. W ramach realizacji zadań z Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedli-
wości gmina otrzymała środki w wysokości 
ponad 20 000,00 zł, za co został zakupiony 
sprzęt niezbędny do udzielania wykwalifi-
kowanej pomocy przedmedycznej.

Ostatnią atrakcją na zakończenie im-
prezy był pokaz laserowy - niesamowite 
widowisko, pełne kolorowych wrażeń wzro-
kowych, połączonych z muzyką i efektow-
nym światłem.
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Wójt Gminy Tczew składa serdeczne 
podziękowania wszystkim sponsorom, 
organizacjom społecznym, instytucjom, 
firmom, sołtysom, radnym, pracownikom 
urzędu, strażakom oraz mieszkańcom 
zaangażowanym w organizację tego-
rocznych dożynek. Dzięki okazanemu 
wsparciu udało się stworzyć niezapo-
mnianą imprezę, którą mieszkańcy gmi-
ny Tczew oraz przybyli goście będą 
długo pamiętać.
Szczególne podziękowania dla:
- Dyrektora Tomasza Resmerowskiego 

oraz pracowników Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Turzu,

- Dyrektora Arkadiusza Kiemczyńskiego 
oraz pracowników Domu Pomocy 
Społecznej w Damaszce,

- Dyrektora Krzysztofa Pacholskiego oraz 
pracowników Domu Pomocy Społecz-
nej w Stanisławiu

- Katarzyny i Mirosława Węsierskich
- Ks. proboszcza Krzysztofa Piątkiewicza,
- Strażaków Ochotniczych Straży Po-

żarnych z Turza, Dalwina i Dąbrówki,
- Eugenii Pokorskiej-Sawczuk Prezesa 

Banku Spółdzielczego w Tczewie,
- Kazimierza Arczewskiego z Gospo-

darstwa Sadowniczego Waćmierek,
- Przemysława Bolskiego i Andrzeja For-

nalika z Zakładu Usług Komunalnych 
w Tczewie,

- Grzegorza i Zbigniewa Krause z Zakła-
dów Przetwórstwa Mięsnego w Dal-
winie

- Juliana Grygolec,
- Andrzeja Bronk,
- Piotra Bronk,
- Jadwigi Gajewskiej,
- Anny Kata,
- Marii Cimek,
- Radosława Wierzbickiego,
- Michała Dampc,
- Agnieszki Czajkowskiej-Wendorff,
- Emilii Liss,
- Zbigniewa Wysockiego.

Podziękowanie
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Dzień Seniora w Miłobądzu
Dzień Seniora to szczególne święto, święto ludzi starszych, którym należy się szacunek i uznanie 
za bezinteresowną miłość i mądrość, jakimi obdarowują młodsze pokolenia. To oni są w naszych 
domach piewcami tradycji. 

Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują 
stare obrzędy i zwyczaje, przez co 
wzbogacają i przekazują unikalną 

kulturę i obyczaje naszego regionu.
Międzynarodowy Dzień Seniora usta-

nowiony został 14 grudnia 1990 roku przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ i obchodzony 
jest corocznie 1 października, ale w naszym 
kalendarzu można znaleźć kilka dat, do 
których przypisane jest to święto: 20 listo-
pada Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 
października Europejski Dzień Seniora. Jak 
więc widać rola seniorów w życiu całego 
społeczeństwa jest dostrzegana i docenia-
na. Pamięta o tym także sołtys Miłobądza 
Gabryela Ciesielska, która w świetlicy wiej-
skiej zorganizowała 7 października „Dzień 
Seniora” dla mieszkańców sołectwa. Jest 

to dobra okazja do zwrócenia uwagi na 
problemy osób starszych, przeciwdziała-
nia wykluczeniu społecznemu seniorów, 
aktywizowania najstarszych mieszkańców 
oraz propagowania równego udziału w ży-
ciu społecznym.

W spotkaniu uczestniczył również Wójt 
Gminy Tczew Roman Rezmerowski, który 
życzył seniorom pogody ducha i zdrowia 
przekazując tym samym na ręce pani 
sołtys kosz upominkowy. Głos zabrał także 
Radny Powiatu Tczewskiego Piotr Odya.

Dla zaproszonych gości przegotowa-
ny został smaczny poczęstunek. Imprezę 
poprowadził Dj Grzechu Godzina, który 
wypełniły salę największymi przebojami 
biesiady polskiej.

Zrealizowano kolejny etap zagospodarowania 
parku w Gniszewie

W Gniszewie zrealizowano kolejny, III etap zagospodarowania 
parku. Projekt pn. „Sport to zdrowie”, podobnie jak dwa 
poprzednie, realizowany był w ramach programu „Działaj lokalnie 
X” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, 
które to zadanie w postaci regrantingu współfinansowała Gmina 
Tczew. Na realizację zadania grupa Aktywatorów Sołectwa 
Gniszewo uzyskała wsparcie w wysokości 6000 zł.

W ramach zadania zakupiono i za-
montowano zewnętrzne urządze-
nia siłowe: orbitrek i wyciąg górny 

pojedynczy. Gmina Tczew natomiast, 
udzieliła wsparcia na zakup ławki i kosza 
na śmieci. Mieszkańcy w zakresie wnie-
sionego wkładu własnego uporządkowali 
teren parku pod montaż urządzeń siło-
wych. Dzięki wolontariuszom cały park służy 

mieszkańcom, aktywizując ich i wzmac-
niając relacje międzyludzkie.

W ramach realizacji pierwszego etapu 
w 2016 roku zakupiono tablicę informacyj-
ną, dwie ławki i wyłożono alejkę kostką 
chodnikową. W roku ubiegłym wyłożono 
alejkę kostką chodnikową na odcinku 55 
m, zamontowano jedną ławkę i posadzono 
14 drzewek.
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Światowy Dzień Sybiraka – uroczystości pod pomnikiem 
w Rokitkach

Pamięć o ofiarach hitleryzmu i stalinizmu została uczczona przez młodzież szkół gminnych, 
samorządowców oraz rodziny ofiar, 17 września br. pod pomnikiem w Rokitkach. Jest to dzień, w którym 
w 1939 r. Związek Radziecki dokonał brutalnej napaści na Polskę. Wówczas do niewoli sowieckiej trafiło 
około 250 tysięcy polskich żołnierzy, w tym około 18 tysięcy oficerów. Nastąpiły masowe deportacje 
Polaków, zamieszkałych na terenach zajętych przez agresora, w głąb Związku Radzieckiego.

Aby pielęgnować wśród młodzieży 
postawy patriotyzmu, zorganizo-
wane zostało zgromadzenie pod 

obeliskiem w Rokitkach, który z inicjatywy 
Społecznego Komitetu Budowy Obeli-
sku Upamiętniającego Poszkodowanych 
w czasie II wojny światowej został odsłonię-
ty 11 listopada 2016 roku. Wówczas edu-
kacyjne znaczenie patriotycznej postawy 
mieszkańców Rokitek podkreślił emeryto-
wany dziekan tczewski ks. prałat Stanisław 
Cieniewicz, zachęcając lokalną młodzież 
do  pielęgnowania pamięci o polskich bo-
haterach. Tegoroczne zgromadzenie było 
wypełnieniem przesłania księdza prałata.

Tego dnia, z samego rana, kilkudzie-
sięciu uczniów z każdej ze szkół gminnych 
przemaszerowało kilka kilometrów, aby 
w Marszu Pamięci uczcić pamięć o ofia-

rach totalitarnych reżimów. Zwieńczeniem 
marszu było spotkanie przy pomniku w Ro-
kitkach i oddanie hołdu ofiarom hitleryzmu 
i stalinizmu.  

Wydarzenie odbyło się pod patrona-
tem Gminy Tczew, Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Swarożynie oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku. 
Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania 
hymnu narodowego. Następnie Wójt Gmi-
ny Tczew Roman Rezmerowski przywitał 
przybyłych gości, nauczycieli i młodzież ze 
szkół gminnych oraz mieszkańców.

Wśród przywitanych gości byli: Pani 
Helena Ruszkowska, mieszkanka Rokitek, 
ofiara hitlerowskiego reżimu, upamiętniona 
na tablicy obelisku, Pani Irena Ukleja – 
Sybiraczka, ofiara reżimu stalinowskiego, 
Łukasz Kowalski reprezentujący posła na 
sejm RP Kazimierza Smolińskiego, Starosta 
Powiatu Tczewskiego Tadeusz Dzwon-
kowski, Przewodnicząca Rady Powiatu 

Tczewskiego Barbara 
Kamińska, Sekretarz 
Gminy Tczew Joan-
na Szlicht, Radna 
Ewa Bieszka, Sołtys 
sołectwa Rokitki Zbi-
gniew Braun, Sołtys 
sołectwa Lubiszewo 
Krzysztof Jagielski, 
dziekan tczewski ks. 
Jacek Spychalski, 
ks. prałat Stanisław 
Cieniewicz oraz 
proboszcz miejsco-
wej parafii, zarazem 
kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pocie-
szenia w Lubiszewie ks. Krzysztof Niem-
czyk, Naczelnik Wydziały Prewencji asp. 
sztab. Arkadiusz Pałkowski reprezentujący 

Komendanta Po-
wiatowego Policji 
w Tczewie, insp. 
Dariusza Kra-
sulę, Naczelnik 
Oddziałowego 
Biura Edukacji 
Narodowej IPN 
w Gdańsku , 
Krzysztof Drażba, 
przedstawicie-
le Społecznego 
Komitetu Budo-
wy Obelisku Upa-
miętniającego 
Poszkodowanych 
w czasie II wojny 
światowej: Graży-

na Arin i Piotr Piłat, Wielki Kanclerz Orderu 
Świętego Stanisława Przeor Pomorski Stefan 
Kukowski oraz Damy i Kawalerowie Orderu 
Świętego Stanisława, przedstawiciele Klubu 
Inteligencji Katolickiej w Gdańsku Oddział 
Tczew, prezes Klubu Gazety Polskiej Tczew 
Maria Woźniak, członkowie Stowarzyszenia 

Zawsze Patriotycznie Solidarni z  preze-
sem Kazimierzem Jagodą, przedstawiciel 
Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Jerzy 
Wierzbowski.  

Podczas uroczystości Naczelnik Wydzia-
łu Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej 
Oddział w Gdańsku, Krzysztof Drażba wy-
głosił krótki wykład historyczny na temat 
okrucieństwa dwóch totalitarnych syste-
mów, które zadały cierpienie milionom 
Polaków. Następnie odsłuchano Hymnu 
Sybiraków. Nie zabrakło również modli-
twy za zmarłych, którą odmówił dziekan 
tczewski, proboszcz parafii Najświętszej 
Marii Panny Matki Kościoła w Tczewie, ks. 
Jacek Spychalski. Ostatnim punktem uro-
czystości było złożenie wiązanek kwiatów 
oraz zapalonych zniczy pod obeliskiem 
przez delegacje zaproszonych gości oraz 
uczniów szkół.  

Na zakończenie dyrektor Zespołu Kształ-
cenia i Wychowania w Swarożynie, Woj-
ciech Czerwiński podziękował wszystkim 
za obecność oraz  w imieniu dyrektorów 
szkół gminnych, zadeklarował wolę pielę-
gnowania pamięci ofiar totalitarnych reżi-
mów przez coroczną organizację w dniu 
17 września uroczystości pod pomnikiem 
w Rokitkach.
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Dzień Pieczonego Ziemniaka
Rodzinny festyn „Dzień Pieczonego Ziemniaka” już na stałe wpisał się w kalendarz imprez 
organizowanych przez Gminę Tczew. Ziemniaczane szaleństwo po raz piąty opanowało teren 
rekreacyjny w Swarożynie (25.08.). Zabawa była znakomita. Jak sama nazwa imprezy wskazuje 
tematem przewodnim był ziemniak. Na przybyłych gości czekał darmowy poczęstunek w postaci 
zupy kartoflanki i placków ziemniaczanych.

Gwiazdami swarożyńskiego święta 
był zespół Farba, ze słynną pio-
senką „Chcę tu zostać”. Artystka 

Joanna Kozak porwała zebraną publicz-
ność nie tylko do tańca, ale i wspólnego 
śpiewu, gdyż na, co dzień zawodowo uczy 
śpiewać. Na scenie wystąpił także zespół 
disco polo Eratox, który mimo chwilowe-
go deszczu przyciągnął publiczność pod 
scenę zapraszając do zabawy.

Najmłodsi uczestnicy nie mieli chwili 
na nudę. Liczne atrakcje zajęły dzieciom 
całe sobotnie popołudnie. Można było 
skorzystać z przejażdżki na koniach. Były 
zjeżdżalnie, trampoliny, karuzela oraz za-
bawy i konkursy z nagrodami związane 
z ziemniakami. Odbyły się również warsz-
taty plastyczne. Chętni mogli wziąć udział 

w konkursie plastycznym „Molo w Swa-
rożynie”.  Konkurs odbył się w dwóch 
kategoriach wiekowych, w których miej-
sca zajęli:

Kategoria wiekowa 6-10 lat
I miejsce Oliwia Kamińska,
II miejsce Oliwia Odia,
III miejsce Oliwier Demski.

Kategoria wiekowa powyżej 10 lat
I miejsce Julia Czapla,
II miejsce Ola Pałkowska,
III miejsce Natalia Grzesiak.

Ponadto odbył się turnieju piłki nożnej, 
który cieszył się dużym zainteresowaniem, 

o czym świadczyła ilość zgłoszonych dru-
żyn. Jednak sędzia musiał wybrać najlep-
szych, przyznając:

I miejsce FC Biedronki,
II miejsce Czochecy,
III miejsce Liga Swarożyn.

Wszyscy zwycięzcy konkursów zostali 
obdarowani dyplomami i nagrodami, 
które wręczali: Dyrektor Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Swarożynie Wojciech 
Czerwiński, Wiceprzewodnicząca Rady 
Gminy Tczew Ewa Bieszka oraz Radna 
Anna Kata.

Na zakończenie imprezy odbyła się za-
bawa taneczna, którą poprowadził zespół 
Dekompresja. 
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Turniej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy 
Tczew w Lubiszewie

W niedzielę (23.09) września na boisku sportowym „Orlik 2012”  w Lubiszewie 4 drużyny z gminy 
Tczew rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Tczew w Turnieju Piłki Nożnej Oldbojów. Otwarcia 
turnieju dokonali organizatorzy turnieju: Wójt Gminy Tczew Roman Rezmerowski i Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Lubiszewie Alina Jurczyńska.

Po zaciętej rywalizacji zostały rozda-
ne nagrody. Puchar Wójta Gminy 
Tczew i I miejsce otrzymała drużyna 

z Dąbrówki
II miejsce: Rokitki,
III miejsce: Swarożyn,
IV miejsce: Szpęgawa-Mieścin-Lubi-

szewo
Uhonorowani również zostali:
Pan Dariusz Godlewski – najstarszy za-

wodnik turnieju;
Pan Arkadiusz Jeka– najlepszy zawod-

nik turnieju;
Pan Roman Zadrożny – najlepszy bram-

karz turnieju.
Wszystkim uczestnikom dopisywał świet-

ny humor, więc spotkanie można uznać za 
udane. Równolegle z turniejem odbywał 
się Festyn Rodzinny. Przygotowane zostały 

konkurencje sportowe  na wesoło, w któ-
rych brały udział całe rodziny. Rodzice 
wspólnie z dziećmi rozegrali kilka konkuren-
cji. Zabawy przepla-
tane były występami 
tanecznymi i wokal-
nymi uczniów z SP 
Lubiszewo. Zaprezen-
towano także pokaz 
karate w wykona-
niu najmłodszych 
podop iecznych 
Sportowego Klubu 
Karate Senshi.

Dzięki hojności 
i współpracy z rodzi-
cami możliwe było 
zorganizowanie sta-
nowisk ze słodkim 

poczęstunkiem i nagrodami dla uczest-
ników zabawy, a dla wszystkich głodnych 
przygotowana była grochówka.

I Mini Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Zajączkowa
W Zajączkowie w niedzielę (23.09) odbył się I Mini Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Zajączkowa 
dla dzieci.

W turnieju wzięło udział 11 chłopców 
w 3 drużynach:  FC Zajączkowo, 
Olkop FC i Jaguar Malenin. I miej-

sce bezkonkurencyjnie zajęła drużyna 
Jaguar Malenin, II miejsce przypadło dru-
żynie FC Zajączkowo, a III miejsce Olkop 
FC. Najlepszym zawodnikiem turnieju wy-
brany został Kreft Mateusz, najlepszym 

bramkarzem okazał się Masowa Kacper, 
a najlepszym strzelcem okrzyknięto Hinc 
Damiana. Wszyscy uczestnicy turnieju wraz 
z sędziami otrzymali medale, a najlepsi 
zawodnicy puchary. Nie zabrakło także 
upominków, które osobiście wręczył Wójt 
Gminy Tczew Roman Rezmerowski oraz 
sołtys sołectwa Zajączkowo Piotr Hinc.
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Posiadacze trzody chlewnej:
u obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni 

zwiększenia lub zmniejszenia liczebności 
stada, z wyjątkiem urodzenia oraz uboju 
zwierzęcia gospodarskiego, w przypadku 
zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia 
choroby zakaźnej zwierząt podlegającej 
obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru 
zapowietrzonego, zagrożonego lub innego 
obszaru podlegającego ograniczeniom
u obowiązek zgłoszenia faktu oznakowa-

nia świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowa-
nia, podając liczbę oznakowanych zwierząt;
u w przypadku zagrożenia wystąpienia 

lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 
podlegającej obowiązkowi zwalczania i okre-
ślenia obszaru zapowietrzonego, zagrożo-
nego lub innego obszaru podlegającego 
ograniczenio 4 m,
u założenie na małżowinę uszną kolczyka 

albo wytatuowanie numeru siedziby stada, 
w której świnia się urodziła przed opuszcze-
niem przez to zwierzę tej siedziby stada, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 
urodzenia tego zwierzęcia;

u w przypadku dodatkowego oznako-
wania świń - założenie na małżowinę uszną 
kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfi-
kacyjnego zgodnego z numerem siedziby sta-
da, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, 
w przypadku gdy świnia została przemieszczo-
na do siedziby stada innej niż siedziba stada 
urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie 
stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak 
nie później niż przed opuszczeniem przez to 
zwierzę tej siedziby stada;
u zniesiono obowiązek zgłoszenia kie-

rownikowi biura BP ARiMR dodatkowego 
oznakowania świń;
u obowiązek znakowania świń, w przy-

padku utraty przez świnię kolczyka lub jego 
uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdze-
nia tej okoliczności;
u obowiązek przekazywania kierownikowi 

biura BP ARiMR tylko liczby świń ustalonej 
podczas spisu;

Posiadacze bydła, owiec i kóz:
u wyłączono posiadaczy bydła z obo-

wiązku dokonywania spisu stanu stada;
u zrezygnowano z obowiązku przeka-

zywania wyników spisu owiec lub kóz do 

kierownika biura (liczbę zwierząt ustaloną 
podczas spisu należy odnotować w księ-
dze rejestracji).

Pośrednicy, organizatorzy targów, wystaw, 
pokazów lub konkursów zwierząt:
u zwolniono podmioty prowadzące dzia-

łalność w zakresie organizowania targów, 
wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt 
z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji 
dla świń;
u zwolniono podmioty prowadzące obrót 

zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie 
lub skup zwierząt z obowiązku prowadze-
nia ewidencji;
u wprowadzono obowiązek prowadzenia 

ewidencji dla podmiotów prowadzących 
miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie or-
ganizowania targów, wystaw, pokazów lub 
konkursów zwierząt;
u zwolniono z obowiązku dokonywania 

spisu stanu stada owiec lub kóz i świń posia-
daczy zwierząt władających nimi tymczaso-
wo, w związku z ich transportem.

Sporządził: Łukasz Kowalski – Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  
tel. 58/ 530-36-85.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZMIANY W ZASADACH IRZ 
Hodowco zwierząt z dniem 11 września 2018r. zmieniły się zasady dotyczące  

identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642). 
 
Posiadacze trzody chlewnej: 
 obowiązek zgłaszania w ciągu 2 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia oraz uboju zwierzęcia gospodarskiego, w 

przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, 
zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom  

 obowiązek zgłoszenia faktu oznakowania świni, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, podając liczbę oznakowanych zwierząt; 
w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru 
zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom,  

 założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru siedziby stada, w której świnia się urodziła przed opuszczeniem przez to zwierzę tej 
siedziby stada, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia urodzenia tego zwierzęcia; 

 w przypadku dodatkowego oznakowania świń - założenie na małżowinę uszną kolczyka albo wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem 
siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni, w przypadku gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada 
urodzenia i świnia przebywa w tej siedzibie stada dłużej niż 30 dni, - bezzwłocznie, jednak nie później niż przed opuszczeniem przez to zwierzę tej 
siedziby stada;  

 zniesiono obowiązek zgłoszenia kierownikowi biura BP ARiMR dodatkowego oznakowania świń; 
 obowiązek znakowania świń, w przypadku utraty przez świnię kolczyka lub jego uszkodzenia, w terminie 1 dnia od stwierdzenia tej okoliczności; 
 obowiązek przekazywania kierownikowi biura BP ARiMR tylko liczby świń ustalonej podczas spisu; 

Posiadacze bydła, owiec i kóz: 
 wyłączono posiadaczy bydła z obowiązku dokonywania spisu stanu stada; 
 zrezygnowano z obowiązku przekazywania wyników spisu owiec lub kóz do kierownika biura (liczbę zwierząt ustaloną podczas spisu należy 

odnotować w księdze rejestracji). 

Pośrednicy, organizatorzy targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt: 
 zwolniono podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt z obowiązku prowadzenia 

księgi rejestracji dla świń; 
 zwolniono podmioty prowadzące obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt z obowiązku prowadzenia ewidencji; 
 wprowadzono obowiązek prowadzenia ewidencji dla podmiotów prowadzących miejsca gromadzenia zwierząt, podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt; 
 zwolniono z obowiązku dokonywania spisu stanu stada owiec lub kóz i świń posiadaczy zwierząt władających nimi tymczasowo, w związku z ich 

transportem. 

 
 

Sporządził: Łukasz Kowalski – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tel. 58/ 530-36-85 
 

Zmiany w zasadach IRZ
Hodowco zwierząt z dniem 11 września 2018 r. zmieniły się zasady dotyczące identyfikacji 
i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1642).

Informacja dla hodowców drobiu

W związku z zagrożeniem wystąpienia 
wysoce zjadliwej grypy ptaków 
w Polsce hodowcy drobiu po-

winni zachowywać szczególną ostrożność 
i stosować odpowiednie środki bioaseku-
racji minimalizujące ryzyko przeniesienia 
wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, 
w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzo-
nej przestrzeni, pod 
warunkiem uniemożli-
wienia kontaktów z dzi-
kim ptactwem;

2. Przechowywać 
paszę w pomieszcze-
niach zamkniętych 
lub pod szczelnym 
przykryciem, uniemożli-
wiającym kontakt z dzi-
kim ptactwem;

3. Karmić i poić 
drób w pomieszcze-
niach zamkniętych, 
do których nie mają 
dostępu ptaki dzikie;

4 .  S t o s o w a ć 
w gospodarstwie 
odz ież i  obuwie 
ochronne oraz po 
każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyć ręce 
wodą z mydłem;

5 .  S t o s o w a ć 
maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyj-
ściach z budynków, 
w których utrzymywany 
jest drób.

 

Zabezpiecz budynki, 
w których utrzymywany 
jest drób oraz paszę przed 
dostępem zwierząt 
dzikich, w tym ptaków. 

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY 
GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY 
PTAKÓW (HPAI) 

Stosuj maty dezynfekcyjne 
w wejściach i wyjściach 
z budynków, w których 
utrzymywany jest drób oraz 
przy wjazdach i wyjazdach 
z gospodarstwa. 

Nie karm drobiu na zewnątrz 
budynków inwentarskich.  

W przypadku wykonywania 
czynności związanych z obsługą 
drobiu stosuj odzież i obuwie 
ochronne przeznaczone 
wyłącznie do tego celu. Nie wykorzystuj do pojenia 

drobiu wody ze zbiorników, do 
których mają dostęp dzikie ptaki. 

Obserwuj stan zdrowia ptaków. 
O wszelkich niepokojących 
objawach natychmiast 
powiadom lekarza weterynarii. 

Po każdym kontakcie 
z drobiem lub dzikimi 
ptakami umyj ręce wodą 
z mydłem. 

Pozostaw ptaki w przeznaczonych 
do tego celu pomieszczeniach bez 
możliwości swobodnego poruszania 
się po otwartym wybiegu. 

Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocz-

nie do odpowiednich osób i instytucji 
(lekarz weterynarii prywatnej praktyki, 
powiatowy lekarz weterynarii, wójt/
burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia 
wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej 
grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Zwiększona śmiertelność; znaczący 
spadek pobierania paszy i wody; objawy 
nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg 
i skrzydeł, niezborność ruchów; duszno-
ści, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły 
spadek nieśności.
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Warsztaty dla młodzieży
21 września br. uczniowie klasy III gimnazjalnej wzięli udział w Warsztatach Nowe Widnokręgi – 
Zrozumieć Media, organizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 
które odbyły się w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Tczewie.

Warsztaty realizowały podstawę pro-
gramową wiedzy o społeczeństwie 
w zakresie świadomego odbioru 

mediów, a konkretnie uczniowie poznali  
różnice pomiędzy komunikatem/informa-
cją, opinią, perswazją, manipulacją. Poznali 
podstawowe terminy medialne, dowiedzieli 
się,  że komunikaty medialne trudno jed-
noznacznie zakwalifikować wyłącznie jako 
informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne 
lub zmanipulowane, poznali  główne cechy 

rzetelnego przekazu informacji oraz spo-
sobów zakłamania przekazu medialnego. 
Uczniowie zostali zachęceni do samodzielnej 
oceny treści przekazu medialnego oraz do 
krytycznego i odpowiedzialnego przekazy-
wania informacji. Mieli okazję doświadczyć 
pracy studia telewizyjnego i radiowego. Pod 
kierunkiem fachowców przygotowali materiał 
telewizyjny, radiowy i prasowy z warsztatów.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 
pod patronatem Wójta Gminy Tczew oraz 

Starosty Tczewskiego. Jego organizatorem 
była Anna Krykowska. W warsztatach wzięli 
udział uczniowie trzecich klas gimnazjalnych 
Gminy Tczew oraz reprezentanci tczewskich 
szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, I Liceum Ogólnokształ-
cącego, II Liceum Ogólnokształcącego, 
Zespołu Szkół Katolickich, Zespołu Szkół Bu-
dowlanych i Odzieżowych, Zespołu Szkół 
Rzemieślniczych i Kupieckich oraz Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

“Aktywny amator, super kreator” - cykl warsztatów 
twórczych

Wójt Gminy Tczew popisał umowę na dofinansowanie zadania pn. „Aktywny amator, super kreator - 
cykl warsztatów twórczych” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020. 
Wartość projektu 50.000,00 zł, z tego 31.815,00 to kwota dofinansowania, pozostała wartość  18.185,00 
to środki własne gminy.

Operacja zakłada przeprowadze-
nie cyklu warsztatów twórczych 
na bazie świetlic wiejskich, które 

pełnią rolę lokalnych ośrodków kultu-
ry, w czterech miejscowościach gminy 
Tczew tj. Swarożynie, Miłobądzu, Turzu, 
Szpęgawie. Warsztaty będą miały cha-
rakter międzypokoleniowy. Będą mogły 
w nich uczestniczyć dzieci w towarzy-
stwie rodziców, dziadków, starszego ro-
dzeństwa lub samodzielnie. Zajęcia są 
otwarte na uczestnictwo młodzieży oraz 
dorosłych. Zajęcia będą także okazją do 
wspólnego spędzania czasu, umocnie-
nia więzi w społeczności, działania we 
współpracy. Warsztaty przeprowadzone 
będą w dwóch blokach tematycznych.                                                                                                                                    
Pierwszy - warsztaty „Zrób to Sam” będą 
obejmować zagadnienia plastyczne, 
rękodzielnicze, techniczne, przeprowa-
dzane w duchu „Zrób to sam!”.  Bazują na 
sentymencie starszych do szkolnych zajęć 
praktyczno-technicznych, promują lokalną 
kulturę, rozbudzają kreatywność uczest-

ników, rozwijają umiejętności manualne. 
Podczas zajęć będą również wykorzysty-
wane materiały używane - śmieci, nadając 
im nowe życie w nowej formie tzw. upcy-
kling.  Prowadzący będą wykorzystywać 

okazje, takie jak dzień babci, dziadka 
i inne święta, by promować własnoręcznie 
wykonywane prezenty oraz ozdoby. Drugi 
blok tematyczny to warsztaty cyfrowe 
obejmujące programowanie Minecraft, 
Akademia Małego Yutubera, Elektornika 
i Robotyka. W dzisiejszych czasach kom-

putery i internet pełnią coraz większą rolę. 
Z tego powodu postanowiliśmy nauczyć 
dzieci bezpiecznego korzystania z sieci 
oraz wykorzystywania komputera do cze-
goś więcej niż granie i bezmyślne przeglą-
danie internetu. Zajęcia mają za zadanie 
rozbudzić w dziecku pasję i dać mu szansę 
rozwijania swoich zainteresowań. Poprzez 
warsztaty chcemy pokazać uczestnikom 
umiejętność pracy w grupie, rozwijać kre-
atywność, cierpliwość i wytrwałość w dą-
żeniu do realizacji zadań, celów.  Podczas 
prowadzonych warsztatów cyfrowych 
trenerzy zapoznają uczestników z niebez-
pieczeństwami płynącymi z korzystania 
z internetu oraz  przekażą podstawowe 
zasady wymagane do publikacji warto-
ściowych treści w internecie. Uczestnicy 
zapoznają się z podstawami elektroniki, 
a motywacją do zdobywania wiedzy bę-
dzie perspektywa zbudowania własnego 
robota.  W trakcie zajęć pokazane zostaną 
ciekawe strony internetowe zawierające 
przydatne materiały i informacje w zakresie 
ochrony środowiska.
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Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Swarożynie
W niedzielę 30.09. do Swarożyna zjechali hodowcy, właściciele i miłośnicy psów rasowych z całego kraju.

Teren rekreacyjny przy świetlicy stał się 
ringiem dla czworonożnych piękności. 
Krajowa Wystawa Psów Rasowych 

zorganizowana została przez Polską Fe-
derację Kynologiczną. W wystawie wzięły 
udział 52 psy. O miano najpiękniejszego 
walczyły rasy: Yorkshire Terrier, Yorkshire 
Terrier Biewer a’la Pom Pon, Yorkshire Terrier 
Golddust, Buldog francuski, Chodsky Pes, 
Owczarek Staroniemiecki, Owczarek nie-
miecki, Owczarek niemiecki długowłosy.

Sędzia krajowy Anna Dermont oraz 
sędziowie stażyści: Monika Staniszewska 
i Dawid Misiurski oceniając psy brali pod 
uwagę budowę ogólna, zgryz, szatę, 

głowę, linię dolną, linię górną, kończy-
ny, psychikę, prezentację i ruch. Pomimo 
różnorodności ras, to jednak głównych 
bohaterów wystawy łączyło jedno —każdy 
z nich został  podręcznikowo przygotowa-
ny, wyczesany, przystrzyżony i wyszkolony 
przez swojego właściciela. Czworonogi 
prezentowały swe wdzięki, nienaganny 
wygląd i zachowanie w 6 klasach: baby, 
szczeniąt, młodzież, pośrednie, otwarte 
i championów. Aż 30 psów otrzymało naj-
wyższą notę sędziowską i zajęło 1 miejsce 
w swojej klasie na ringu. Po porównaniu 
psa i suki przez sędzinę i wyłonienie zwy-
cięscy, do konkurencji finałowych przeszło 

Dzień Latawca w Szpęgawie
22 września Szpęgawa miała swoje święto. „Dzień Latawca” - bo o nim mowa, to święto, które rokrocznie 
organizuje sołtys-Jadwiga Gajewska.

15 psów. Najładniejsze okazy po ocenie 
sędziów otrzymały dyplomy, puchary 
i nagrody. 

Jak sama nazwa wskazuje, tego dnia 
dzieci miały możliwość puszczania 
latawców. Wietrzna pogoda sprzy-

jała, a latawce swobodnie unosiły się 
w powietrzu. Święto latawca było do-
skonałą okazją do uroczystego otwarcia 
„Przebudowanej ścieżki rekreacyjnej 
w Parku Szpęgawa” zrealizowanej ze 
środków funduszu sołeckiego, o któ-
rej wspólnie zdecydowali mieszkań-
cy Szpęgawy. Dodatkowo w ramach 
dotacji programu „Działaj Lokalnie X 
2018” Fundacji Pokolenia, Szpęgawa 
otrzymała 4200 zł na stworzenie boiska 
plażowego oraz doposażenie ścieżki 
w 10 ławek. W otwarciu poza mieszkań-
cami, uczestniczyli Wójt Gminy Tczew 
Roman Rezmerowski oraz Radny Gminy 
Tczew Julian Grygolec, którzy wraz z Ja-
dwigą Gajewską dokonali oficjalnego 
przecięcia wstęgi. Proboszcz parafii Św. 
Trójcy w Lubiszewie Krzysztof Niemczyk 
poświęcił ścieżkę, aby służyła wszystkim 
małym i dużym mieszkańcom sołectwa. 
Po uroczystym otwarciu mieszkańcy wy-
próbowali ścieżkę nie tylko spacerując, 
ale i przejeżdżając na rowerach, rolkach 
i deskorolkach.
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Depresja – cichy zabójca
Dlaczego zabójca? Ponieważ może doprowadzić do śmierci (ryzyko popełnienia samobójstwa przez 
osobę cierpiącą na depresję jest 50 razy wyższe niż w przypadku osób zdrowych). Dlaczego cichy? 
Ponieważ nie następuje gwałtownie, jest to proces, o którym czasami nie wiemy kiedy  się rozpoczął. 

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.

Często sięgamy po pomoc w ostat-

niej fazie, kiedy życie wydaje się być nie 

do zniesienia, zamiast szybciej skonsulto-

wać się z psychologiem. Zadziwia mnie 

fakt, że w dalszym ciągu (w XXI wieku) 

ludzie czują wstyd przed pójściem na 

terapię, zwłaszcza, że badania naukowe 

potwierdzają jej ogromną skuteczność. 

Nie wspomnę już o pacjentach (także 

moich własnych), którzy mówią o po-

prawie jakości życia. 

Z jednej strony słowo depresja bywa 

nadużywane (wiele osób mówi „mam 

depresję”, podczas gdy tak naprawdę 

czują smutek), z drugiej choroba bywa 

bagatelizowana. Oczekuje się od cho-

rego, „by przestał się smucić, by nie 

przesadzał, by się ogarnął”. Takie słowa 

nie tylko nie pomagają, a wręcz nasilają 

i tak już trudny jego stan i dodatkowo 

wzbudzają  poczucie winy. Gdyby rze-

czywiście mógł cos z tym zrobić, to by 

zrobił, jednak nie jest w stanie. Zatem 

potrzebuje pomocy. 

A statystyki są zatrważające. Zdaniem 

Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

do  2020 depresja stanie się pierwszą 

chorobą cywilizacyjną, a prawie 18% 

populacji przynajmniej raz w życiu na 

nią zachoruje. 

1.Depresja objawy
Objawy depresji mogą być u każde-

go pacjenta inne, dlatego tak trudno 

ją rozpoznać. Gdy mówimy o złym sa-

mopoczuciu psychicznym to na począt-

ku jest smutek, później przygnębienie, 

a gdy jest naprawdę źle, to depresja. 

Osoba dotknięta depresją traci radość 

życia, porzuca dotychczasowe zain-

teresowania, nie ma na nic siły, co-

dzienne czynności sprawiają trudność,  

nawet wstanie z łóżka stanowi wysiłek. 

Pojawiają się problemy z koncentracją, 

zapamiętywaniem, ze snem. Człowiek 

ma obniżoną samoocenę, świat widzi 

w czarnych barwach. 

WHO wymienia   kryteria diagnostycz-

ne, na podstawie których  lekarz po 

bezpośrednim kontakcie z pacjentem  

diagnozuje chorobę. 

WHO  wyróżnia trzy podstawowe ob-

jawy depresji:  

1. obniżony nastrój

2. brak radości

3. brak energii

oraz siedem dodatkowych:

4. negatywna własna ocena

5. poczucie winy

6. myśli samobójcze

7. niesprawność intelektualna

8. zaburzenie aktywności

9. zaburzenia snu

10. zaburzenia apetytu i masy ciała

Depresja staje się prawdopodob-

na, gdy mamy równocześnie co naj-

mniej cztery objawy z tej listy, (w tym 

co najmniej dwa podstawowe ), które 

utrzymują się przez okres co najmniej 

dwóch tygodni.

Trochę inaczej może wyglądać de-

presja u dzieci i młodzieży, ponieważ 

u części z nich  dominująca będzie 

drażliwość, sięganie po używki, ucieczki 

z lekcji, pogorszenie ocen. 

2. Depresja - przyczyny i czynniki ry-
zyka.

Depresja może być uwarunkowana 

biologicznie (endogenna) i/lub psy-

chologicznie (egzogenna). W depresji 

endogennej ważną rolę odgrywają czyn-

niki genetyczne. Co oznacza, że osoby, 

u których wystąpiła depresja w rodzinie, 

bardziej są narażone na tę chorobę.

W Polsce depresję zdiagnozowano 

u 1,5 miliona osób, a szacuje się, że 

nawet co dziesiąty Polak może być 

nią dotknięty.

Depresja egzogenna  związana jest  

z wystąpieniem stresującego wydarzenia 

w życiu chorego np. śmierć najbliższe-

go członka rodziny, rozwód, choroba 

własna lub w rodzinie. Zaburzenia de-

presyjne mogą wystąpić równocześnie 

z różnymi chorobami somatycznymi ta-

kimi, jak, m.in. nadciśnienie, cukrzyca, 

tarczyca, choroby neurologiczne.

Leczenie depresji
Depresja jest chorobą poważną,  ma-

jącą tendencje do nawrotów ,  jednak 

co pozytywne uleczalną! Nie ma jednak 

co liczyć na to, że  ustąpi sama. Wy-

maga indywidualnie dobranej terapii, 

najczęściej długotrwałej (co najmniej 

6-miesięcznej). Mowa tu o psychotera-

pii, bądź też połączeniu psychoterapii 

i terapii farmakologicznej, zaleconej 

przez lekarza psychiatrę. Bardzo waż-

ne jest wsparcie społeczne dla osoby 

chorej. Okazanie empatii, zrozumienia, 

cierpliwości.

Daj sobie szansę!
Depresja odbiera radość życia. Zde-

cyduj się na terapię i żyj na nowo! Daj 

sobie szansę! Pomóż bliskiej Ci osobie. 

Jeśli chcesz możesz skontaktować się 

ze mną  Agnieszka Czajkowska-Wendorff  

501314231  lub Antydepresyjny Telefon 

Forum Przeciw Depresji - 22 594 91 00. 

Można dzwonić w środy i czwartki od 

17.00 do 19.00. Przy telefonie dyżuruje 

lekarz specjalista – psychiatra, a udzie-

lane porady są bezpłatne. 

Psycholog radzi!
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
Ogólnopolska sztafeta Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie-Wydminy

W „Zerówce” dzień chłopaka 
przebiegł w dobrych humorach. 
Dziewczynki dbały o swoich 
kolegów podając im posiłki na 
stołówce, pomagając w Sali, nie 
zapomniały również o pięknych 
życzeniach. Na pamiątkę tego  
święta wręczyły również „mądre 
sowy z życzeniami” oraz poczę-
stowały słodkim cukierkiem.

Dnia 15 września 2018 r. 17- osobowa 
grupa uczniów szkoły, w składzie:  
Zuzanna Sarnowska, Karolina Za-

gorska, Julia Małkowska, Natalia Jan-
kowska, Oliwia Opala, Antonina Zimnica, 
Nadia Papke, Maja Schreiber, Wiktoria 
Rodnicka, Bartłomiej Mołda, Mateusz 
Styka, Jan Borkowski, Oskar Jurczyk, Filip 
Czerwiński, Miłosz Siedlecki, Konrad Bur-
don i Dawid Bieszka, pod opieką Pani 
Anny Lemańczyk i Pani Joanny Sopaty, 
wyjechała wraz z grupą uczniów z ZKiW w 
Swarożynie, do gminy Wydminy na Ma-
zurach, koło Giżycka, aby wziąć udział w 
OGÓLNOPOLSKIEJ SZTAFECIE SZLAKIEM 
ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH.  Udział w wyda-
rzeniu poprzedziła prelekcja pracownika 
Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej 
IPN w Gdańsku – Pana Daniela Sieczkow-
skiego, która odbyła się w ZKiW w Swaro-
żynie, w dniu 13 września 2018 r. Przy szko-
le można było obejrzeć również wystawę, 
poświęconą pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych oraz ich działaniach.

Po przybyciu do Wydmin zostaliśmy 
powitani przez Wójta gminy, Pana Rado-
sława Króla oraz organizatorów sztafety.  
Wójt wygłosił pogadankę na temat historii 
żołnierzy wyklętych z tamtego regionu. Na-
stępnie udaliśmy się na spacer i zwiedzanie 
miejscowości Wydminy oraz pokaz sztucz-
nych ogni nad Jeziorem Wydmińskim.                                                                                                        

Drugiego dnia - 16 września, w ramach  
uroczystości upamiętnienia agresji ZSRR na 
Polskę,  przeprowadzono II Ogólnopolską 
Młodzieżową sztafetę Szlakiem Niezłom-
nych Żołnierzy Wyklętych  Gajrowskie 
- Wydminy. 

Gajrowskie to wieś, w której w lutym 
1946 roku doszło do największej bitwy 
antykomunistycznego podziemia. Uro-
czystości rozpoczęły się  Mszą Świętą 
w kościele w Wydminach, w intencji 
Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie mogli 
również wysłuchać krótkiego koncertu,  w 
wykonaniu Chóru Policyjnego z Garnizo-
nu Warmińsko – Mazurskiego. Następnie 
udano się na cmentarz w Orłowie, aby 
przy Panteonie Niezłomnych Żołnierzy 
Wyklętych 3. Brygady Wileńskiej Naro-
dowego Zjednoczenia Wojskowego w 

Orłowie oddać hołd poległym Bohaterom. 
Uczestnicy II Ogólnopolskiej Młodzieżowej 
Sztafety podczas uroczystości w Orłowie 
wystosowali apel do młodzieży, wzywający 
do  niezapominania tak ważnych dat, jak 
dzień 17 września -  rocznicy agresji ZSRR na 
Polskę,  a  faktycznie  rocznicy IV. rozbioru 
Polski. Kolejnym punktem uroczystości było 
odsłonięcie pomnika 3. Wileńskiej Brygady 
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. 
Pomnik ten jest elementem Szlaku Eduka-
cyjno-Historycznego Gajrowskie-Wydminy.

Następnie, młodzież z kilkunastu 
szkół z Polski wystartowała do biegu 
sztafetowego na trasie Gajrowskie – 
Wydminy,  podzielonej na 17 odcinków. 
Honorowym Startertem był płk Marek Mar-
cińczuk.  Bieg rozpoczął się przy pomniku, 
upamiętniającym miejsce pierwszego 
pochówku żołnierzy poległych podczas 
Bitwy pod Gajrowskimi, a zakończył się  
na Skwerze Żołnierzy Wyklętych w Wydmi-
nach. Wszystkie zespoły, uczestniczące w 

sztafecie, otrzymały pamiątkowe puchary, 
a uczestnicy - okolicznościowe medale. 
Uroczystości, tradycyjnie, zostały zakończo-
ne wspólnym posiłkiem z żołnierskiej kuchni.

Dzień Chłopaka
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” w Swarożynie
W trwającym w 2018 roku stuleciu odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej im. Stefana 
Żeromskiego uczczono m.in. ten jubileusz czytając „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach 
Programu „Równać Szanse 2018”

Narodowe Czytanie odbyło się 
w piątek 7 września w przeddzień 
oficjalnej akcji pod patronatem 

Prezydenta RP.
Polonista Marek Richert wprowadził zgro-

madzonych w to niezwykłe przedsięwzięcie, 
jakim jest promocja czytelnictwa i omówił 
genezę powieści o życiu Cezarego Baryki.

Akcję Narodowego Czytania frag-
mentów „Przedwiośnia” zainaugurował 
dyrektor szkoły Wojciech Czerwiński, 
który wzbudził spore emocje i zainte-
resowanie wśród obecnej młodzieży.

We wspólnym czytaniu fragmentów 
„Przedwiośnia” brali udział także inni 
pracownicy szkoły: wicedyrektor szkoły 

Danuta Wilk, poloniści: Marek Richert 
i Dorota Nawrocka oraz nauczyciel ma-
tematyki Justyna Zybura.

Całości dopełniła poruszająca mu-
zyka Michała Lorenca z ekranizacji  
„Przedwiośnia” wyreżyserowanej przez 
Filipa Bajona. 

O granty mogą ubiegać się organizacje ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:
- powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
- miejskie i gminne domy kultury,
- organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewi  
  dencji prowadzonej przez Starostów),
- Ochotnicze Straże Pożarne,
- nieformalne grupy dorosłych.

Wymienione organizacje mogą ubiegać się o dotacje do 8.500 zł na projekty trwające minimum 6 
miesięcy (realizowane pomiędzy 1 lutego, a 31 sierpnia 2019 roku). Działania realizowane w ramach pro-
jektu powinny wspierać rozwój młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, rozwijać ich umiejętności 
społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.rownacszanse.pl.

POLSKA FUNDACJA
DZIECI I MŁODZIEŻY



Podział Gminy Tczew na stałe obwody głosowania, 
ustalenie ich numerów i granic oraz siedziby  
obwodowych komisji wyborczych

Numer 
okręgu Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 

wybieranych w okręgu

1 Sołectwo Bałdowo (Bałdowo, Knybawa) 1

2 Sołectwo Czarlin 1

3 część Sołectwa Swarożyn - wieś Swarożyn 1

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

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

6 Sołectwo Turze i Sołectwo Rukosin 1

7 Sołectwo Lubiszewo, Sołectwo Stanisławie i Sołectwo Goszyn 1

8 Sołęctwo Rokitki 1

9 Sołectwo Szpęgawa 1

10 Sołectwo Dąbrówka i Sołectwo Mieścin 1

11 Sołectwo Zajączkowo (Zajączkowo, Zajączkowo-Dworzec) 1

12 Sołectwo Miłobądz (Miłobądz i Mały Miłobądz) 1

13 Sołectwo Tczewskie Łąki i Sołectwo Czatkowy 1

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

15 Sołectwo Gniszewo i Sołectwo Śliwiny 1

                                                    
Nr 

obwodu Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 Czatkowy, Tczewskie Łąki
Świetlica wiejska w Tczewskich Łąkach

 ul. Szkolna 2A

2 Bałdowo, Knybawa Świetlica wiejska w Bałdowie ul. Piękna 1

3 Czarlin Świetlica wiejska w Czarlinie ul. Szkolna 13

4 Swarożyn, Młynki, Waćmierek, Zabagno, 
Zwierzynek

Zespół Kształcenia i Wychowania w Swarożynie

ul. Wyzwolenia 18   

5 Boroszewo, Damaszka, Wędkowy, Liniewko
Świetlica wiejska w Boroszewie Nr 34

6 Turze, Małżewo, Małżewko, Goszyn
Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu

ul. Kościelna 7   

7 Szczerbięcin, Łukocin, Dalwin, Świetlikowo, 
Rukosin

Świetlica wiejska w Dalwinie Nr 22

8 Lubiszewo, Stanisławie Świetlica wiejska w Lubiszewie ul. Sportowa 10  

9 Szpęgawa, Dąbrówka
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce

Dąbrówka Tczewska  37

10 Rokitki, Gniszewo, Śliwiny Świetlica wiejska w Rokitkach ul. Kasztanowa 24

11 Miłobądz, Mały Miłobądz, Malenin, Zajączkowo, 
Zajączkowo- Dworzec, Mieścin

Szkoła Podstawowa  im. Obrońców Pomorza Gdańskiego  
w Miłobądzu ul. Szkolna 6

Okręgi wyborcze


