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Inwestycje w Gminie Tczew
Dotacja dla powiatu

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

Wiślana Trasa Rowerowa

Gmina Tczew w partnerstwie z gminami powiatu tczewskie-
go, gdzie Miasto Tczew  jest Partnerem wiodącym, realizuje 
projekt w ramach przedsięwzięcia strategicznego Wojewódz-
twa Pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu 
międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”.

Przedmiotem projektu jest budowa Wiślanej Trasy Rowe-
rowej R9 na terenie powiatu tczewskiego,  która docelowo 
będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków rowerowych 
Euro Velo, spełniająca międzynarodowe standardy o łącznej 
długości 66,64 km wraz z oznakowaniem oraz zagospodaro-
waniem 13-stu miejsc postojowych. W zależności od potrzeb 
danej lokalizacji, miejsca postojowe będą wyposażone 
w urządzenia tj.: ławki, stoły, wiaty, sanitariaty, śmietniki, 
stojaki rowerowe, tablice informacyjne. 

Na terenie Gminy Tczew długość odcinka Wiślanej Trasy 
Rowerowej wyniesie 6,6 km, w tym powstanie jedno miej-
sce postojowe wyposażone w małą architekturę i tablicę 
informacyjną. 

Koszt zadania opiewa na kwotę 3 387 389,78 zł z czego 
2 157 767,29 zł będzie pochodziło z dotacji z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020.

Realizacja projektu zostanie rozłożona na trzy etapy. 
Pierwszy etap polegający na wykonaniu mostku na strudze 
subkowskiej zostanie wykonany jeszcze w tym roku, obecnie 
trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Kolejne dwa 
etapy zostaną wykonane w przyszłym roku. Jeden dotyczyć 
będzie budowy odcinka drogi rowerowej.

Budowa drogi na osiedlu Polana  
Leśna w Rokitkach

Obecnie rozpoczęły się prace projektowe związane z budową 
drogi. Projektant po zapoznaniu się z terenem oraz istniejącymi 
tam warunkami technicznymi przedstawi. Zamawiającemu 
do akceptacji koncepcję budowy drogi, a następnie zostanie 
wykonany projekt docelowy.

Budowa sieci kanalizacyjnej  
w Rokitkach w ulicy Polana Leśna

Prace związane 
z wykonaniem za-
dania zostały zakoń-
czone i odebrane 
przez Zamawiające-
go. Celem zadania 
była budowa sieci 
kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej 
wraz z przyłączami do 
granicy działek w ob-
rębie miejscowości Rokitki. 

Mieszkańcy ulicy Polana Leśna mają już możliwość korzystania 
z przedmiotowej sieci. W celu podłączenia się do wybudowanej 
sieci powinni udać się do eksploatatora sieci tj. Firmy „Energo-
agva” s.c. ul. Jagiellońska 56A, 83-110 Tczew, w celu uzyskania 
warunków podłączenia oraz wszystkich niezbędnych informacji 
związanych z podłączeniem do sieci.
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Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad 
Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, 
Sadowa, Krótka, Zielona)

Przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Boroszewie

Przebudowa drogi w Zabagnie 
(za lasem)

Przebudowa drogi Turze - Damaszka”

Prace związane z wykonaniem zadania zostały zakoń-
czone i odebrane przez Zamawiającego. Celem zadania 
była przebudowa drogi o charakterze osiedlowym – części                                         
ul. Ks. Piechowskiego, wraz z kanalizacją deszczową. Zada-
nie obejmuję przebudowę drogi o dł. ok. 120 m wraz z budo-
wą chodnika i wjazdów. Droga, chodniki oraz wjazdy zostały                      
wykonane z kostki betonowej. 

Był to już III etap realizacji drogi oraz chodników na danym 
osiedlu w Swarożynie. W przyszłym roku planuje się wykonanie 
ostatniego etapu tj. przebudowa ulicy Krótkiej i Zielonej.

Trwają prace projektowe nad utwardzeniem drogi w Zaba-
gnie, osiedle za lasem. Projektowany jest odcinek o długości 
ok. 1.300 m. w nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą prac 
projektowych jest Firma WALBET, Projekty Nadzory, Waldemar 
Żmuda, ul. Obrońców Tczewa 7, 83-110 Tczew. Planowany 
termin zakończenia prac: do końca roku 2018 r. W Urzędzie 
Gminy Tczew można zapoznać się z koncepcją przebudowy.

Dnia 08.08.2018 roku ponownie ogłoszono postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego. Otwarcie ofert planowane 
jest na dzień 23.08.2018 r. Planowane jest utwardzenie nawierzchni 
masą bitumiczną na długości 850 m. wraz z mijankami.

W ramach realizacji budżetu Gminy Tczew na 2018 r. na po-
czątku sierpnia został przeprowadzony przetarg na przebudowę 
świetlicy wiejskiej w Boroszewie.

W dniu 06.08.2018 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych 
w przetargu nieograniczonym. W wyznaczonym terminie złożo-
na została jedna oferta. Po dokonanej analizie złożonej oferty 
w dniu 14.08.2018 r. została podpisana umowa z firmą PERMUR 
ze Skarszew. Planowa przebudowa obejmuje przebudowę 
pomieszczeń sanitarnych, wymianę i ocieplenie istniejących 
posadzek, odnowienie sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych 
oraz montaż klimatyzacji w sali spotkań. Termin wykonania 
przebudowy to 31 września 2018 r. 

Zakaz poboru wody
Urząd Gminy Tczew informuje, że obowiązuje ogłoszony 

w czerwcu zakaz poboru wody w godzinach od 7:00 do 
22:00 w celu podlewania ogródków, ogródków działkowych 
i terenów zielonych. Zakaz wynika z przedłużających się 
okresów charakteryzujących się brakiem opadów i wyso-
kimi temperaturami. Nieprzestrzeganie zakazu skutkować 
może spadkiem ciśnienia w rurociągach, a w konsekwencji 
problemami z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę oraz 
zwiększeniem zagrożenia przeciwpożarowego. 

Zakaz wprowadzania 
wód deszczowych, 
roztopowych 
i drenażowych do sieci 
kanalizacyjnej

Urząd Gminy Tczew informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 1 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków obowiązuje 
zakaz wprowadzania wód deszczowych, roztopowych i dre-
nażowych do sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym wzywa się wszystkich właścicieli 
posesji, posiadających takie podłączenia do ich trwałej 
likwidacji. Powyższy zakaz został także ujęty w pkt 8 umowy 
na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, zawartej 
pomiędzy Odbiorcą usług a eksploatatorem gminnej sieci 
wodno-kanalizacyjnej. Gmina Tczew informuje, że przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będące eksploata-
torem sieci jest uprawnione do przeprowadzania kontroli 
odprowadzania wód deszczowych, a w sytuacji stwierdzenia 
nielegalnego podłączenia do kanalizacji sanitarnej, może 
odciąć przyłącze kanalizacyjne (art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy). 
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.
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Podział Gminy Tczew na stałe 
obwody głosowania, 

ustalenie ich numerów i granic 
oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych                                                    

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 Miłobadzu ul. Szkolna 6

Numer 
okręgu Granice okręgu wyborczego Liczba radnych wybieranych 

w okręgu

1 Sołectwo Bałdowo (Bałdowo, Knybawa) 1

2 Sołectwo Czarlin 1

3 część Sołectwa Swarożyn - wieś Swarożyn 1

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

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

6 Sołectwo Turze i Sołectwo Rukosin 1

7 Sołectwo Lubiszewo, Sołectwo Stanisławie i Sołectwo Goszyn 1

8 Sołęctwo Rokitki 1

9 Sołectwo Szpęgawa 1

10 Sołectwo Dąbrówka i Sołectwo Mieścin 1

11 Sołectwo Zajączkowo (Zajączkowo, Zajączkowo-Dworzec) 1

12 Sołectwo Miłobądz (Miłobądz i Mały Miłobądz) 1

13 Sołectwo Tczewskie Łąki i Sołectwo Czatkowy 1

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

15 Sołectwo Gniszewo i Sołectwo Śliwiny 1
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Wójt Gminy Trzew otrzymał absolutorium  
za wykonanie ubiegłorocznego budżetu

Na czerwcowej sesji Rady Gminy Tczew radni udzielili Wójtowi Romanowi Rezmerowskiemu 
absolutorium za wykonanie budżetu w 2017 r.

„Czyste powietrze” – programy pomocowe
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 29 
czerwca 2018 r., unieważnił nabór wniosków w ramach konkursu pn. „Czyste Powietrze Pomorza” 
(edycja 2018). 

Absolutorium to potwierdzenie przez 
Radę Gminy, prawidłowej realizacji 
przez Wójta  budżetu gminy, czyli 

zgodnego z prawem wydatkowania pu-
blicznych pieniędzy. Jest to rodzaj kontroli 
Rady Gminy nad Wójtem w zakresie wyko-
nania budżetu i jest wyrazem ostatecznej 
oceny działalności Wójta. Rada analizuje 
i ocenia szczegółowe sprawozdanie Wójta 
z wykonania budżetu gminy, a następnie 
podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium. 

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu spra-
wozdania z wykonania budżetu wydała 
opinię pozytywną. Taką samą opinię wydała 
Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku.

Realizacja dochodów (m. in. dochody 
własne, dotacje celowe na zadania zlecone 
i własne, subwencja ogólna) ogółem za 2017 
rok zamknęła się kwotą 64.460.543,31 zł. Nato-
miast z wydatkowanej kwoty 65.724.962,97 zł 
przypadło na wydatki bieżące 54.167.165,11 
zł, a na majątkowe 11.557.797,86 zł.

Budżet Gminy za 2017 rok zamknął się 
deficytem w kwocie 1.264.419,66 zł. Zobo-
wiązania budżetu Gminy z tytułu kredytów 
i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 
6.531.000,00 zł. Należności wymagalne z ty-
tuły podatków od osób fizycznych, od osób 
prawnych i od innych jednostek nieposia-
dających osobowości prawnej oraz z tytułu 
zaliczek i funduszu alimentacyjnego wyniosły 
4.731.650,19 zł.

Unieważnienie Konkursu związane 
było z zawarciem przez WFOŚiGW 
w Gdańsku, NFOŚiGW, Bank Ochro-

ny Środowiska S.A. oraz pozostałymi wfo-
śigw porozumienia w sprawie realizacji 
krajowego Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. Osoby fizyczne, które 
wnioskowały o dofinansowanie ze środ-

ków konkursu „Czyste Powietrze Pomorza”, 
będą mogły wziąć udział w planowanym 
na początek września naborze do Krajo-
wego Programu. Na terenie województwa 
pomorskiego Program będzie wdrażany 
przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Podstawowym celem Krajowego Pro-
gramu „Czyste Powietrze” jest poprawa 
efektywności energetycznej jednoro-
dzinnych domów mieszkalnych. Będzie 
to możliwe dzięki gruntownej termomo-
dernizacji budynków oraz modernizacji 
instalacji grzewczych.

Takiego programu wcześniej w Polsce 
nie było. Ma on rozwiązać problem smogu 
w naszym kraju. Potrwa  on 10 lat, pochło-
nie 103 miliardy zł i zmieni radykalnie jakość 
powietrza na Pomorzu.

Krajowy Program „Czyste Powietrze” nie 
obejmuje swym zakresem budownictwa 
wielorodzinnego, w związku z tym WFO-
ŚiGW w Gdańsku 24 lipca br. ogłosił nowy 
Konkurs pn. „Wymiana źródeł ciepła w bu-
dynkach Wielorodzinnych”. W ramach 
tego konkursu możliwe będzie złożenie 
do Funduszu wniosków o dofinansowa-
nie zadań dotyczących budownictwa 
wielorodzinnego, które zostały zgłoszone 
do konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” 
(edycja 2018). Wnioski należy składać do 
22 sierpnia 2018 roku w siedzibie Funduszu. 
Wszelkie informacje i dokumenty aplikacyj-
ne dla Konkursu „Wymiana źródeł ciepła 
w budynkach Wielorodzinnych” znajdą 
Państwo na stronie www.wfos.gdansk.pl 
w zakładce konkursy.
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Wyróżnieni funkcjonariusze policji
Dzielnicowy to policjant, który utrzymuje bezpośredni kontakt ze społecznością. To funkcjonariusz, który 
rozpoznaje potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

Dowozy uczniów - informacja dla rodziców

Komendant Powiatowy Policji 
w Tczewie insp. Dariusz Krasula 
wraz z I Zastępcą Komendan-

ta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
insp. Krzysztofem Kozelanem wręczyli 
akty mianowania na wyższe stopnie 
policyjne. Podczas tej uroczystości 
awansowało 21 funkcjonariuszy tczew-
skiej komendy.

I Zastępca Komendanta Wojewódz-
kiego insp. Krzysztof Kozelan w swoim 
wystąpieniu podziękował wszystkim 
policjantom i pracownikom Policji 
tczewskiego garnizonu za dobrą służbę 
i pracę, gratulował wyróżnień, ale rów-
nież podziękował rodzinom policjantów 
za wsparcie i wyrozumiałość dla trudnej 
i niebezpiecznej służby. Komendant 
podziękował również za owocną współ-
pracę przedstawicielom innych służb i in-
stytucji oraz władzom samorządowym.

Przedstawiciele samorządów wręczyli 
nagrody wyróżniającym się w służbie 
policjantom oraz pracownikom cywil-
nym policji.

Za wzorowo wykonywane obowiązki 
i zaangażowanie w codziennej pracy 
z okazji Święta Policji, Wójt Gminy Tczew 

Roman Rezmerowski wyróżnił listami 
gratulacyjnymi oraz nagrodami rzeczo-
wymi pracowników Policji, którzy na co 
dzień sprawują piecze dzielnicowego 
w Gminie Tczew:

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Tczew

Chciałbym poinformować rodziców uczniów, którzy  uczęszczają do szkół na terenie Naszej Gminy, że 
w dniu 10 lipca bieżącego roku wybrano, drogą przetargu nieograniczonego, firmę, która będzie dowozić 
uczniów do i ze szkół Gminy Tczew w roku szkolnym 2018/2019. Usługę dowozu uczniów w nadchodzącym 
roku szkolnym realizować będzie Firma Usługowo – Handlowa „Mateobus” Sławomir Tecław z siedzibą w Sta-
rogardzie Gdańskim. 

Moim celem jest zapewnienie bezpiecznego oraz wygodnego dowożenia uczniów do i ze szkół, stąd dzięki 
odpowiednim kryteriom zastosowanych w przetargu, w  nowym roku szkolnym dowozy będą realizowane 
nowszymi autobusami. Ponadto nadmieniam, iż autobusy te będą spełniać co najmniej  Europejską Normę 
Emisji Spalin Euro 3.  Zagregowaliśmy także na prośby rodziców aby wewnątrz autobusów w okresie jesienno 
– zimowym zapewniono wyższą temperaturę, wprowadzając stosowane zapisy w umowie z usługodawcą, 
celem unikania sytuacji niekomfortowych dla uczniów jak i rodziców.

Chciałbym podkreślić również, iż wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, zmodyfikowano trasy 
kursowania autobusów szkolnych. Punkty odbioru  dzieci z przystanków rozmieszczone są w taki sposób, aby 
uczniowie pokonywali jak najkrótsze odległości  z miejsca zamieszkania do punktu odbioru. Mam nadzieję, że 
powyższe zmiany zapewnią jeszcze większy komfort dojazdów  uczniom gminnych szkół i przedszkoli. 

Wójt Gminy Tczew 
Roman Rezmerowski

asp. sztab. Krzysztof Klunder,
mł. asp. Krzysztof Kujawa.
W imieniu wójta gratulacje przekazała 

sekretarz gminy Joanna Szlicht.
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Dzielnicowy bliżej nas
Dzielnicowy to policjant, który utrzymuje bezpośredni kontakt ze społecznością. To funkcjonariusz, który 
rozpoznaje potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. 
Dzielnicowy diagnozuje wspólnie z mieszkańcami lokalne problemy, ustala ich przyczyny i pomaga 
w poszukiwaniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. To policjant, do którego można zwrócić się 
o pomoc w granicach kompetencji Policji lub przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Ważne jest zatem, aby każdy znał dzielnicowego ze swojego terenu i wiedział, jak się z nim szybko 
skontaktować. Gminą Tczew opiekuje się dwóch dzielnicowych mł. asp. Krzysztof Kujawa i asp. sztab. 
Krzysztof Klunder. Przedstawiamy mieszkańcom bliżej postać dzielnicowego mł. asp. Krzysztofa Kujawę, 
który w policji pracuje od 12 lat, a od 3 lat w Komendzie Powiatowej Policji w Tczewie. Praca w policji 
interesowała go od zawsze i to udało mu się spełnić. Jak dzisiaj ocenia pracę policjanta? Co w niej 
jest najtrudniejsze, a co najbardziej pasjonujące? O to właśnie postanowiliśmy zapytać.

Dz i e l n i -
c o w y 
diagno-

zuje wspólnie 
z mieszkańca-
mi lokalne pro-
blemy, ustala 
ich  p r zyczy -
ny i pomaga 
w poszukiwaniu 
s k u t e c z n y c h 
sposobów ich 
rozwiązania. To 
pol icjant, do 
którego można 

zwrócić się o pomoc w granicach kom-
petencji Policji lub przekazać informacje 
dotyczące bezpieczeństwa.

Ważne jest zatem, aby każdy znał 
dzielnicowego ze swojego terenu i wie-
dział, jak się z nim szybko skontaktować. 
Gminą Tczew opiekuje się dwóch dziel-
nicowych mł. asp. Krzysztof Kujawa i asp. 
sztab. Krzysztof Klunder. Przedstawiamy 
mieszkańcom bliżej postać dzielnico-
wego mł. asp. Krzysztofa Kujawę, który 
w policji pracuje od 12 lat, a od 3 lat 
w Komendzie Powiatowej Policji w Tcze-
wie. Praca w policji interesowała go od 
zawsze i to udało mu się spełnić. Jak 
dzisiaj ocenia pracę policjanta? Co 
w niej jest najtrudniejsze, a co najbar-
dziej pasjonujące? O to właśnie posta-
nowiliśmy zapytać.

Jaki jest pana rejon działania w gmi-
nie Tczew? 

Rejon mojego działania jest rozległy, 
bo obejmuje 21 miejscowości na 36, 
a są to: Bałdowo, Knybawa, Czarlin, 
Gniszewo, Śliwiny, Waćmierek, Swa-
rożyn, Zabagno, Zwierzynek, Goszyn, 
Młynki, Liniewko, Wędkowy, Małżewo, 
Małżewko, Damaszka, Boroszewo, Turze, 
Stanisławie, Lubiszewo i Rokitki.

Czy praca dzielnicowego jest dla 
Pana satysfakcjonująca? 

Tak, jest bardzo ciekawa, przede 
wszystkim lubię spędzać czas w terenie 
i rozmawiać z ludźmi, a nie tylko siedzieć 
za biurkiem.

Największą satysfakcję z pracy w Po-
licji sprawia mi zatrzymanie sprawców 
przestępstw, a najlepiej na gorącym 
uczynku. Na obecnym stanowisku uda-
ło mi się kilkukrotnie tego dokonać. 
Najbardziej nieprzyjemne (jeśli takie 
w ogóle są) momenty w pracy dzielni-
cowego? Jakie są największe problemy 
z jakimi borykają się dzielnicowi? 

Do dzielnicowego o pomoc zwracają 
się często osoby prywatne oraz instytu-
cje w momencie kiedy wyczerpały się już 
wszystkie możliwości załatwienia sprawy, 
czy rozwiązania konfliktu. Trudno jest 
łagodzić spory sąsiedzkie, które trwają 
od lat. Pracy dzielnicowym nie ułatwia 
także biurokracja.

Czy praca dzielnicowego w Gminie 
Tczew jest niebezpieczna? Jakie wiąże 
się ryzyko z pełnieniem funkcji dzielni-
cowego? 

Praca policjanta zawsze wiąże ze 
sobą jakieś ryzyko. Dzielnicowy, często 
porusza się sam, jego przewagą jest 
jednak fakt, że lepiej zna ludzi w swoim 
rejonie od pozostałych policjantów i wie 
czego i gdzie może się spodziewać.

Czy w sowim rejonie zauważa Pan 
miejsca szczególnie niebezpieczne? 
A które z miejscowości w Gminie Tczew 
lub ulic można by określić jako najbez-
pieczniejsze?

Teren gminy Tczew nie jest objęty 
stałym nadzorem służby patrolowej, tak 
jak ma to miejsce na terenie miasta. 
Nie można jednak powiedzieć, że te-
ren gminy jest przez to bardziej niebez-
pieczny. Wręcz przeciwnie, na terenie 
mniejszych miejscowości ludzie znają 
się nawzajem, przez co do zachowań 
kryminogennych dochodzi znacznie 
rzadziej niż na terenie miast.

Można także skorzystać z interak-
tywnej strony „Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”, poprzez, którą można 
przekazywać informacje o zagrożeniach 
występujących w danej okolicy. Wszyst-
kie takie sygnały są weryfikowane przez 
policję. Taka „Mapa” dostępna jest na 
stronie internetowej www.pomorska.

policja.gov.pl. Należy nadmienić, że 
każde naniesione na mapę zagrożenie 
jest weryfikowane przez Policję.

Czy jest Pan w stanie sam zadbać 
o porządek w całym Pana rejonie?

Uważam, że w pojedynkę nie jest 
to możliwe, aby zadbać o porządek 
w całym rejonie. W tym celu dzielnicowy 
współpracuje z innymi komórkami Policji 
oraz sołtysami poszczególnych miej-
scowości.

Wiemy, że mieszkańcy mogą się 
zgłaszać do dzielnicowego praktycznie 
z każdym problemem. A z jakimi najczę-
ściej zwracają się do Pana mieszkańcy 
Gminy Tczew?

To, prawda, że do dzielnicowego 
ludzie zgłaszają się z całym wachla-
rzem spraw. Chodzi tu o wykroczenia, 
przestępstwa, ale także sprawy uregu-
lowane przez kodeks cywilny i konkret-
ne branżowe ustawy. Przyznam się, że 
czasami sam muszę poszerzyć swoją 
wiedzę w konkretnej dziedzinie, zanim 
podejmę działania w sprawie lub udam 
się na miejsce.

W jaki sposób mieszkańcy mogą 
skontaktować się ze swoim dzielnico-
wym?

Wszelkie dane kontaktowe do dziel-
nicowym umieszczone są na stronie 
internetowej Komendy Powiatowej Policji 
w Tczewie w zakładce „dzielnicowi”. Co 
raz więcej osób korzysta także z apli-
kacji „Moja Komenda”, gdzie również 
zamieszczone są wszelkie dane kontak-
towe dzielnicowych.
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Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego               w Boroszewie
W miejscowości Boroszewo (06.07), Wójt Gminy Tczew oficjalnie przekazał mieszkańcom do 
użytkowania piękny teren rekreacyjny. W parku wokół stawu powstały miejsca do grillowania, 
wypoczynku, relaksu, zabaw oraz wędkowania.

- Miejsce, w którym się znajduje-
my przez wiele lat odstraszało 
swoim wyglądem. Udało nam 

się to zmienić, czego jesteście Państwo 
świadkami. Kilka lat temu pojawił się pomysł 
zagospodarowania tego terenu. Jednak 
od pomysłu do realizacji to jeszcze długa 
droga. Szukaliśmy możliwości ubiegania się 
o środki zewnętrzne. Taką perspektywę dał 
nam Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 – mówił Wójt Roman Re-
zmerowski.

Na wykonanie inwestycji Gmina pozyska-
ła środki zewnętrzne. Zgodnie z określonym 
montażem finansowym, całość zadania to 
kwota 388 901,24 zł, przy czym 247 457,00 zł 
stanowią środki pozyskane. Kwota wkładu 
własnego gminy w wysokości 141 444,24 zł 
została zabezpieczona w budżecie.

Dokumentacja projektowa została wy-
konana przy udziale lokalnej społeczności. 
To mieszkańcy podpowiadali, jakie rozwią-
zania będą dla nich najkorzystniejsze. Po 
zakończonych pracach projektowych, pod 
koniec grudnia 2016 r. złożony został wniosek 
o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Wstęga Kociewia”. Projekt oceniony 
został pozytywnie i wybrany przez Radę 
Programową do dofinansowania. Kolejnym 
etapem była weryfikacja wniosku przez 
Urząd Marszałkowski. Tam również wniosek 
został oceniony pozytywnie, czego wyni-
kiem była podpisana 7 lipca 2017 r. umowa 
o dofinansowanie zadania pn. „Budowa 
infrastruktury rekreacyjnej na terenie parku 
w Boroszewie”.

W trakcie toczącej się procedury we-
ryfikacyjnej wniosku, teren został wykar-
czowany, wyrównany, uporządkowany, 
a staw oczyszczony.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetar-
gu - firma Usługi Leśne – Budowlane Krystian 
Wenta z Popowa zgodnie z zawartą umową 
wykonał pierwszą część zadania polegającą 
na wybudowaniu szlaku spacerowego wraz 
z obiektami małej architektury. W wyniku 
zrealizowanych prac wybudowany został 
chodnik z kostki brukowej o łącznej długo-
ści 360 mb i szerokości 2,5 m, stanowiący 
szlak spacerowy wokół istniejącego oczka 
wodnego. Przestrzeń parku została zagospo-
darowana również poprzez obiekty małej 

architektury, w skład której wchodzi altana, 
10 szt. ławek z oparciami, 5 szt. koszy na 
śmieci oraz dwa kamienne grille. W sąsiedz-
twie szlaku spacerowego jest miejsce do 
zabawy dla dzieci w postaci piaskownicy 
otoczonej drewnianymi palisadami oraz 
urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią, 

a także strefa fitness składająca się z czte-
rech urządzeń typu biegacz, trenażer, ławka 
i  wyciąg górny.

To nie koniec. Jeszcze w tym roku będzie 
realizowana druga część tego zadania. 
W drugim etapie powstanie pomost, który 
nada dodatkowego uroku temu miejscu 
oraz umożliwi bezpieczne korzystanie ze 
stawu, szczególnie dla wędkarzy.

Zrealizowana inwestycja niewątpliwie 
wpływa na wzrost atrakcyjności gminy 
Tczew. Daje mieszkańcom możliwość korzy-
stania z nowej oferty rekreacyjnej na terenie 
Gminy Tczew, jako nowego miejsca spotkań, 
wypoczynku i rekreacji. Zagospodarowany 
park stanie się swoistą wizytówką wsi Borosze-
wo, a także wpłynie na estetykę przestrzeni 
publicznej na obszarze Gminy Tczew.

W trakcie rozmów z mieszkańcami rodzi 
się wiele pomysłów na stworzenie wokół tego 
terenu innowacyjnych rozwiązań na powsta-
nie jeszcze bardziej rozbudowanej przestrzeni 
publicznej w zakresie wypoczynku i rekreacji. 
Pojawiały się pomysły wybudowania boiska 
do siatkówki, mini plaży do wypoczynku, 
parkingu, czy zagospodarowania przestrzeni 
w samym parku na zawody konne.

- Dzisiaj oficjalnie przekazuję Wam, drodzy 
mieszkańcy, to miejsce. Szanujcie  i dbajcie 
o ten piękny teren, aby służył Wam  jako 
miejsce odpoczynku, rekreacji, zabawy, 
wspólnych spotkań i zawiązywania więzi 
społecznych – mówił Wójt.

W uroczystości wzięli udział  radni, sołty-
si, lokalni przedsiębiorcy oraz mieszkańcy 
Boroszewa i okolic. Aktu przecięcia wstęgi 
dokonał Roman Rezmerowski wójt gminy 
Tczew, Sławomir Kurczyna sołtys sołectwa 
Boroszewo oraz Piotr Zagórski prezes Koła 
Wędkarskiego w Boroszewie. Wójt przekazał 
także symboliczny klucz na ręce Piotra Zagór-
skiego, który został społecznym opiekunem 
tego miejsca. Teren został również poświę-
cony przez miejscowego proboszcza, ks. 
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Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego               w Boroszewie
Rafała Zientarę, z parafii św. Nepomucena 
w Godziszewie.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich 
na poczęstunek, a najmłodsi mogli poba-
wić się na placu zabaw oraz  uczestniczyć 
w konkursach i zabawach prowadzonych 
przez animatorów.

W trakcie wspólnego świętowania prze-
prowadzone zostały zawody wędkarskie. 
Wzięło w nich udział dziesięciu zawodni-
ków. Dzieci pod opieką rodziców przez 70 
minut wędkowały. Stosując różne techniki, 
musiały złowić jak najwięcej ryb. Zwycięzcą 
został Jakub Jażdżewski, który złowił cztery 
ryby o największej gramaturze. Wszystkie 
dzieci otrzymały upominki, a do zwycięzcy 
trafił puchar.
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Do parku w Turzu (30.06)  zawitały gwiazdy disco polo. Zaśpiewał zespół Skalars oraz gwiazda wieczoru 
zespół Power Play. Piosenki „Lubisz to lubisz” oraz „Co ma być to będzie”, to największe hity zespołu 
Power Play, które porwały publiczność do tańca.

Sobotnie popołudnie w parku turskim 
było głośne i radosne. Imprezę otwo-
rzył Wójt Gminy Tczew Roman Rezme-

rowski, życząc udanej zabawy. Najmłodsi 
do dyspozycji mieli zjeżdżalnie, trampoliny, 
dmuchane urządzenia do skakania oraz 
karuzelę. Dzieci zabawiał animator, który 
organizował konkursy i zabawy, nagra-
dzając ich za aktywność. Było również 
malowanie twarzy, a także warsztaty 
plastyczne i puszczanie baniek. Licznym 
zabawom towarzyszyła Myszka Miki, która 
pozowała do zdjęć oraz częstowała dzieci 
cukierkami i lizakami.  

Każdy mógł zjeść smaczny żurek. Można 
było również skosztować wyrobów kuli-
narnych Pań z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Boroszewa oraz Gniszewa. Na scenie 
zaprezentowały się solistki ze Szkoły Pod-
stawowej w Dąbrówce Tczewskiej: Roksa-
na Link, Wiktoria Drews i Zuzia Schőnfeld. 
Podczas imprezy odbywały się konkursy 
i pokazy kulinarne prowadzone przez Wal-
demara Załuskiego z „Plenerowej Patelni”. 
Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, 
którą poprowadził  Zagorski Band i Joker, 
bawiąc mieszkańców do północy.

Podczas imprezy wręczone zostały na-
grody w konkursie „Piękna Wieś Pomorska 
2018” na szczeblu gminnym. Nagrody 
wręczył wójt Roman Rezmerowski oraz 
sekretarz Joanna Szlicht. W kategorii „wieś”, 
pierwsze miejsce oraz bon na nagrodę 
rzeczową w wysokości 900,00 zł przyzna-
no wsi Lubiszewo, drugie miejsce oraz 
bon na nagrodę rzeczową w wysokości 
700,00 zł otrzymała wieś Swarożyn, a trzecie 
miejsce oraz bon na nagrodę rzeczową 
w wysokości 500,00 zł powędrowało do wsi 
Szpęgawa. Przyznano również wyróżnie-
nia oraz nagrodę rzeczową w wysokości 
300,00 zł, które otrzymały wsie: Malenin 
i Rokitki. Natomiast w kategorii „zagroda”, 
z uwagi, że do konkursu zgłoszono tylko 
jedną zagrodę, nie przyznano pierwszego 
miejsca. Wręczono wyróżnienie oraz  bon 
na nagrodę rzeczową w wysokości 300,00 
zł państwu Barbarze i Zenonowi Szyszko 
z Waćmierka.

Imprezie towarzyszył Rajd Rowerowy 
zorganizowany przez Tczewski Klub Morsa, 
w którym brały udział całe rodziny. Czter-
dziestu miłośników dwóch kółek pokonało 
trasę o długości 7 km. Każdy uczestnik 
rajdu otrzymał medal, a trzy pierwsze miej-
sca w czterech kategoriach (chłopcy, 
dziewczynki, kobiety, mężczyźni) zostały 
nagrodzone przez Wójta Gminy Tczew.

Kat. dziewczynki Kat. chłopcy Kat. kobiety Kat. mężczyźni

1. Alicja Falińska 

2. Hanna Osowska 

3. Maria Węsierska

1. Bartosz Wojcieszek

2. Marcin Czaja

3. Aleksander Olech

1. Joanna Idziak

2. Joanna Falińska

3. Emila Myszk - Naczk

1. Dominik Sarnecki

2. Wiktor Naczk

3. Kacper Kiciński
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Szacowanie strat w uprawach rolnych 
spowodowanych suszą

Gmina Tczew podjęła działania zmierzające do uruchomiania 
procesu szacowania strat w rolnictwie spowodowanych suszą. 

Do 6 lipca br. do Urzędu wpłynęło 
152 wnioski. Gminna Komisja przez 
ponad kilkanaście dni szacowała 

straty w uprawach rolnych na terenie 
gminy Tczew powstałych w wyniku suszy. 
Po dokonaj wizji lokalnej najbardziej uległy 
zniszczeniu zboża jare i rzepaki. Protokoły 
z przeprowadzonych prac prze Komisję 
zostaną przekazane do Wojewody Po-
morskiego. 

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy?
Jak czytamy na stronie Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji rolnictwa 
producenci rolni, po oszacowaniu strat 
w uprawach rolnych przez komisje po-
wołane przez wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce wystąpienia szkód, 
mogą ubiegać się o pomoc w formie:

1. kredytu preferencyjnego na wzno-
wienie produkcji rolnej.

Banki współpracujące z Agencją Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
udzielają kredyty w wysokości nie większej 
niż kwota oszacowanych strat na wznowie-
nie produkcji w gospodarstwach rolnych. 
Kredyt może być przeznaczony na zakup 
rzeczowych środków do produkcji rolnej 
(kwalifikowanego materiału siewnego, 
nawozów mineralnych, środków ochrony 
roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza 
żywego). Kredytobiorca jest obowiąza-
ny udokumentować 50% poniesionych 

wydatków. W 2018 roku kredyty będą 
udzielane z oprocentowaniem płaconym 
przez producenta rolnego w wysokości do 
0,5% w skali roku;

2. poręczeń i gwarancji spłaty kredytów 
bankowych udzielonych na wznowienie 
produkcji w gospodarstwach rolnych lub 
działach specjalnych produkcji rolnej, znaj-
dujących się na obszarach, gdzie szkody 
powstały w związku z suszą;

3. udzielania przez Prezesa Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, na 
indywidualny wniosek rolnika, pomocy 
w opłaceniu bieżących składek na ubez-
pieczenie społeczne oraz regulowaniu 
zaległości z tego tytułu w formie odrocze-
nia terminu płatności składek i rozłożenia 
ich na dogodne raty, a także umorzenie 
w całości lub w części bieżących składek;

4. zastosowania przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa pomocy w formie 
odroczenia i rozłożenia na raty płatności 
z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieru-
chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, 
a także umorzenia raty płatności czynszu 
z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny 
wniosek producenta rolnego, w którego 
gospodarstwie rolnym lub dziale specjal-
nym produkcji rolnej powstały szkody;

5. udzielania przez Agencję Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji dla 
producentów rolnych, w których gospo-

darstwach rolnych szkody  w uprawach 
rolnych spowodowane wystąpieniem suszy 
powstałe  na powierzchni uprawy objęły 
co najmniej 30 % danej uprawy. Staw-
ka pomocy na 1 ha  zostanie ogłoszona 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
dwa tygodnie przed terminem naboru 
wniosków, który również określony będzie 
przez MRiRW;

6. dotacji dla podatników podatku rol-
nego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub 
hodowlę ryb słodkowodnych w stawach 
rybnych położonych na obszarze gmin, 
w których wystąpiła susza lub powódź 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich 
w wysokości 300 zł/ha;

7. spłaty przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa na rzecz banków, 
w których producenci rolni mają kredy-
ty z dopłatami do ich oprocentowania 
stosowanymi przez tą Agencję, pełnego 
oprocentowania przez okres nie dłuższy niż 
2 lata -  w przypadku zawieszenia przez 
banki spłaty kapitału tych kredytów  w ta-
kim samym okresie;

8. udzielania na podstawie ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa 
przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów 
miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny 
wniosek producenta rolnego.

Żródło: http://www.arimr.gov.pl/susza-
-pomoc-kleskowa.html

Złóż wniosek o wypłatę II, III lub IV transzy  
rekompensaty za rezygnację z chowu  
i hodowli trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że do 30 września 2018 r. posiadacze zwierząt, którzy 
przystąpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku 
świnia  (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:

• wypłatę II transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2017 r. 
• wypłatę III transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2016 r. 
• wypłatę IV transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2015 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (Dz. U. UE.L 2016.119.1) - RODO, ulega zmianie formularz wniosku.

OD 25 MAJA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU dostępny na stronie http://www.arimr.gov.pl:
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Problem dzikich wysypisk nadal aktualny
Rośnie świadomość naszej społeczności na temat segregacji odpadów komunalnych i prawidłowego 
postępowania z nimi, a mimo to nadal na terenie naszej gminy istnieją dzikie wysypiska. 

Trudno zrozumieć takie postępowanie, 
zważywszy, że mieszkańcy gminy mogą 
bezpłatnie oddać odpady problemo-

we do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) miesz-
czącego się przy ul. Rokickiej 5a w Tcze-
wie. Punkt czynny jest od poniedziałku 
do piątku: 08:00 – 18:00 oraz w sobotę: 
07.00 – 14.00.

Gmina systematycznie w poniedziałki 
i wtorki uprząta śmieci z miejsc nieprze-
znaczonych do składowania odpadów 
(teren przy „dzwonach”). 

Niestety zmaganie się z dzikimi wysypi-
skami śmieci jest jak walka z wiatrakami, 
której koszty za usuwanie dzikich wysypisk 
ponoszą wszyscy mieszkańcy naszej gminy.

Pomimo sprzątania nielegalnie skła-
dowanych odpadów przy „dzwonach” 
w ich miejsce wciąż pojawiają się nowe. 

W związku z powyższym apelujemy 
o zgłaszanie przypadków podrzucania od-
padów w miejscach do tego celu nieprze-
znaczonych oraz zapisywanie numerów 
rejestracyjnych pojazdów wykorzystywa-
nych do nielegalnego wywozu śmieci, co 
pozwoli na wskazanie sprawców. Problem 
dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie 
przy aktywnym współudziale mieszkańców 
gminy Tczew.

Nielegalne składowanie śmieci (dzikie 
wysypiska) może stanowić jedno z kilku wy-
kroczeń, za które kary nagany, grzywny lub 
aresztu przewiduje ustawa z dnia 20 maja 
1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 618 ze zm.), są to: zanieczyszczanie lub 
zaśmiecanie miejsca publicznego, wyrzu-
canie na cudzy grunt polny kamieni, śmie-
ci, padliny i nieczystości, zanieczyszczanie 
gleby, wody w lasach albo wyrzucanie 
tam śmieci, składowanie, zatapianie lub 
zakopywanie odpadów w lesie.

Jeżeli składowanie odpadów może 
zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób 
lub spowodować zniszczenie w świecie 
roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, jest ono wówczas przestęp-
stwem. Art. 183 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 
2204 z późn. zm.) przewiduje dla sprawcy 
takiego czynu, w przypadku działania 
nieumyślnego, karę grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do 
2 lat; dla sprawcy umyślnego: karę od 3 
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. 
Karze od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia 
wolności podlega również ten, kto wbrew 
obowiązkowi, dopuszcza do popełnienia 
tego umyślnego przestępstwa.

Pamiętajmy również, że porządek 
i czystość w naszym otoczeniu służy nie 
tylko estetyce, ale także zdrowiu i dobre-
mu samopoczuciu. To od nas zależy, czy 
zdrowe i przyjazne będzie otaczające 
nas środowisko.

Za wyrzucanie śmieci 
w niedozwolonych miejscach
i tworzenie dzikich wysypisk 

grożą wysokie kary

DZIKIE WYSYPISKA

STRASZNE!
NIELEGALNE!
ZAGRAŻAJĄCE ZDROWIU 
I ŻYCIU!

w w w . F u n d a c j a A r k a . p l
Koordynator kampanii:

Partnerem kampanii są urzędy miast i gmin: Bobolice, Olsztynek, Terespol, Trzebinia Wydano w 2012 r.

Wykonano dzięki współfi nansowaniu: 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Jednocześnie informujemy, że w najbliż-
szym czasie gmina wprowadzi monitoring 
terenów, na których notorycznie podrzu-
cane są odpady komunalne (dotyczy 
miejsc, w których usytuowane są pojemniki 
tzw. dzwony).
Ciekawostka
Czas rozkładu przykładowych produktów:
 Materiał bawełniany – 1-5 miesięcy 
 Chusteczki – 3 miesiące 
 Materiał wełniany – 1-5 lat 
 Niedopałek papierosa – 1-10 lat 
 Guma do żucia – 5 lat 
 Puszka aluminiowa – 50-200 lat 
 Woreczek z tworzywa sztucznego – 300 lat 
 Puszka konserwowa – 10 lat 
 Drewniane krzesło – 20 lat 
 Gumowa opona – 50-80 lat
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Wskazówki dla rodziców - jak przygotować dziecko 
do pójścia po raz pierwszy do przedszkola

Chociaż wakacje jeszcze trwają i słońce świeci w pełni, warto już teraz zastanowić się jak pomóc 
dziecku przygotować się do przedszkola. I nie chodzi tu tylko o piękne kapcie i kolorowy worek, ale 
….po kolei…Przedszkole to nowy etap zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców.

Dziecko stoi przed wyzwaniem 
rozłąki z rodzicami,  dziadkami 
bądź nianią,  poradzenia sobie 

w relacjach z rówieśnikami, dzielenia się 
zabawkami, budowania relacji z nową 
panią nauczycielką, z przestrzeganiem 
zasad panujących w przedszkolu. A za-
tem jest to naprawdę spore wyzwanie, 
jak dla jednego małego człowieka. Na 
szczęście jest rodzic, który może pomóc 
w przygotowaniu, a następnie zaadop-
towaniu się dziecka do przedszkola. 
Co to jest adaptacja? To proces przy-
stosowania się do nowych warunków, 
sytuacji. A skoro mówimy, że to proces, 
to znaczy, że trwa i już teraz można 
go rozpocząć. Na co warto zwrócić 
uwagę ? 

1.Bardzo ważne jest to,  jak sam 
rodzić podchodzi to pójścia dziecka 
do przedszkola. Jeśli rodzic będzie za-
lękniony, to dziecko wyczuje ten lęk 
i będzie się obawiało nowego doświad-
czenia, jakim jest pobyt w przedszkolu, 
czy budowanie relacji z rówieśnikami. 
Jeśli mama będzie płakała zostawiając 
dziecko, to ono tym bardziej, ponieważ 
uzna, że to miejsce nie jest dla niego 
wystarczająco bezpieczne. W takiej 
sytuacji lepiej, by dziecko przyprowa-
dzał tata. Nie bez powodu mówi się, 
że „stres jest zaraźliwy”. Zatem nie za-
rażaj drogi Rodzicu swojego dziecka 
strachem, czy obawami, które masz 
w sobie, ponieważ dzieci mają cudow-
ny radar i doskonale wyczuwają nasze 
stany emocjonalne. Dziecku potrzebna 
jest twoja wiara w jego możliwości, w to, 
że świetnie odnajdzie się w przedszkolu. 
Mówienie do dziecka, czy w rodzinie „ 
moje biedactwo / maleństwo musi iść do 
przedszkola” nie dodaje mu wsparcia.

2.W tym wieku dziecko nie ma po-
czucia czasu, to znaczy nie wie ile to 
jest 8 godzin, więc należy powiedzieć : 
„Przyjdę po ciebie po obiedzie”. Dziec-

ko czuje się bezpieczne, gdy wie co 
będzie się działo, zatem przedstaw mu 
pewne stałe elementy dnia(rodzic musi 
się dowiedzieć, jak będzie wyglądał 
dzień w przedszkolu, do którego posyła 
dziecko)   np. „ najpierw będzie śniada-
nie, później umyjecie ząbki, pobawisz 
się z nowymi koleżankami i kolegami, 
potem będzie odpoczynek na leżacz-
kach, obiad i znów zabawa, a potem 
podwieczorek i wtedy ciebie odbiorę”.  
I tu bardzo ważna rzecz . Jeśli obiecasz 
dziecku, że „zaraz po obiedzie” , albo 
„po leżakowaniu”, to dotrzymaj słowa. 
W przeciwnym razie straci poczucie 
bezpieczeństwa i następnego dnia bę-
dzie protestować przed pójściem do 
placówki w obawie, że po nie nie przyj-
dziesz. Nie okłamuj również, że „idziesz 
na chwilę do sklepu i zaraz wracasz”, 
bo to powoduje  niepokój. Jeśli to moż-
liwe, to w pierwszym tygodniu odbieraj 
dziecko wcześniej (chyba, że inne zasa-
dy są w przedszkolu) i staraj się, by nie 
zostało odbierane jako ostatnie (gdy 
nie ma już pozostałych dzieci z grupy, 
to w dziecku rodzi się obawa, że rodzic 
o nim zapomniał). Jeżeli do tej pory 
dziecko nie przebywało pod opieką 
innych osób, warto wprowadzić taki „ 
trening powracania”, ucząc dziecko, 
że rodzic „ znika”, ale zawsze powraca. 

3.Przedstaw dziecku przedszkole jako  
miejsce, w którym dzieje się wiele cie-
kawych rzeczy, są nowe zabawki, dzie-
ci, z którymi można się bawić, zabawy 
w grupie, miłe panie nauczycielki itd. 
Zwracaj uwagę na te aktywności, które 
ono lubi. Możesz pobawić się z dziec-
kiem maskotkami w przedszkole poka-
zując jakie panują tam zasady, z czym 
może się  spotkać, bądź też poczytać 
książeczki o przedszkolu. Dzięki temu 
oswoisz je z przedszkolnym rytmem dnia, 
pokażesz jak należy zachowywać się 
w grupie.

4. Nie strasz dziecka przedszkolem 
- „jak pójdziesz do przedszkola to do-
piero zobaczysz” , „tam ciebie nauczą 
porządku”, „ jak będziesz niegrzeczna/ 
niegrzeczny, to ciebie zostawię w przed-
szkolu” . Tego typu słowa budują ogrom-
ny strach.

5.Nie traktuj przedszkola jako zła ko-
niecznego- „Trudno, musisz tu zostać , 
bo mama musi iść do pracy”. Tak przed-
stawione przedszkole nie wydaje się 
dziecku niczym atrakcyjnym .

6.Chwal dziecko za każdy dzień 
w przedszkolu, za każdą samodzielną 
czynność, za każdą pracę plastyczną. 
Powiedz,   „jestem dumna, że tak ładnie 
bawiłaś/ bawiłeś się  dziś z dziećmi ”, „ 
jestem z ciebie dumna, że samodzielnie 
ubrałaś/ubrałeś kapcie”. Dzięki temu 
dziecko,  ma poczucie  skuteczności 
i sukcesu , a co za tym idzie chętniej 
podejmuje kolejne wyzwania.

7.Pozwól dziecku wybrać pewne rze-
czy do przedszkola np. kapcie, worek, 
plecaczek, szczoteczkę, kubeczek,  to 
da mu poczucie samodzielności i ra-
dości.

8. Daj dziecku wygodne  ubranie 
i takie, by swobodnie mogło uczestni-
czyć w zajęciach plastycznych , żeby 
nie mieć pretensji  ani do dziecka, ani 
do nauczycielek o plamy na bluzce. 

Niezmiernie ważne są dwa elementy, 
które rodzic powinien nauczyć dziecko :

9.Umiejętność komunikacji – dziecko 
powinno umieć mówić w taki sposób, 
by nauczyciel je zrozumiał.

10.Czynności samoobsługowe – ubie-
ranie się, samodzielne jedzenie, toaleta.

Warto posłać dziecko do przedszkola, 
ponieważ korzystnie wpływa na rozwój 
społeczny i emocjonalny dziecka. Po-
zwala rozwinąć  szereg kompetencji 
takich jak samodzielność, odpowie-
dzialność,  umiejętność zabawy i pracy 
w grupie.  Proszę pamiętać, że panie na-
uczycielki z ogromną radością i sercem 
powitają dzieci w przedszkolu i dołożą 
wszelkich starań, by Państwa pociechy 
dobrze się tam czuły.

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.
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Święto Kociewia
Kolorowe stroje, pachnące potrawy, wiktuały i kulinaria, przyśpiewki oraz tańce, wszędzie modraczki 
i na ustach wielu - KOCIEWIE. 2 sierpnia, na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku obchodzone było 
Święto Kociewia. Nie po raz pierwszy w historii, ale pierwszy raz na tak dużą skalę.

W Korowodzie Kociewskim, który był 
pierwszym elementem wydarzenia 
organizowanym przez Starostwo 

Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Lo-
kalną Organizację Turystyczną KOCIEWIE 
oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sta-
rogardzie Gdańskim, przeszło prawie 800 
osób z 3 kociewskich powiatów. Wszystkich 
poprowadziła Orkiestra Dęta z Pinczyna. 
Potem szli przedstawiciele prawie wszystkich 
gmin kociewskich, koła gospodyń wiejskich, 
ochotnicze straże pożarne, młodzież, zespoły 
artystyczne, przedstawiciele stowarzyszeń, 
domów kultury, domów pomocy społecznej, 
samorządowcy oraz wszyscy ci, którzy stawili 
się przy Zielonej Bramie tuż nad Motławą. Było 
gwarnie, kolorowo i radośnie.

Gminę Tczew dumnie reprezentowały 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Czarlina.

Kociewie zdobyło przez lata zaufanie 
organizatorów Jarmarku św. Dominika, dla-
tego może korzystać ze specjalnego statusu 
podczas tej największej imprezy wystawienni-
czo-handlowej w Europie. Tego dnia zarówno 
główna scena jarmarkowa, a także Targ 
Węglowy był do dyspozycji Regionu. Były 
występy zespołów regionalnych, młodzieży 
z formacji tanecznych, a także  profesjonal-
nych grup muzycznych. W prawie dwudzie-
stu pawilonach prezentowano rękodzieła, 
wydawnictwa i zwyczaje średniowieczne. 
Były zajęcia dla dzieci, warsztaty, a także 
degustacje kuchni kociewskiej. Nie zabrakło 
informacji turystycznej, wszak najwięcej od-
wiedzających pytało właśnie o możliwości 

odwiedzenia Kociewia, o atrakcje, imprezy 
i noclegi.

Miłą niespodzianką na scenie Unikatów 
z Kociewia na Targu Węglowym były po-
darunki dla muzyków od Nadbałtyckiego 
Centrum Kultury i Samorządu Województwa 
Pomorskiego. Były to specjalnie wydane 
„Melodie z Kociewia w opracowaniu na 
orkiestrę dętą”, czyli partytury kilku ludowych 
utworów kociewskich.

Późnym popołudniem nastąpiła trzecia 
odsłona Święta Kociewia – Kociewie ART – 
spotkanie artystyczne w gdańskim Ratuszu 
Staromiejskim. Prezentowane prace przygoto-
wane przez trzy ośrodki kultury: Starogardzkie 
Centrum Kultury, Fabrykę Sztuk z Tczewa oraz 

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu 
były na wysokim poziomie.

Wernisaż otworzył odczyt okolicznościowy 
Ryszarda Szwocha o Kociewiu i Kociewiakach 
w kulturze, a dodatkowych emocji artystycz-
nych dostarczyło trio fortepianowe Subito Trio.

Ten szczególny dla Kociewia i Kociewia-
ków dzień – Święto Kociewia - był w przeko-
naniu organizatorów okazją do wykazania 
kociewskiej spójności oraz integracji społecz-
ności lokalnej z trzech powiatów: starogardz-
kiego, świeckiego i tczewskiego. A dzięki 
przychylności wielu osób, instytucji, firm i sa-
morządów mógł być prawdziwym świętem. 
Kolejne wydarzenie już za rok, 1 sierpnia 2019 
roku na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku.

sierpień 2018
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Rodzinne Powitanie Lata w Lubiszewie
16 czerwca br. przy świetlicy w Lubiszewie odbyło się Rodzinne Powitanie Lata. Pogoda dopisała, 
a, uczestnicy nie zawiedli. 

Festyn z okazji Dnia Miejscowości Goszyn
W sołectwie Goszyn, po raz pierwszy w tym roku, mieszkańcy świętowali Dzień Miejscowości. Tą 
uroczystą datą była 22.06.2018 r. 

Dla wszystkich uczestników zaba-
wy w świetlicy przygotowany był 
darmowy poczęstunek: domowy 

smalec, kiełbasa z grilla, pyszne ciasto 
oraz wata cukrowa i popcorn dla najmłod-

szych. Organizatorzy przygotowali również 
wiele atrakcji. Były karuzele i dmuchane 
zjeżdżalnie oraz konkursy i zabawy dla 
wszystkich chętnych. 

Sobotnie popołudnie minęło w bar-
dzo miłej i rodzinnej atmosferze, a rodzice 

wraz z pociechami mogli wspólnie spędzić 
wolny czas.

Organizatorem festynu byli Sołtysi i Rady 
Sołeckie wsi Lubiszewo i Stanisławia oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z Lubiszewa.

Pogoda dopisała, więc na inauguracyjną 
imprezę przyszło wielu mieszkańców. 
Organizatorzy, Sołtys wraz z Radą So-

łecką, zadbali o dobrą zabawę zarówna 
dla najmłodszych mieszkańców, jak i ich 
rodziców. Dziećmi zajmowała się animatorka, 
która przeprowadzała konkursy i zabawy 
integracyjne, sportowe oraz zręcznościowe. 
Jednocześnie przygotowana była strzelnica, 
z której każdy zainteresowany pod okiem 
instruktorów mógł spróbować sowich sił. Dla 
wszystkim mieszkańców był darmowy poczę-
stunek. Kawy, ciasta, lodów, owoców i innych 
słodkości było pod dostatkiem. Zorganizo-
wane zostało również ognisko, przy którym 
każdy chętny mógł upiec sobie kiełbaskę. 
Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa 
taneczna, podczas której mieszkańcy bawi 
się do późnych godzin wieczornych.
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„DUMNI Z POLSKI”

W ROKU JUBILEUSZU

100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI,

Wójt Gminy Tczew 
Zaprasza

Samorządowców, Mieszkańców oraz Społeczność Szkół Gminy Tczew do udziału w 

RAJDZIE PAMIĘCI O OFIARACH HITLERYZMU i STALINIZMU, 

który odbędzie się 17 września 2018 roku.  
Zwieńczeniem marszu będzie spotkanie o godz. 11:15 

przy Pomniku ofiar hitleryzmu i stalinizmu w Rokitkach 
i oddanie hołdu ofiarom totalitarnych systemów, 

które zniewalały naszą Ojczyznę. 

Szczegóły dotyczące przebiegu tras zostaną podane 10.09.2018 r. 
na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.gmina-tczew.pl oraz na stronach szkół gminnych.
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Placówka Wsparcia Dziennego w świetlicy wiejskiej 
w Lubiszewie

Placówka Wsparcia Dziennego, mieszcząca się 
w świetlicy wiejskiej w Lubiszewie Tczewskim, 
działa od 3 kwietnia 2018 r. w ramach projektu 

,,Szansa na przyszłość” współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 06. 
Integracja; Działanie 06.02. Usługi Społeczne; Poddzia-
łanie 06.02.02.Rozwój Usług Społecznych.

Placówka prowadzi swoją działalność przez cały 
rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 12.30 do 18.30, a w okresie wakacji od 8.30 
do 14.30. W czasie pobytu w świetlicy 30 dzieci ma 
zapewnioną opiekę, różnorodne zajęcia i poczęstunek. 
Celem Placówki jest wsparcie młodych ludzi w rozwoju 
ich podstawowych kompetencji interpersonalnych 
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie, rozwi-
janie kreatywności, zdolności i pasji oraz integracja 
międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów. 

Placówka realizuje zadania polegające na:
-objęciu dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem 

w celu wsparcia rodziny przeżywającej różnorodnego 
rodzaju trudności,

-pomocy w nauce
-organizowaniu zajęć integracyjnych, terapeu-

tycznych 
-organizowaniu czasu wolnego
-stwarzaniu warunków sprzyjających zaspokoje-

niu potrzeb, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, 
wyrażania siebie i odkrywania własnego potencjału 
twórczego

-wspieraniu  rodziny.
Aby zapewnić prawidłowe wykonywanie zaplano-

wanych form wsparcia zakupiono materiały i sprzęt 
niezbędny do prowadzenia następujących zajęć:

- warsztaty teatralne
-warsztaty muzyczne
-warsztaty z robotyki
-zajęcia z języka angielskiego
-zajęcia informatyczno - interdyscyplinarne
-zajęcia plastyczne
-zajęcia sportowe 
-pomoc dydaktyczna
-doradztwo zawodowe
- zajęcia z logopedą
-zajęcia psychologiczne
-zajęcia pedagogiczne 
Ponadto PWD oferuje kompleksowe wsparcie ro-

dzicom dzieci i organizuje różnego rodzaju spotkania 
okolicznościowe związane z np. Dniem Matki, Dniem 
Dziecka i innymi świętami. W pierwszym tygodniu 
wakacji dzieci pojechały na 5-dniową wycieczkę na 
Śląsk do Miasteczka Westernowego Twinpigs w Żo-
rach. W następnych tygodniach wakacji  odbywały 
się różnorodne warsztaty i  jednodniowe wycieczki 
do: Zagrody Kociewskiej, Świata Labiryntów, Nowej 
Holandii, ZOO a także wyjścia do kina, muzeum.

Wychowawcy dokładają starań, aby dzieci czuły się 
w świetlicy dobrze i chętnie uczestniczyły w zajęciach, 
zapewniając im różnorodne atrakcje na terenie Pla-
cówki (m.in. wspólne przygotowanie sałatek, słodkości 
i innych smakołyków).

Koordynatorzy Projektu pracują już nad harmo-
nogramem ciekawych zajęć i atrakcji na najbliższe 
miesiące. Na pewno będą twórcze i interesujące.

str. 20 sierpień 2018
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Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
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KIEDY DO LOGOPEDY?
Które dziecko powinno korzystać z po-

mocy logopedy? 

Kiedy należy się zgłosić 
do logopedy?

Najnowsze badania statystyczne wy-
kazują, że co trzecie dziecko w wieku 
przedszkolnym wymaga zindywidualizo-
wanej opieki logopedycznej.

Pierwszym sygnałem jest opóźniony roz-
wój mowy –zarówno późniejsze pojawienie 
się pierwszych słów, zdań, jak i powolne 
tempo ich przyrostu. Dziecko, które dłużej 
niż inne używa prostych, dwusylabowych 
słów, słowa wielosylabowe zniekształca, 
zdania buduje nieudolnie, co często po-
woduje zmianę ich sensu -wymaga inter-
wencji logopedycznej.

Jeśli w wieku przedszkolnym mowę 
charakteryzują poważne zaburzenia ar-
tykulacyjne, spieszczanie, skracanie mowy 
dziecko wymaga ćwiczeń i korekcji już 
przed piątym rokiem życia.

Normą jest gdy:
Dziecko trzyletnie-wymawia wszystkie 

samogłoski a, o, e, u, i, y, ą, ę, oraz spół-
głoski p, b, m, w, f, t, d, n, ch, k, g, l, ś, ź, 
ć, dź j, ł,

Dziecko czteroletnie-oprócz wyżej wy-
mienionych,wymawia głoski s, z, c, dz,

Dziecko pięcioletnie-dodatkowo wy-
mawia głoski sz, ż, cz, dż, r,

Dziecko sześcioletnie-mówi zupełnie 
poprawnie pod względem artykulacyjnym, 
(wszystkie głoski wymawia i używa pra-
widłowo),

Dziecko siedmioletnie-mówi zupełnie 
poprawniepod względem artykulacyj-
nym(zachowując właściwy akcent, rytm 
i melodię mowy), gramatycznym i skła-
dniowym.

Każde dziecko rozwija się indywidualnie. 
Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posłu-
giwać się prawidłową mową we wszystkich 
jej aspektach, inne nieco później.

Jeżeli rodzice mają wątpliwości, powin-
ni porozmawiać z nauczycielką i udać się 
do specjalisty. 

Być może dziecko potrzebuje fachowej 
pomocy. 

Ocenić wymowę, prowadzić terapię 
(wywołać i utrwalić głoskę) powinien LO-
GOPEDA. 

Zaburzenia i wady wymowy w znacz-
nym stopniu utrudniają osiąganie sukcesów 
w szkole, dlatego też należy eliminować 
je jak najwcześniej. Wczesna interwencja 
logopedyczna zapobiega późniejszym pro-
blemom.

Dzieci 5, 6-letnie wykazujące nieprawi-
dłowości wymowy powinny

systematycznie uczęszczać na zaję-
cia logopedyczne.

Dlaczego dziecko po-
winno uczęszczać na zaję-
cia logopedyczne?

Stan mowy ma ogromny wpływ na 
naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi 
zależą w znacznej mierze jego postępy 
w nauce oraz pozycja społecznaw gru-
pie klasowej,co nazywa się powodze-
niem szkolnym.

Wady wymowy mogą prowadzić do 
niepowodzeń szkolnych. Dlatego bardzo 
ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza 
i terapia logopedyczną. Należy konsul-
tować się z nauczycielem przedszkola 
i logopedą. Nie można liczyć na to, że 
dziecko „wyrośnie”.

Wpływ zaburzeń mowy na trudności 
w nauce przejawia się w przedmiotach, 
które wymagają od dziecka poprawnego 
pisania, czytania i wypowiadania się (dzie-
ci z wadami artykulacyjnymi popełniają te 
same błędy w czytaniu, w pisaniu, które 
wykazują w mowie spontanicznej).

Najczęściej spotykane błędy wiążą się 
z seplenieniem, reraniem, 

ubezdźwięcznianiem głosek dźwięcz-
nych, co często prowadzi do zmiany 
znaczenia wyrazu (dom –tom, bije –pije).

Błędy wynikające z nieprawidłowego 
wybrzmiewania głosek syczących oraz 
głoski r stosunkowo rzadko zmieniają sens 
wyrazów, np. szafa –safa, czapka –capka, 
rower -lowel. W tych przypadkach obser-
wuje się zamiany głosek, które zmieniają 
sens czytanego tekstu i pisanego wyrazu, 
np. szum –sum, rak –lak.

 Zmiana znaczenia poszczególnych 
słów utrudnia uchwycenie sensu czytane-
go tekstu, co ma negatywne znaczenie 
dla procesu uczenia się. W pisaniu tekstów 
i pisaniu ze słuchu pojawiają się błędy, 
będące odzwierciedleniem wadliwej 
wymowy. 

Zaburzenia mowy powinny być niwe-
lowane jak najwcześniej, ponieważ po-
wodują trudności w nauce a w efekcie 
niepowodzenia szkolne. U dzieci pojawiają 
się też kompleksy oraz lęk przed mówie-
niem.

Jak wynika ze statystyk wśród uczniów, 
którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu, 
dzieci z zaburzeniami mowy jest około 50%.

W gabinecie logopedycznym rodzic 
dowie się jaki rodzaj wady wymowy ma 
jego dziecko, jak będzie przebiegała te-
rapia, otrzyma fachową pomoc w pro-
wadzeniu terapii w domu, może zawsze 
liczyć na konsultację i ocenę postępów 
swojego dziecka. 

Dziecko pod czujnym okiem specjalisty  
ćwiczy prawidłowy oddech i połykanie, 
ułożenie artykulatorów przy zaburzonej gło-
sce, rozwija spostrzeganie słuchowe i wzro-
kowe. Wywołanie prawidłowo brzmiącego 
dźwięku przebiega indywidualnie i zależy 
od bardzo wielu aspektów. Każdy sukces 
dziecka jest ogromną nagrodą za pracę 
i ćwiczenia oraz przynosi dziecku wymierną 
satysfakcję. Dziecko nabywa umiejętności 
prawidłowej wymowy w mowie sponta-
nicznej. 

Terapię logopedyczną prowadzi się 
indywidualnie, a gdy dziecko opanuje 
już wymowę zaburzonej głoski w nagłosie 
i wygłosie wyrazu , można zastosować te-
rapię w małych zespołach dzieci z tą samą 
wadą wymowy. Buduje się wzajemna , 
pozytywna relacja między uczestnikami 
terapii i dodatkowa motywacja do dal-
szej pracy.

Logopeda zajmuje się także terapią 
dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu, 
z zaburzeniami w komunikacji, jąkaniem, 
mutyzmem. 

Specjalista logopeda w przedszkolu 
i szkole jednak nie zastąpi ćwiczeń pro-
wadzonych w domu. Dobra współpraca 
i zrozumienie wagi problemu przyniesie 
oczekiwane skutki. 

Drodzy rodzice, pytajcie logopedę wa-
szego dziecka co i jak macie ćwiczyć, 
a efekty Waszej pracy będą widoczne 
w wymowie Waszego dziecka.

Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
Logopeda- neurologopeda

Anna Jagodda
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Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. 
Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu.

Terminarz składania wniosków i wypłat świadczeń 
rodzinnych

Wszystko czego potrzebujesz to Profil 
Zaufany i kilka minut. 

Na zarejestrowanie narodzin 
dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wy-
stawienia karty urodzenia. Do tej pory 
mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. 
Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do 
urzędu czy spędzić ten czas z nowym 
członkiem rodziny. 

Zdążysz w trakcie drzemki
Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrót-

szy opis uruchomionej usługi. Jak z niej sko-
rzystać? Cały proces to 5 prostych kroków. 

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestro-
wał narodziny (może to być zarówno 
mama, jak i tata) musi mieć aktual-
ny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, 
sprawdź jak to zmienić. 

Co dalej? Wejdź na stronę www.oby-
watel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której 
chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system 
poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś 
matką/ojcem dziecka. Następnie – o zwe-
ryfikowanie Twoich danych. 

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zare-
jestrowania narodzin potomka. To czego 
potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa 
szpitala, w którym dziecko przyszło na 
świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było 
uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal 
także numer Twojego aktu małżeństwa 
lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku 
małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfi-
kację Twoich danych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe. 

Kolejny krok to wybór adresu, pod któ-
rym chcesz zameldować dziecko oraz 
sposobu odebrania dokumentów. Do 
wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór 
osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. 

Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis 
(Profilem Zaufanym). 

Gotowe! Wszystko powinno potrwać 
krócej, niż poobiednia drzemka malucha.  

Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/

ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich 

danych, wprowadzasz dane drugiego 
rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania 

dziecka i sposób, w który chcesz odebrać 
dokumenty (elektronicznie - skrzynka na 
ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis 
(Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności 
od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie 
przesłany w wersji papierowej lub elektro-
nicznej. Razem z nim otrzymasz powiado-
mienie o nadanym numerze PESEL oraz 
zaświadczenie o zameldowaniu. 

To nie koniec zmian
To nie jedyne zmiany, które wkrótce 

zaczną obowiązywać, a które dotyczą 
rodziców. W funkcjonujących dotychczas 
przepisach i rejestrach publicznych brakuje 
mechanizmów jednoznacznie łączących 
dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). 
Gromadzone w aktach imiona, nazwiska 
i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze 
jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to 
nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk 
publicznych, ale też np. realizację progra-
mów pomocowych państwa, takich jak 
Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przy-
gotowało też takie zmiany:

• jednoznaczne powiązanie danych 
rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. 
parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się 
w danych gromadzonych przy akcie uro-
dzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. 
Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 
2018 r.,

• szybsze poprawianie niezgodnych 
z prawdą informacji zgromadzonych w re-
jestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do 
rejestru PESEL będą mogły zgłaszać nie-
zgodność bezpośrednio do właściwego 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za 
pomocą dedykowanej do tego e-usługi. 
Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Od 1.08.2018 r. można składać 
w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej tj, Gniszewo 

ul. Parkowa 7, WNIOSKI na:
q ZASIŁEK RODZINNY,
q ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

500+,
q ŚWIADCZENIE DOBRY START 300+,
q FUNDUSZ ALIMENTACYJNY,
q SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.
Wnioski na 500+ i 300+ można również 

składać w formie elektronicznej za pomo-
cą systemu Empatia i za pośrednictwem 
banku, w którym posiadacie Państwo 
rachunek bankowy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram 
wypłat świadczeń, który jest uzależnio-
ny od wpływu kompletnego wniosku 
do urzędu. Wnioski złożone po 31.10.2018 r. wypłacane będą nie później niż 28.02.2019 r.

ŚWIADCZENIE TERMINZŁOŻENIA 
WNIOSKU

TERMIN 
WYPŁATY

Wychowawcze 500+ Do 31.08.2018 Do 30.10.2018

Do 30.09.2018 Do 30.11.2018

Do 31.10.2018 Do 31.12.2018

Dobry start 300+ Do 31.08.2018 Do 31.10.2018

Do 30.09.2018 Do 30.11.2018

Do 31.10.2018 Do 31.12.2018

Zasiłek rodzinny
Specjalny zasiłek opiekuńczy

Do 30.09.2018 Do 30.11.2018

Do 31.10.2018 Do 31.12.2018

Fundusz alimentacyjny Do 31.08.2018 Do 31.10.2018

Do 30.09.2018 Do 30.11.2018

Do 31.10.2018 Do 31.12.2018




