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NOWA ODSŁONA MAGAZYNU

Miło mi zaprezentować Państwu nową 
odsłonę gminnego magazynu informacyjnego, 
który oprócz nowej szaty i oprawy graficznej 
otrzymał również nowy tytuł “Wieści Gminy 
Tczew”. Jak zwykle magazyn zawiera solidną 
porcję aktualności oraz informacji z życia gminy, 
zarówno ze sfery kulturalno-rozrywkowej jak 
i ostatnich działań kierowanego przeze mnie 
samorządu.
Mam nadzieję, że nowy wygląd magazynu 
przypadnie Państwu do gustu, tymczasem 
serdecznie zapraszam do lektury.

Pozdrawiam,
Wójt Gminy Tczew

Krzysztof Augustyniak

19 lipca br. podczas XII Sesji Rady Gminy Tczew 
uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę 
- po 29 latach obejmowania stanowiska - Skarbnik 
Gminy Tczew Barbarę Wichman. Dziękując pani 
Barbarze za wiele lat pracy dla Urzędu Gminy, Wójt 
Krzysztof Augustyniak, podkreślił wkład pani Skarbnik 
wniesiony w budowę lokalnej samorządności oraz 
sumienność i rzetelność w prowadzeniu finansów 
gminnych. Wyrazy wdzięczności i życzenia wszelkiej 
pomyślności, zdrowia a także realizacji swoich pasji i 
zainteresowań w dalszym codziennym życiu z okazji 
przejścia na zasłużoną emeryturę przekazali również 
radni oraz urzędnicy Urzędu Gminy.
Uchwałą Rady Gminy Tczew na stanowisko Skarbnika 
Gminy została powołana pani Maria Sławińska. 
Nowej pani Skarbnik życzymy owocnej pracy na rzecz 
rozwoju naszej społeczności.
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www.gmina-tczew.pl

Zaprszamy do polubienia i śledzenia nas na FaceBooku: facebook.com/ugtczew
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XXIV FESTYN SPORTOWO - REKREACYJNY 
„DZIEŃ SPORTU” W DAMASZCE.

6 czerwca br. po raz kolejny 
Dom Pomocy Społecznej w 
Damaszce zorganizował Dzień 
Sportu. Jak co roku było miło, 
wesoło i aktywnie. W otoczeniu 
pięknego krajobrazu uczestnicy 
festynu mogli wziąć udział 
w rozgrywkach rekreacyjno-
sportowych. Celem imprezy była 
integracja osób niepełnosprawnych 
wraz z nią sportowa rywalizacja, 
śpiewy, tańce oraz dobra zabawa.

ZWycięzcy otrzymali nagrody od 

włodarzy Gminy Tczew: Wójta Krzysztofa 

Augustyniaka oraz Zastępcy Wójta Tomasza 

Urbańskiego, a także Dyrektora DPS w 

Damaszce Arkadiusza Kiemczyńskiego. 

W tym dniu nie liczył się rodzaj i stopień 
niepełnosprawności, a najważniejszy był hart 
ducha i gotowość na stawienie czoła wszystkim 
przygotowanym konkurencjom. Strzał do bramki, 
kręgle, rzut w dal kaloszem, pokonanie toru 
przeszkód   oraz rzut beretem na wieszak, to 
niezapomniane momenty pełne emocji - radości 
bądź niezadowolenia z osiągniętych rezultatów. 
Oprócz emocjonujących rozgrywek sportowych na 
uczestników czekały inne atrakcje jak: jazda konno 
lub zabytkowym autem, pyszne dania przygotowane 
przez gospodarzy a całość umilała wesoła muzyka. 
Humor, zabawa i pogoda dopisywały przez cały dzień 
a wychowankowie przyjezdnych Domów Pomocy 
Społecznej z żalem opuszczali wspaniałą zabawę. 

SPORT

NAJLEPSZE 3 DRUŻYNY OSP

1 miejsce -  OSP Gniszewo
2 miejsce - OSP Swarożyn
3 miejsce - OSP Dalwin

Zwycięzka drużyna OSP Gniszewo będzie reprezentować naszą Gminę 
na powiatowych zawodach strażackich jak i innych okazjonalnych 
uroczystościach. Zawody były okazją do miłego spędzenia czasu 
sobotnim popołudniem oraz intergracji gminnego środowiska strażaków. 
Zwieńczeniem zabawy, jak co roku, była „wspólna grochówka” oraz uroczyste 
wręczenie dyplomów i pucharów przez Wójta Gminy Tczew Krzysztofa 
Augustyniaka oraz Prezsa ZGOSP Juliana Grygolca.
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ZAWODY JEŹDZIECKIE W STAJNI GOSZYN

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/244/2014 Rady Gminy Tczew z dnia 
11 czerwca 2014 r., w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień 
w dziedzinie sportu, Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak 
wyróżnił i nagrodził dwóch sportowców pochodzących z 
gminy Tczew: Zuzannę Golicką (jazda konna) oraz Andrzeja 
Semborowskiego (lekkoatletyka). Podczas uroczystego spotkania 
w Urzędzie Gminy Wójt złożył sportowcom serdeczne gratulacje i 
słowa uznania za odniesione sukcesy, życząc kolejnych zwycięstw 
i wytrwałości w realizacji sportowych celów oraz uroczyście 
wręczył specjalne gartyfikacje pieniężne.

NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA 
W DZIEDZINIE SPORTU

ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W BOROSZEWIE
8 czerwca br. w Boroszewie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze. W tym roku do rozgrywek przystąpiło 8 drużyn z 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz  2 drużyny Młodzieżowe z 
Boroszewa i Swarożyna. W programie zawodów była sztafeta 
pożarnicza z przeszkodami i ćwiczenie bojowe. Swoją obecnością, 
podczas zaciętego turnieju, zaszczyciła grupa strażaków 
z Państwowej Straży Pożarnej, której przedstawiciele byli 
jednocześnie sędziami w zawodach. Najlepszy rezultat zawodów 
osięgnęli ochotnicy z Gniszewa, drugie miejsce zajął zespół 
strażaków ze Swarożyna, natomiast 3 miejsce przypadło grupie z 
Dalwina. 

W weekend 6-7 lipca br. na terenie stajni Goszyn odbyły się zawody jeździeckie, o 
różnym stopniu trudności, w skokach przez przeszkody. Stajnia, która mieści się 
w bardzo malowniczym miejscu, bowiem dookoła otaczają ją pola i łąki oraz leśne 
dróżki, po których można galopować czy wybrać się na spacer, zdecydowanie 
sprzyjała organizacji tego typu imprezy. Warto podkreślić, że jeździectwo to wyjątkowa 
dyscyplina sportowa, która łączy w sobie prawdziwą pasję, predyspozycje personalne, 
kulturę - wdzięk i szyk, a każdy jeździec potrafi zaprezentować umiejętności konia w 
sposób wyjątkowy. W konkursach rywalizowało 58 koni, a zawody sędziowali Stanisław 
Iskierko, Magdalena Wilkowska, Zbigniew Witkowski i Leszek Chrystowski zaś 
Gospodarzem parkuru był Grzegorz Twardowski. Zawody składały się z 11 konkursów 
oraz 150 startów, podczas których wyłoniono m.in.: zwycięzców w konkurencji Grand 
Prix o puchar Wójta Gminy Tczew. Pierwszą nagrodę Grand Prix o puchar Wójta Gminy 
Tczew zdobyła Julianna Gawęda, drugie miejsce zajął Artur Skalski, natomiast na 
trzecim miejscu uplasowała się Zuzanna Golicka. Łączna pula nagród pieniężnych 
wynosiła 8840 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. O kubki smakowe gości zadbały 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Boroszewa i Szczerbięcina, a organizatorzy, 
publiczność, goście oraz przede wszystkim uczestnicy zawodów zapewnili przyjazną 
atmosferę oraz dużo pozytywnych emocji. Serdeczne podziękowania kieruje się do 
licznych sponsorów zawodów, które dzięki ich wsparciu zostały zorganizowane na 
najwyższym poziomie.
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PIĘKNA WIEŚ
POMORSKA 2019

W programie imprezy największą zaplanowaną atrakcją dla dzieci był – 
Pokaz Maskotek XXL – każde dziecko mogło do woli poprzytulać się, 
przybić piątkę oraz zrobić sobie zdjęcie z dużym Pluszakiem - możliwość 
spędzania czasu ze swoimi ulubieńcami dała dzieciom radości co niemiara. 
W miedzy czasie odbył się występ teatralno-integracyjny dla dzieci, który 
przeniósł dzieci w świat zwierząt i doktora Dolittle. 
Nie zabrakło zabaw integracyjnych oraz zabawnych konkursów z wiedzy o 
Gminie Tczew, także nagradzanych upominkami od władz Gminy.  
Występ artystyczny Kabaretu z Konopi zapoczątkował bardziej artystyczną 
część imprezy, który przez ponad godzinę zabawiał publiczność swoimi 
skeczami. W programie imprezy pojawił się także intrygujący występ 
iluzjonisty Mago Show – uczestnika między innymi programu Mam Talent 
– który przygotował interesujące pokazy iluzjonistyczne, angażujące do 
udziału dzieci oraz dorosłych. Niejednokrotnie wśród publiczności słyszało 
się głosy zachwytu i niedowierzania „jak to jest możliwe”. 
Całą imprezę poprowadził - nadał temperatury i odpowiedniego klimatu 
- Krzysztof Zieliński z Crissto Dance, który wraz ze swoim zespołem 
saportował główną gwiazdę imprezy zespół Shantel. Wykonawcy stanęli 
na wysokości zadania porywając publiczność do wspólnej tanecznej i 
rozśpiewanej zabawy. Jeszcze długo po koncercie artyści z uśmiechem 
rozdawali autografy oraz pozowali do zdjęć z fanami.
Całość imprezy zwieńczył występ w wykonaniu zespołu Zagorski Band, 
który bawił widownię do późnych godzin nocnych.
W imieniu Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka dziękujemy 
wszystkim za uczestnictwo i dużą frekwencję, serdeczne podziękowania 
kierujemy w stronę  osób, które przyczyniły się do sukcesu organizacyjnego 
„Powitania Lata w Turzu”. 
Doskonała organizacja i słońce, które przez cały dzień towarzyszyło 
uczestnikom zabawy, sprawiło, że każdy punkt plenerowej imprezy, która 
organizowana jest cyklicznie od wielu lat, wypadł wyśmienicie.

Oficjalnego otwarcia, ok. godz. 16.00, dokonał 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak 
zapraszając do korzystania z przygotowanych 
atrakcji oraz życząc udanej zabawy do samego 
końca. Temu momentowi towarzyszyło także 
rozstrzygnięcie konkursu „Piękna wieś pomorska 
2019”, którego wyniki wyglądają następująco:
W kategorii „wieś”:
1. Swarożyn
2. Lubiszewo
3. Szpęgawa
W kategorii „zagroda”
1. Emilia i Józef Lis, Stanisławie
Wyróżnienie: Barbara i Zenon Szyszko, 
Waćmierek. 
Uczestnicy konkursu przyjęli od Wójta 
serdeczne gratulacje, a także podziękowania za 
zaangażowanie na rzecz pielęgnacji wartości 
krajobrazu przyrodniczego oraz kulturowego 
wsi oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy i bony z 
nagrodą pieniężną.
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POWITANIE LATA

TURZE

Gmina Tczew oficjalnie „powitała lato w Turzu.” Festyn 
pod patronatem Wójta Gminy Tczew Krzysztofa 
Augustyniaka jak zwykle przyciągnął wielu uczestników. 
Wzorem lat ubiegłych zarówno dla najmłodszych, jak i 
starszych gości, czekała moc atrakcji. 
Zabawa rozpoczęła się już o godzinie 14.00, od tego 
mementu największym zainteresowaniem cieszyły się 
atrakcje przygotowane dla dzieci - dmuchane zamki, 
trampoliny, przeszkody. Do dyspozycji dzieci był 
specjalnie zorganizowany namiot, w którym najmłodsi 
wraz z rodzicami lub animatorami mogli puszczać wodze 
fantazji - malować, rysować, wycinać, wyklejać  różnymi 
technikami, puszczać różnej wielkości bańki mydlane, 
dmuchać balony czy skorzystać z pomalowania twarzy 
przez animatora. Miłą niespodzianką dla dzieci były 
rozdawane, darmowe losy na watę cukrową. Liczne 
stoiska z zabawkami i gadżetami, pozwalały na szeroki 
wybór i zakup pamiątek z festynu.

W programie imprezy nie zabrakło swojskiego jadła 
przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczerbięcina 
oraz obsługę z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Turzu. Goście 
mogli skosztować darmowego żurku oraz kanapek ze smalcem i 
ogórkiem, rożnego rodzaju ciast, ciasteczek, muffinek, kiełbasek 
z grilla i innych smakołyków. Serdecznie dziękujemy zarówno 
paniom z KGW Szczerbięcin jak i dyrektorowi ZKiW w Turzu 
Tomaszowi Resmerowskiemu za całą oprawę gastronomiczną 
podczas festynu.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy kulinarne 
prowadzone przez pana Waldemara Załuskiego z Patelni 
Plenerowej. Dzieci mogły wykazać się kreatywnością i wykonać 
sałatkę z wybranych składników oraz zaaranżować ja na 
półmiskach. Dorośli mieli okazję wykazać się zdolnościami 
kulinarnymi na nieco trudniejszym poziomie i z wylosowanych 
składników przygotować danie popisowe. Za udział w konkursach 
uczestnicy dostawali nagrody główne oraz nagrody pocieszenia.
OSP Turze umożliwiło najmłodszym uczestnikom festynu 
obejrzenie wozu strażackiego od środka. Dzieci miały możliwość 
włączyć syrenę strażacką, zapoznać się z nazewnictwem i 
ulokowaniem sprzętu strażackiego, a także posłuchać jak na co 
dzień wygląda praca strażaka.



O PROGRAMIE...

GRANTY PRZYZNANE

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Pokolenia, skierowany do 
organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na rzecz wspólnego, 
lokalnego dobra. 
Program cieszy się od lat popularnością, bowiem mieszkańcy działający w różnych 
organizacjach chętnie sięgają po dofinansowanie na swoje pomysły. Wspólnym 
mianownikiem dofinansowanych projektów jest lokalna aktywność, dzięki której 
mieszkańcy nabywają nowych umiejętności oraz uczą się samoorganizacji.
Od 14 lat w powiecie tczewskim wspierane są inicjatywy społeczne, na które przeznaczono 
już przeszło milion złotych, a nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i wsparcia ze 
strony gmin oraz Banku Spółdzielczego.

W tym roku dofinansowano 3 projekty z gminy Tczew:
„Plażówka przy molo” - Ochotnicza Straż Pożarna w Swarożynie - otrzymało najwyższe noty komisji grantowej, a tym samym 
najwyższe dofinansowanie finansowe spośród wszystkich zgłoszonych wniosków w kwocie 5 970 zł.
Opis: Kobiety i mężczyźni, młodzi i starzy, przyjdą uposażeni w łopaty, łopatki, grabie duże i grabelki małe by wspólnymi siłami zrobić 
boisko do piłki plażowej. Będzie mecz inauguracyjny, a ogniska z kiełbaskami i śpiewy do wczesnych godzin porannych odbywać się będą 
raz po raz. Zakończenie sezonu zwieńczy spotkanie w świetlicy pod tytułem „Co dalej?”, gdzie mieszkańcy będą myśleć, co zrobić w 
przyszłym roku.

 „Sport to zdrowie vol. 2” - Aktywatorzy z Gniszewa otrzymali dofinansowanie w kwocie: 3 050 zł.
Opis: Aktywatorzy z Gniszewa już niejednokrotnie pokazali co potrafią. Wspólnymi siłami odrestaurowali park, zrobili nasadzenia, 
postawili ławki, ułożyli ścieżki. Niedługo będą się integrować w siłowni pod chmurką, nieopodal placu zabaw. W ramach projektu 
wspólnie wycisną soki z owoców i warzyw i przygotują lekkie sałatki.  

 „Zagospodarowanie parku Szpęgawa” - „Wspólna Szpęgawa” otrzymała dofinansowanie w kwocie  1 750 zł
Tętniąca życiem świetlica wiejska, a przy niej wielki park, wymagający trochę pracy. Zmobilizowani mieszkańcy systematycznie ten 
park upiększają. W 2019 roku wspólnie posadzą drzewka i krzewy, by potem integrować się na świeżym powietrzu. Wspólna Szpęgawa 
popularyzować będzie istotny element dziedzictwa wsi, jakim jest wielki , piękny, kolorowy wieniec dożynkowy.

Dofinansowane inicjatywy dotyczą głównie wzmacniania współpracy wśród lokalnej społeczności, tworzenia nowych możliwości 
rozwoju osobistego a także organizacji spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia atrakcyjności regionu.
Beneficjentom gratulujmy pomysłowości i życzymy kolejnych kreatywnych projektów.
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ABSOLUTORIUM 
DLA WÓJTA GMINY TCZEW

Absolutorium to potwierdzenie przez Radę Gminy prawidłowości realizacji 
budżetu gminnego, czyli wydatkowania środków publicznych. Jest to swego 
rodzaju kontrola Rady nad Wójtem i jego sposobem rozdysponowania i 
zarządzania finansami publicznymi. 

Rada Gminy po analizie oraz ocenie szczegółowego sprawozdania Wójta 
z realizacji budżetu podjęła uchwałę w sprawie przyznania absolutorium. 
Regionalna Izba Obrachunkowa poparła radnych z Komisji Rewizyjnej, którzy 
wydali pozytywną opinię w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu 
wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wójt, który tym samym otrzymał kredyt 
zaufania, serdecznie podziękował za okazane mu uznanie oraz wspólną, owocną 
współpracę.

17 CZERWCA BR. PODCZAS OBRAD XI SESJI RADY GMINY TCZEW RADNI UDZIELILI 
WÓJTOWI KRZYSZTOFOWI AUGUSTYNIAKOWI ABSOLUTORIUM ZA WYKONANIE 
BUDŻETU ZA ROK 2018.

BUDŻET W ROKU 2018

Wydatki 
 71.521.662,64 zł
Dochody 
 66.049.561,64 zł
Wolne środki 
 3.714.042,00 zł
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Święto, które wypada na początku czerwca, 
jest ulubionym dniem w kalendarzu wielu dzieci. 
W Polsce 1 czerwca nie brakuje celebracji, 
zabaw i niespodzianek dla najmłodszych. 
Tego dnia dorośli starają się sprawić, aby 
dzieci poczuły się wyjątkowo - dając im 
prezenty, składając życzenia, spełniając 
marzenia. Z  tej okazji, podobnie jak w wielu 
miejscach w całej Polsce, przygotowywane 
są wyjątkowe atrakcje dla dzieci na terenie 
Gminy Tczew. Jak co roku odbywają się 
cyklicznie festyny i pikniki rodzinne, podczas 
których dzieci są najważniejsze. O swoich 
najmłodszych mieszkańców zadbali sołtysi 
oraz rady sołeckie, często przy pomocy Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz sponsorów, którzy 
w miesiącu czerwcu organizowali wspaniałe 
i niezapomniane rozrywki jak: zabawy na 
dmuchańcach, pokazy strzeleckie i strażackie, 
festiwale baniek mydlanych, malowanie 
twarzy, plecenie warkoczy, liczne gry i 
konkursy z nagrodami, wspólne ćwiczenia, 
tańce, zabawy na trampolinach oraz wiele 
innych niezapomnianych przyjemności. Chwile 
radości ujęte na fotografiach mówią same za 
siebie!

DALWIN DĄBRÓWKA LUBISZEWO/STANISŁAWIE

BAŁDOWO SWAROŻYN/WĘDKOWY ROKITKI
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MALENIN ŁUKOCIN RUKOSIN

GOSZYN ZAJĄCZKOWO SZPĘGAWA

TERMIN ZŁOŻENIA 
WNIOSKU

500+
 “Dobry start” 
300 dla ucznia

ZASIŁEK RODZINNY
FUNDUSZ 

ALIMENTACYJNY

LIPIEC KONIEC PAŹDZIERNIKA                    
 ( z wyrównaniem za I dziecko od lipca)

KONIEC WRZEŚNIA

SIERPIEŃ KONIEC PAŹDZIERNIKA
 ( z wyrównaniem za I dziecko od lipca)

KONIEC WRZEŚNIA KONIEC LISTOPADA KONIEC PAŹDZIERNIKA

WRZESIEŃ KONIEC LISTOPADA
 ( z wyrównaniem za I dziecko od lipca)

KONIEC LISTOPADA KONIEC LISTOPADA KONIEC LISTOPADA

PAŹDZIERNIK KONIEC GRUDNIA KONIEC GRUDNIA KONIEC GRUDNIA

LISTOPAD KONIEC STYCZNIA 2020 KONIEC STYCZNIA 2020 KONIEC STYCZNIA 2020

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 500+, 300+, RODZINNYCH 
I Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W 2019 ROKU
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2 lipca br., w Kościerzynie, odbyło się uroczyste podpisanie listu 

intencyjnego w sprawie wyrażenia woli współpracy na rzecz  realizacji, 

promocji oraz utrzymania ‘Subregionalnej trasy rowerowej’.
Turystyka rowerowa należy do najdynamiczniej rozwijających się form 
wypoczynku aktywnego w naszym kraju, jak i całej Europie. Wzrasta 
także znaczenie roweru jako codziennego środka komunikacji. 
W związku z tym Województwo Pomorskie wyszło naprzeciwko 
oczekiwaniom uczestników ruchu drogowego i rozpoczęło prace 
nad przedsięwzięciem pod roboczą nazwą “Subregionalna Trasa 
Rowerowa”. Udział w realizacji projektu zdeklarowały gminy i miasta z 
6 powiatów z terenu Województwa Pomorskiego (Tczewski, Bytowski, 
Kościerski, Starogardzki, Malborski, Sztumski) tym samym 30 
samorządów Województwa Pomorskiego, w tym Gmina Tczew, będzie 
współpracowało przy utworzeniu Subregionalnej Trasy Rowerowej. 

W tym roku mija 100 rocznica powstania 
polskiej Policji. W związku z uroczystymi 
obchodami święta, podczas gali w Centrum 
Kultury i Sztuki w Tczewie zostały wręczone 
akty mianowania na wyższe stopnie, 
odznaczenia resortowe i wyróżnienia dla 
policjantów i pracowników cywilnych Policji. 
W uroczystej akademii obok policjantów 
uczestniczyli także przedstawiciele 
administracji samorządowej i wymiaru 
sprawiedliwości, a także zaprzyjaźnione 
służby mundurowe. Podczas tej uroczystości 
awansowało na wyższe stopnie 23 
policjantów.

ŚWIĘTO  POLICJI

SUBREGIONALNA  TRASA ROWEROWA

Strony zobowiązały się do współpracy przy realizacji, utrzymaniu i promocji projektu tj. 
długodystansowej trasy rowerowej przebiegającej zgodnie z założeniami przygotowanej na 
zlecenie Województwa Pomorskiego Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej 
strefie województwa pomorskiego. “Kręgosłupem” trasy będzie ok. 260-kilometrowy odcinek 
wiodący m.in. przez Tczew,  Skarszewy, Kościerzynę, Bytów, Miastko do której dołączą lokalne 
trakty rowerowe. Trasa będzie wkomponowana w międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do 
Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię, a na terenie 
gminy Tczew będzie wpsowywała się także w szlak Wiślanej Trasy Rowerowej.
Do końca tego roku ma zostać opracowana analiza finansowa przedsięwzięcia oraz 
sprecyzowane standardy rowerowe, a więc pierwsze prace mogłyby ruszyć w 2020 r.

WÓJT GMINY TCZEW KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK WRĘCZYŁ NAGRODY 
SPECJALNE TRZEM POLICJANTOM Z TERENU GMINY: 
• MŁODSZEJ ASPIRANT JOANNIE RUCIŃSKIEJ
• MŁODSZEMU ASPIRANTOWI KRZYSZTOFOWI KUJAWA
• STARSZEMU ASPIRANTOWI KRZYSZTOFOWI KLUNDER

Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Tczewie został wręczony wyjątkowy Medal 100-lecia Niepodległości, który jest 
przyznawany za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju patriotyzmu, natomiast przedstawiciele władz samorządowych wręczyli 
nagrody wyróżniającym się w służbie policjantom oraz pracownikom Policji z terenów podległych im gmin. Komendant Powiatowy 
Policji w Tczewie – insp. Dariusz Krasula podziękował przedstawicielom lokalnych władz samorządowych, służb i instytucji za 
dotychczasową, owocną współpracę i współdziałanie z Policją na rzecz bezpieczeństwa w powiecie tczewskim.
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 ŚWIĘTO
KOCIEWIA

Obchody Święta Kociewia rozpoczął uroczysty 
Korowód Kociewski, który przeszedł przez sam środek 
jarmarkowego Gdańska i składał się z przedstawicieli 
kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, 
stowarzyszeń, domów kultury, domów pomocy społecznej, 
urzędów i instytucji samorządowych, młodzieży, 
zespołów artystycznych oraz wielu innych organizacji. 
W przejściu wzięli udział uczestnicy z prawie wszystkich 
kociewskich gmin, nie zabrakło władz samorządowych, 
parlamentarzystów. W tłumie zebranych ludzi widać było 
kolorowe stroje regionalne, a Plac Kobzdeja, na którym 
zgromadzili się przedstawiciele Kociewia, wypełniały 
pachnące potrawy, wiktuały i kulinaria, a także przyśpiewki 
oraz tańce.
Główna scena Święta Kociewia kipiała różnorodnością: od 
zespołów regionalnych, przez grupy tańca nowoczesnego, 
zespoły grające szanty, melodie znane i lubiane, aż 
do ostrych brzmień rockowych. Wokół sceny w ponad 
dwudziestu pawilonach prezentowano i handlowano 
rękodziełem, wydawnictwami, przetworami, sprzedawano 
pyszne kulinaria, przybliżano obyczaje średniowieczne. 
Gminę Tczew dumnie reprezentowały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Czarlina, które uczestniczyły 
w kolorowym przemarszu jak również prezentowały i 
sprzedawały swojego wykonania jadło kociewskie.
Trzecim elementem Święta Kociewia było Kociewie ART, 
spotkanie artystyczne w gdańskim Ratuszu Staromiejskim, 
gdzie można było podziwiać prace przygotowane przez 
Fabrykę Sztuk z Tczewa, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Świeciu oraz starogardzkie środowisko artystyczne.

Podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku po 
raz drugi obchodzono Święto Kociewia, imprezę 
która integruje społeczności kociewskie z 
całego obszaru.

W TYM ROKU WIĘCEJ ORGANIZATORÓW I WSPÓŁORGANIZATORÓW
Powiat Starogardzki, Powiat Świecki, Powiat Tczewski, Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, Lokalna 
Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, a także Nadbałtyckie 
Centrum Kultury oraz lokalne grupy działania: LGD „Chata 
Kociewia, LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”, LGD „Wstęga 
Kociewia”. Poza tym wszystkie miasta i gminy Kociewia.
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PRZEBUDOWA ULICY KRÓTKIEJ 
W SWAROŻYNIE

DOTACJA NA MODERNIZACJĘ DROGI W 
CZATKOWACH

MODERNIZACJA – DOSTOSOWANIE BUDYNKU PO GIMNAZJUM 
W DĄBRÓWCE DO WYMOGÓW REFORMY OŚWIATOWEJ – 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Gmina Tczew stara się na bieżąco podnosić 
jakość dróg stanowiących własność gminy, aby 
tym samym zmieniać na lepsze - komfort i jakość 
codziennego życia mieszkańców.
W związku z tym, dnia 1 lipca br., Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak podpisał umowę 
dotyczącą przebudowy ulicy Krótkiej w 
Swarożynie. Jest to przedostatni etap realizacji 
projektu dotyczącego przebudowy ulic: Podgórnej, 
Księdza F. Piechowskiego, Nad Stawem, Zielonej, 
Krótkiej i Sadowej w m. Swarożyn. Wykonawcą 
zadnia, wyłonionym w drodze przetargu, jest 
P.B.U.H. „GLADPOL” Sp. z o.o, a kwota realizacji 
zadania to 230 186,59 zł.

Stały rozwój gminnej infrastruktury drogowej jest 
jednym z priorytetów władz samorządu, toteż 16 
lipca br. Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak 
podpisał umowę o udzielenie dotacji na 
modernizację drogi dojazdowej w Czatkowach. 
Województwo Pomorskie, które reprezentował 
Wicemarszałek Ryszard Świlski, udzieli gminie 
Tczew na ww. zadanie dotacji w wysokości 80 
590,00 zł. Wykonanie zadania przewidziane jest 
do dnia 15 listopada br.

W dniu 25. czerwca br. Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak 
podpisał umowę w związku z zadaniem pn. :   „Modernizacja – 
dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów 
reformy oświatowej – Szkoły Podstawowej”. Firmą wykonującą 
zadanie jest MSP „SMOK” Keister, Ksepka Sp. J. ul. Kanałowa 13, 
83-200 Starogard Gdański za kwotę: 588.244,60 zł.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa, rozbudowa, 
modernizacja, remont i zmiana sposobu użytkowania części szkoły 
zlokalizowanej w Dąbrówce. Zakres zadania obejmuje przygotowanie 
do użytkowania części przedszkolnej, tj. przebudowę części parteru 
obiektu dla potrzeb wprowadzenia funkcji przedszkola - zakłada 
się wprowadzenie trzech sal zajęciowych z pomieszczeniami 
pomocniczymi oraz rozbudowę obiektu o wiatrołap z najazdem dla 
osób niepełnosprawnych przeznaczony dla części przedszkola.

INWESTYCJE W GMINIE TCZEW
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UROCZYSTE 
JUBILEUSZE 

11 czerwca br.  Wójt Gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak oraz Kierownik GOPS Agnieszka Panek 
mieli przyjemność gościć w Urzędzie Gminy Tczew 
Jubilatów obchodzących jubileusze długoletniego 
pożycia małżeńskiego oraz rocznice urodzin.
Te wspólnie spędzone lata to niewątpliwie symbol 
wierności i prawdziwej miłości, który stanowi przykład 
dla młodych pokoleń, jak należy kroczyć wspólnie 
przez życie. 
Uhonorowani zostali również mieszkańcy gminy, 
którzy obchodzili 85, 90 i 95 urodziny.
Jubileusze to szczególna okazja, aby się zatrzymać i 
spojrzeć wstecz na to, co zostało osiągnięte w ciągu 
życia. Tradycyjnie zaproszeni goście opowiadali jak 
poznali swoją drugą połowę, a także pochwalili się 
ilością posiadanych dzieci, wnuków i prawnuków.
Dostojni Solenizanci przyjęli najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i pełnych 
radości dni. Nie mogło zabraknąć tradycyjnej lampki 
szampana. Wręczono Im kwiaty, dyplomy oraz bony 
upominkowe, a spotkanie upłynęło w miłej i rodzinnej 
atmosferze.

Złote Gody (50-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzili:
Stempa Maria i Ludwik z Czarlina
Dębiccy Halina i Marian z Bałdowa

Szmaragdowe Gody (55-lecie pożycia małżeńskiego) 
obchodzili:
Piłat Maria i Eugeniusz z Rokitek
Grosz Brygida i Józef z Boroszewa

Diamentowe Gody (60-lecie pożycia małżeńskiego) obchodzili:
Południak Małgorzata i Józef z Miłobądza

85 urodziny obchodzili:
Pióro Elżbieta ze Swarożyna
Kajzer Teresa z Czarlina
Pozorski Eugeniusz z Boroszewa
Lange Edmund z Zajączkowa
Derus Stefania z Boroszewa

90 urodziny obchodzili:
Chyła Bernard ze Swarożyna
Kuzimska Antonina z Miłobądza 
Kończyńska Łucja z Tczewskich Łąk

95 urodziny obchodzili:
Lubowska Małgorzata z Miłobądza
Zaleska Wiktoria z Zajączkowa
Zwiewka Konstanty ze Swarożyna



Każdy mógł spróbować zupy kartoflanki, placków 
ziemniaczanych czy frytek. Dodatkowo Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Swarożynie przygotowały wiele innych 
przysmaków, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Apetyt dopisywał wszystkim uczestnikom, jedzenie znikało 
w mgnieniu oka.
Zabawę wzbogaciła dodatkowa niespodzianka, jaką 
było polewanie piany przez strażaków z jednostki OSP 
Swarożyn. Ku radości dzieci zrobiło się biało. Pod opieką 
animatorek odbywało się malowanie twarzy i farbowanie 
włosów, a także możliwość puszczania baniek mydlanych 
czy „rozgoszczenia się” w kąciku plastycznym. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła się jazda na kucyku oraz koniu, a 
obok stoiska z zakręconym ziemniakiem na patyku nikt nie 
przeszedł obojętnie. 
W tym dniu oprócz występów artystycznych i degustacji 
potraw odbyły się także integracyjne konkursy dla dzieci 
- były rozgrywki sportowe w piłkę nożną oraz zabawa 
plastyczna, w której dzieci przenosiły na papier swoje 
wyobrażenie na temat święta pieczonego ziemniaka. 
Nagrody, które podarowała Gmina Tczew, uroczyście 
wręczał Zastępca Wójta Gminy Tczew Tomasz Urbański 
oraz Radny Gminy Tczew Zbigniew Wojszko, a także Radny 
Powiatu Tczewskiego Adam Kucharek. Wszystkie prace 
trafiły na wystawę zdobiąc balustradę mola. 
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DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W SWAROŻYNIE

Święto Pieczonego Ziemniaka - gminna impreza, 
która cieszy się coraz większą popularnością. 
W roli głównej pieczony ziemniak, ale atrakcji 
przygotowanych dla mieszkańców gminy Tczew i 
gości było znacznie więcej.

W sobotę, 24 sierpnia br. w Swarożynie, na 
pięknym terenie rekreacyjnym przy molo, odbyła się 
kolejna edycja Święta Pieczonego Ziemniaka. Ta 
wakacyjna impreza to doskonała okazja, by zaprosić 
do zabawy całe rodziny, tym bardziej, że program 
artystyczny był bardzo bogaty i ciekawy. Obchody 
rozpoczęły się od oficjalnego otwarcia imprezy przez 
Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka.
W trakcie obchodów dzieci zabawiały Kosmokwaki, 
ochoczo wychodząc w tłum swoich najmłodszych 
fanów, tańcząc, przytulając i śmiesząc. Dużo dobrego 
humoru dostarczył występ kabaretu Czwarta Fala. 
Wszyscy byli już gotowi na koncerty gwiazd… 
Przystojny i utalentowany Luka Rosi porwał szczególnie 
żeńską część publiczności, a jego przebój „A Ty bądź” 
sprawił, że serca zakochanych par zaczęły bić w rytm 
jego muzyki. Potem z przytupem na scenę wkroczył 
D-Bomb, który wraz ze swoją legendarną piosenką 
„O Ela, Ela” rozkręcił  „imprezę na maxa…” i porwał 
publiczność do wspólnej zabawy. W międzyczasie 
oraz na zakończenie imprezy o oprawę muzyczną 
dbał DJ-Moroz, który swoim profesjonalizmem i 
wyczuciem stylu zachwycił nie tylko organizatorów. 
Błyskotliwy, pełen humoru i niezawodny konferansjer 
Marcin Szesza zadbał na najwyższym poziomie o cały 
program artystyczny, angażując publiczność - zarówno 
starszą jak i najmłodszą, do wspólnej zabawy. 
Oczywiście podczas imprezy mocnym punktem były 
kulinaria - jak przystało na święto z ziemniakiem w roli 
głównej nikogo nie ominął poczęstunek z tym daniem.
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STYPENDIA WÓJTA 
GMINY TCZEW 

Każdy z nagrodzonych uczniów otrzymał dyplom oraz nagrodę pieniężną, a rodzice uczniów 
otrzymali listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie dzieci.

Wzorem lat ubiegłych w miesiącu czerwcu Wójt Gminy 
Tczew przyznał stypendia dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów z terenu Gminy Tczew. Celem rozpatrzenia 
wniosków o przyznanie stypendiów powołana została 
komisja stypendialna, której posiedzenie odbyło się dnia  
17.06.2019 roku. Po rozpatrzeniu wniosków komisja 
zadecydowała o przyznaniu stypendiów 183 uczniom, co 
w podziale na placówki kształtowało się w następujący 
sposób:

Dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Tczew do i ze szkół na podstawie zakupu biletów miesięcznych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano firmę, która będzie wykonywać 
usługę dowozu do i ze szkół dzieci z terenu Gminy Tczew. W roku szkolnym 2019/2020 uczniów dowozić będzie Firma 
Usługowo – Handlowa „MATEOBUS” Sławomir Tecław, ul. Ks. Kołłątaja 2 a, 83 – 200 Starogard Gdański. Celem poprawy 
komfortu i bezpieczeństwa dowozu i odwozu wprowadzono kryterium, iż autobusy mogą mieć maksymalnie 15 lat. Ponadto 
każdy autobus posiadać będzie monitoring wewnątrz pojazdu oraz system kontroli trzeźwości  kierowców autobusów. 
Nadmienić należy również, iż zmienia się forma wykonywanych dowozów i odwozów z zamkniętych na otwarte. Co oznacza, 
iż razem z dziećmi dowożonymi mogą jeździć także pozostali mieszkańcy, po wcześniejszym zakupie biletów. 
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UROCZYSTE PODPISANIE 
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY 

GMINY TCZEW ZE 
STAROSTWEM POWIATOWYM

W sobotę 24 sierpnia br. obchodzono po raz czwarty Święto Powiatu Tczewskiego. Podczas Pierwszej 
uroczystej sesji Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji, która odbyła się w tym roku w Domu Kultury w 
Subkowach, jednym z ważniejszych elementów było podpisanie przez Wójta Gminy Tczew porozumienia o 
współpracy Gminy Tczew ze Starostwem Powiatowym. 
Na mocy porozumienia Strony wyraziły wolę podjęcia ze sobą współpracy związanej z dążeniami do 
wzmocnienia więzi partnerskich oraz podniesieniem jakości i skuteczności działania Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Tczewskim w drodze wykonania 
zadań związanych z chodnikami w drogach powiatowych położonych na terenie Gminy. 
Święto Powiatu Tczewskiego było także odpowiednim momentem do przyznania nagród Filara Powiatu 
Tczewskiego, która trafiła do firmy, znajdującej się na terenie Gminy Tczew, Dovista Polska Sp. z o.o.  
Podczas uroczystości wręczono również wyróżnienie Starosty Tczewskiego w dziedzinie sportu dla Andrzeja 
Semborowskiego, sportowca pochodzącego z Gminy Tczew, nagrodzonego za szczególne osiągnięcia 
sportowe także przez Wójta Gminy Tczew.
W tej uroczystej sesji uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych województwa, 
miast i gmin z terenu powiatu tczewskiego, radni obecnej oraz poprzednich kadencji, działacze sportowi i 
społeczni, a także pracownicy starostwa powiatowego.

PLACÓWKA
ILOŚĆ PRZYZNANYCH 

STYPENDIÓW

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH 51

ZKIW SWAROŻYN 43

ZKIW TURZE 30

SP LUBISZEWO 15

SP MIŁOBĄDZ 20

SP DĄBRÓWKA 8

SP 7 Tczew 7

SP 12 Tczew 2

SSP 2 Tczew 7

RAZEM 183

DOWOZY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
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W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2019/2020:

Wszystkim Dyrektorom Placówek Oświatowych, Nauczycielom, Wychowawcom oraz Pracownikom Oświaty składamy 

życzenia wszelkiej pomyślności i wytrwałości oraz entuzjazmu do podejmowania nowych i trudnych wyzwań. Niech nowy 

rok  szkolny będzie bogaty w sukcesy dydaktyczne i wychowawcze.

Drodzy Uczniowie życzymy Wam samych sukcesów, sił do realizacji swoich zainteresowań oraz pasji a także, aby szkoła była 

dla Was bezpieczna i spełniła Wasze oczekiwania. 

Rodzicom i opiekunom życzymy pociechy ze swoich dzieci oraz radości z ich edukacyjnych postępów. 

 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku Szkolnym! 

Krzysztof Augustyniak Wójt Gminy Tczew

Zenon Lica Przewodniczący Rady Gminy Tczew



20 WIEŚCI  GMINY TCZEW

Nowo otwarta świetlica to budynek w kształcie 
litery „L”, o kubaturze ok. 3000 m3, z jedną 
kondygnacją nadziemną i z częściowym 
podpiwniczeniem. Posiada salę świetlicową o 
powierzchni 150 m2, drewniany taras, kuchnię 
wyposażoną w profesjonalną zabudowę kuchenną 
– meble oraz sprzęt AGD – kilka mniejszych 
pomieszczeń gospodarczych, toalety. Kondygnacja 
piwnicy została zasilona w różnego rodzaju 
sprzęt do ćwiczeń: są orbitreki, rowerki, bieżnie, 
rozbudowany atlas do ćwiczeń. Tym samym nowy 
obiekt pełni dwie funkcje: kulturalną i sportową. 

O ŚWIETLICY

Mamy nadzieję, iż nowopowstała świetlica, która jest 22 świetlicą w Gminie 
Tczew, będzie długo służyć mieszkańcom Czarlina, i nie tylko.
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JUŻ JEST! NOWA ŚWIETLICA W CZARLINIE 
ZOSTAŁA UROCZYŚCIE OTWARTA! 

Pięknieją sołectwa, pięknieje gmina Tczew, bowiem 
wzbogaciła się o nowe miejsce spotkań jakim jest świetlica 
wiejska w Czarlinie. Nowy obiekt będzie miejscem spotkań i 
zebrań mieszkańców wsi oraz działań na rzecz rozwoju kultury 
i edukacji; będzie służyć organizacji czasu wolnego dla dzieci i 
młodzieży oraz rozwijania ich zainteresowań, a także integracji 
i aktywizacji lokalnej społeczności. Uroczystość otwarcia 
odbyła się w sobotnie popołudnie, ostatniego dnia wakacji, 
a oprócz licznych mieszkańców Czarlina swoją obecnością 
zaszczycili zaproszeni goście m.in.: Wójt Gminy Tczew 
Krzysztof Augustyniak, ks. Proboszcz Jan Buk, Przewodniczący 
Rady Gminy Tczew Zenon Lica, Dyrektor ZKiW w Swarożynie 
Wojciech Czerwiński, Przewodniczący Kółek i Organizacji 
Rolnych Krzysztof Mazurek, Radni Gminy Tczew, Sołtysi 
pobliskich sołectw, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czarlinie. 
Symboliczne otwarcie świetlicy rozpoczęło się od poświęcenia 
i pobłogosławienia nowego obiektu przez Ks. Proboszcza Jana 
Buka, po czym nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi przez 
Wójta Gminy Krzysztofa Augustyniaka, Ks. Proboszcza oraz 
panią Sołtys Krystynę Nalik. Podczas części oficjalnej Wójt 
Krzysztof Augustyniak pokierował do organizatorów otwarcia 
słowa podziękowania i uznania za świetnie przygotowaną 

uroczystość. Przybyłych gości przywitała pani Sołtys Krystyna 
Nalik, która w swoim przemówieniu zaznaczyła jak ważna dla 
lokalnej społeczności jest nowootwarta świetlica, która stanie 
się wyjątkowym i pięknym symbolem Czarlina jednoczącym 
mieszkańców oraz podkreśliła, że nowa inwestycja była 
dobrą decyzją ze strony władz Gminy Tczew. Oprócz krótkich 
przemówień zaproszonych gości, odbył się ciekawy spektakl 
w wykonaniu lokalnych dzieci i młodzieży. Przedstawienie 
miało charakter swoistego kalejdoskopu, który ukazywał 30 lat 
starań mieszkańców o marzenie jakim była „własna świetlica”. 
Jednym słowem warto czekać i nie poddawać się, a marzenia się 
spełniają. Ujmującym elementem spektaklu był występ laureatki 
licznych konkursów krasomówczych, która wyrecytowała piękną 
opowieść o Małgorzacie Samborównie, pomorskiej księżniczce, 
córce księcia lubiszewsko - tczewskiego, która została królową 
Danii. Po zakończeniu części oficjalnej, zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy wsi mogli częstować się daniami z bufetu 
szwedzkiego, skosztować specjalnie przygotowanego tortu oraz 
wypić lamkę szampana. Jako że, otwarcie połączono z festynem 
rodzinnym nie zabrakło wspólnej zabawy przy muzyce, która 
odbywała się na pięknym tarasie nowej świetlicy, natomiast na 
dzieci czekały atrakcje typu dmuchane zjeżdżalnie, popcorn, gry 
i zabawy w plenerze.
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ODPADY KOMUNALNE

Od 1 lipca 2019 r. gmina objęła systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałe

Rada Gminy Tczew Uchwałą Nr VII/50/2019 z dnia 22 
marca 2019 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne oraz nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
a nieruchomości te są wykorzystywane jedynie przez 
część roku, postanowiła że gmina od 1 lipca 2019 
r. odbierać będzie odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem zakładów 
produkcyjnych i usługowych o liczbie osób zatrudnionych 
przekraczających 50, oraz z wyłączeniem cmentarzy i 
targowisk.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych mają obowiązek złożyć wypełniony 
formularz deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk DO-5) do 
Urzędu Gminy Tczew, ul. Lecha 12 Tczew (pokój nr 2 lub 
biuro podawcze), osobiście lub listownie.
Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej 
gminy www.gmina-tczew.pl, zakładka gospodarka 
odpadami komunalnymi.

DATA OBWOŹNA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I PROBLEMATYCZNYCH
07.10.2019 CZATKOWY, MIŁOBĄDZ, MAŁY MIŁOBĄDZ, TCZEWSKIE ŁĄKI

09.10.2019 LUBISZEWO, RUKOSIN, STANISŁAWIE, STARA SZPĘGAWA

11.10.2019 BAŁDOWO, CZARLIN, GNISZEWO, KNYBAWA

14.10.2019 ROKITKI, ŚLIWINY

16.10.2019 DĄBRÓWKA, MALENIN, MIEŚCIN, SZPEGAWA, ZAJĄCZKOWO, ZAJĄCZKOWO-DWORZEC

18.10.2019 LINIEWKO, MŁYNKI, SWAROŻYN, WAĆMIEREK, ZABAGNO, ZWIERZYNEK

21.10.2019 DALWIN, GOSZYN, ŁUKOCIN, MAŁŻEWKO, SZCZERBIĘCIN , ŚWIETLIKOWO, MAŁŻEWO

23.10.2019 BOROSZEWO, DAMASZKA, TURZE, WĘDKOWY
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Większość ludzi, chociaż Panie są tu mistrzyniami, ma negatywne przekonania na swój temat. 
Trudno podać całą listę, bo takie zdania można mnożyć w nieskończoność, ale przedstawię 
kilka, które występują bardzo często :

Zmień swoje negatywne przekonania, zanim zmienią Twoje życie w koszmar.

Dlaczego przekonania są takie ważne?
ponieważ w ogromnym stopniu determinują to, w jaki sposób się ZACHOWUJEMY.

Nikt mnie nie kocha. Nie zasługuję na miłość. Jestem beznadziejna. Moje koleżanki są 
ładnejsze. Jestem głupia. Nie poradzę sobie sama. Jestem za gruba. Nie znajdę lepszej pracy.
Nie poradzę sobie finansowo. Jakby ludzie naprawdę mnie poznali, to przestaliby się ze mną 

zadawać. Nigdy nie będę szczęśliwa. Nie mogę mówić tego, co myślę, bo przestaną mnie lubić.
Nasze przekonania mogą dotyczyć :
•  Świata i otaczającej nas rzeczywistości.
• Samego siebie, swoich możliwości i 
umiejętności.
• Innych ludzi.
Czym jest PRZEKONANIE ?
Jest to wiara w coś, poczucie pewności 
co do czegoś ,niekoniecznie poparte 
faktami, a nawet może być z nimi zupełnie 
sprzeczne.

Każdy z nas ma indywidualny zestaw 
przekonań, który wpływa na jego 
codzienne zachowania. Ważne, by pozbyć 
się tych przekonań, które nam nie służą.

Jak działają przekonania?
Przekonania działają niczym filtr, który 
przepuszcza tylko określone informacje. 
To znaczy poznajesz otaczająca Cię 
rzeczywistość właśnie przez taki swój 
indywidualny filtr, a nawet wiele filtrów. 
Żebyś lepiej mogła to zrozumieć 
zapraszam Cię do ćwiczenia, które 
poznałam podczas studiów : Rozejrzyj 
się dokładnie po pomieszczeniu, w 
którym teraz jesteś. Zapamiętaj wszystkie 
przedmioty w kolorze czerwonym. Dopiero 
gdy to zrobisz, czytaj dalej.
Ile zapamiętałaś przedmiotów w kolorze 
niebieskim? Zaskoczona pytaniem? 
Pewnie tak, bo po pierwsze  spodziewałaś 
się pytania dotyczącego koloru 
czerwonego, a po drugie Twój mózg 
skupił się na zapamiętaniu czerwonych 
rzeczy, zupełnie pomijając niebieskie. 
Podobnie jest z przekonaniami, które 
działają jak filtr rzeczywistości. Odbierasz 
rzeczywistość przez przekonania (filtry), 
które masz w głowie. Jeśli uważasz,że 
nauka języka angielskiego jest trudna, 
to po pierwsze będziesz zwlekać z jej 
rozpoczęciem, po drugie z niechęcią 
będziesz do niej zasiadać, a po trzecie 
szybko zrezygnujesz, w momencie 
jakichkolwiek trudności .
Skąd biorą się przekonania?
1.Z tego co usłyszeliśmy od innych (na 
temat swój i otaczającego świata).

Najważniejszymi osobami dla dziecka są 
rodzice.
 Zatem jeśli często słyszałaś w 
dzieciństwie „ jesteś nieukiem”, to nie 
dziw się, że nie pałasz miłością do 
książek. Jeżeli mama mówiła do Ciebie „ 
beze mnie sobie nie poradzisz”, to dlatego 
masz mało wiary w to, że pokonasz 
napotykające Cię trudności. Kiedyś 
pracowałam z kobietą, która uważała, że 
nie zasługuje na miłość. W toku terapii 
okazało się, że mama nie szczędziła jej 
słów w stylu „ jesteś nic nie warta”, „ nikt 
cię nie zechce”, „ będziesz starą panną” 
i to spowodowało u niej destrukcyjne 
przekonanie dotyczące miłości. 
Dlatego tak ważne jest, by mówić do 
dziecka to, co je buduje.
W okresie dojrzewania niezwykle 
znaczącą grupą dla nastolatków są 
rówieśnicy. 
Na podstawie tego, co słyszałaś od 
przyjaciółki, chłopaka, czy znajomych 
formowałaś zdanie o sobie. Dobrze, 
jeśli było  zgodne z rzeczywistością, ale 
nie każdy miał tyle szczęścia…Magda 
słyszała od swojego chłopaka, że jest 
gruba i ten kompleks utrzymywał się u n 
niej przez 20 lat.
2.Na podstawie własnych doświadczeń.
Jeśli kilka razy wzięłaś udział w konkursie i 
zdobyłaś wyróżnienie, to prawdopodobnie 
masz przekonanie, że jesteś w tym 
dobra. Czasem wystarczy jedno bardzo 
silne  doświadczenie emocjonalne, aby 
powstało przekonanie.
3.Na podstawie naszych wyobrażeń. 
Moja pacjentka panicznie bała się burzy, 
ponieważ babcia opowiedziała jej historię 
o piorunie, który uderzył w dom. Na tej 
podstawie stworzyła przekonanie, że 
burza zagraża życiu.
Jak zmienić przekonania?
Po pierwsze pamiętaj, że to PROCES. Nie 
zmienisz tego z dnia na dzień. 
Po drugie potrzebujesz wewnętrznej chęci 
do zmiany.
Po trzecie wiary, że dasz radę!
Zapraszam Ciebie do wykonania bardzo 

skutecznego ćwiczenia. Niezwykle ważne, 
by wykonać to na kartce, a nie w myślach. 
Zapisuj wszystkie odpowiedzi!
Wypisz  negatywne przekonania  na swój 
temat. Możesz zanotować  też negatywne 
przekonania na temat zdrowia, pieniędzy, 
miłości, ludzi. Pamiętaj, że pracujesz z 
jednym przekonaniem na raz.
1.Ustal fakty na temat tego przekonania 
Jeżeli obecnie nie masz partnera, to jest 
to fakt, ale na pewno nie można nazwać 
faktem tego, że „nikt Cię nie pokocha”, to 
tylko błędne przekonanie . 
Jeżeli nie masz pracy, to również jest 
to fakt, ale błędnym przekonaniem 
będzie myślenie ||” do niczego się nie 
nadaję” (ustal fakty na temat Twojego 
dotychczasowego doświadczenia 
zawodowego).
2.Jakie konsekwencje wynikają z tego, że 
masz takie przekonanie?
Jeśli masz przekonanie „ nie nadaję się 
do prowadzenia firmy”, to będziesz tkwić 
w pracy, która nie daje Ci satysfakcji. 
Odbierzesz sobie szansę na rozwój.
3. Jak się czujesz z tym przekonaniem? 
4.Jakie korzyści daje Ci to negatywne 
przekonanie? 
Negatywne przekonanie może Ciebie 
chronić np. myślenie „mężczyźni są źli” 
zabezpiecza Cię przed wchodzeniem w 
relacje intymne.
5.Sformułuj przeciwieństwo swojego 
negatywnego przekonania. Musi zawierać 
pozytywne brzmienie (bez słowa „nie”). 
Używaj formy „mam”, „jestem”, zamiast 
„chcę”.
Np. „jestem nic nie warta” zmień na 
„jestem wartościowa”
A teraz odpowiedz sobie na pytanie na ile 
wierzysz,(w skali od 1 do 10) że jesteś w 
stanie to zmienić. Jeśli poniżej 5, to warto 
skorzystać ze wsparcia psychologa lub 
coacha.

Czy warto mieć przekonania? Tak, ale 
tylko te, które nas budują.

Psycholog Radzi! 
Agnieszka Czajkowska-Wendorff 

NIE PRZEGAP....




