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BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA 
Zbadaj się lub zachęć do badania bliską osobę
1% kobiet w wieku 50–69 lat choruje na raka piersi 

Upewnij się, że nie dotyczy to Ciebie lub bliskiej Ci osoby – mamy, siostry lub przyjaciółki

Umów się na bezpłatne badanie lub pomóż zarejestrować się na nie bliskiej osobie.
Bezpłatne badania w  technice obrazowania cyfrowego wykonujemy w  ramach Programu 
Profilaktyki Raka Piersi, finansowanego przez NFZ. Jego celem jest systematyczna kontrola – 
przestrzeganie terminów kolejnych badań mammograficznych co 2 lata lub co 12 miesięcy 
w  przypadku wskazań genetycznych. Tylko taka systematyczność gwarantuje wykrycie 
potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

Nie obawiaj się mammografii 
To najbardziej skuteczna metoda wykrywania raka piersi u  kobiet powyżej 40 roku życia 
i najskuteczniejsze badanie przesiewowe u kobiet w przedziale wiekowym 50–69 lat.
Pozwala wykryć zmianę wielkości już 3 mm, czyli ziarnka pieprzu. 

LUX MED Diagnostyka stawia na jakość
Badania mammograficzne przeprowadza wyspecjalizowany w  skryningu (badaniach 
przesiewowych) personel medyczny. Zdjęcia oceniane są zawsze niezależnie przez dwóch, 
a nawet trzech lekarzy radiologów, którzy specjalizują się w mammografii. Rzetelność oceny 
gwarantuje porównanie z obrazami z poprzednich badań. Wynik przesyłany jest drogą pocztową 
w ciągu 15 dni od daty wykonania badania.

Jak wygląda wynik mammografii w badaniach przesiewowych: 

•	 jeśli w piersi nie ma podejrzanych zmian – wynik jest krótką informacją o braku takich zmian 
i zaproszeniem na następne badania mammograficzne za 2 lata lub za 12 miesięcy 

•	 jeśli badanie budzi wątpliwości lekarzy – wynik jest informacją o konieczności dalszej diagnostyki, 
zawiera opis zmiany wraz ze skierowaniem na badania uzupełniające i listę ośrodków, w których 
można je wykonać. 
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Dzień Rodzinny w Dąbrówce
Charytatywny festyn rodzinny pod hasłem „Dobro powraca” okazał się wyjątkowym wydarzeniem, które 
pokazało jak w obliczu tragedii mieszkańcy potrafią się zjednoczyć i spontaniczne zorganizować pomoc.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tczew

Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie 
w wyborze na stanowisko Wójta Gminy Tczew. Program, 
który przedstawiłem w kampanii, który zyskał Państwa apro-
batę, realizuję z dużą mocą i zaparciem licząc na Państwa 
przychylność i zrozumienie.

Nie jest mi obca świadomość pracy, odpowiedzialności 
i podejmowania trudnych decyzji. Pozostaję zawsze otwarty 
na Państwa problemy. Konsekwentnie realizując założone 
cele i zadania, postaram się nie zawieść nadziei, które są 
we mnie pokładane.

Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Augustyniak 

Wójt Gminy Tczew

Przypomnijmy, że 23 kwietnia br. 
doszło do tragicznego w skutkach 
pożaru na terenie jednego z gospo-

darstw w Dąbrówce. Wówczas od pa-
lącej się stodoły zajął się także budynek 
mieszkalny. Rodzina straciła cały dobytek 
życia. To właśnie dla nich na początku 
maja (4.05.2019 r.) grano i śpiewano na 
terenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce 
Tczewskiej. Głównym organizatorem akcji 
było Sołectwo Dąbrówka oraz Nieformal-

na Grupa Sąsiedzi przy czynnym udziale 
Gminy Tczew.

Sponsorów i ludzi dobrych serc nie 
zabrakło a frekwencja odwiedzających 
była liczna. Atrakcje zlokalizowane były 
na sali gimnastycznej oraz na zewnątrz 
Szkoły. Można było przejechać się mo-
torem typu Harley, zabytkowym Polone-
zem, pojeździć na kucyku i nauczyć się 
pierwszej pomocy pod okiem Strażaków 
z OSP Miłobądz, Dalwin i Dąbrówka. Spró-

bować można było kiełbasek z grilla, 
różnego rodzaju ciast, żurku, chleba ze 
smalcem i ogórkiem. Na dzieci czeka-
ła wata cukrowa, popcorn oraz lody. 
W tych strefach prym wiodły Panie z róż-
nych Kół Gospodyń Wiejskich. W środku 
odbywały się pokazy taneczne, występy 
wokalne, liczne licytacje. Zwieńczeniem 
całej imprezy był występ grupy Soleo. 
Podczas festynu udało się zebrać ponad 
29 tysięcy złotych, które w całości zostały 
przekazane potrzebującym.
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Zmiana firmy dostarczającej wodę i ścieki w Gminie 
Tczew

Firma Ecol-Unicon, wyłoniona w wyniku przetargu publicznego, przejęła zadania eksploatacji i obsługi 
odbiorców usług wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie. Nowy operator obsługiwać będzie ponad 
4,5 tys. klientów w 36 miejscowościach gminy Tczew. 

W kwietniu br. (08.04.) w budynku 
Urzędu Gminy nastąpiło uroczyste 
podpisanie dokumentów w związ-

ku z wyborem nowej firmy dostarczającej 
wodę i ścieki w Gminie Tczew. Umowa 
została zawarta na 3 lata. 

Przetarg na wykonywanie zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę, odprowadza-
nia ścieków, eksploatację, konserwację 
i utrzymanie oraz usuwanie awarii urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych poło-
żonych na terenie Gminy Tczew wygrała 
firma „Ecol - Unicon”. Do przetargu stanęły 
dwie firmy „Energoagva” z Tczewa oraz 
„Ecol-Unicon” z Gdańska.

Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie
Mieszkańcy Lubiszewa świętowali oddanie do użytku nowej nawierzchni drogi. W ramach prac wykonano 
nową nawierzchnię na odcinku ponad 300 mb, zadbano również o pobocza i lepsze odwodnienie.

Oddana 29 kwietnia droga do użyt-
ku to przebudowany fragment 
o długości 308,82mb i szerokości 

5,0m wraz z jednostronnym chodnikiem 
o szerokości 2,0 m i przebudową istnieją-
cych zjazdów na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Sambora do skrzyżowania z ulicą 
Pogodną. Dla Mieszkańców jest to ważny 
odcinek  drogi, który stanowi połączenie 
osiedla domków jednorodzinnych z po-
zostałą częścią wsi. Nawierzchnia drogi 

wraz ze zjazdami została wykonana z kostki 
betonowej o gr. 8 cm, natomiast chod-
nik został wykonany z kostki betonowej 
o gr. 6cm. Wybudowano odwodnienie 
drogi za pomocą kanalizacji deszczo-
wej z odprowadzeniem do istniejącego 
rowu po drugiej stronie ulicy Sambora. 
Zrobiono także dodatkowy wpust ulicz-
ny oraz odwodnienie liniowe (zasypano 
rów i go skanalizowano) na ul. Sambora. 
Modernizacja lokalnej drogi to nie tylko 

ulepszanie i rozbudowa małej infrastruktury, 
to także inwestycje w energię odnawialną 
i w oszczędzanie energii,  o czym świadczy 
rodzaj zastosowanego oświetlenia – roz-
mieszczenie lamp solarnych na całym 
odcinku przebudowywanej drogi. 

Wykonawcą inwestycji była firma ,,ARS’’ 
Arkadiusz Stubba, ul. Świerkowa 7 Kolnik, 
83-032 Pszczółki, a całkowita kwota zada-
nia wyniosła 1.088.838,74 zł.



Obchody dnia strażaka
Maj jest miesiącem szczególnym dla każdego strażaka, OSP w całej Polsce świętują 4 maja dzień swojego 
patrona św. Floriana. Dzień Strażaka w Polsce został ustanowiony w 2002 roku przez Sejm RP, przy nowelizacji 
ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.  Święto obchodzone jest w dniu upamiętniającym męczeńską śmierć 
świętego Floriana, patrona strażaków i osób wykonujących zawody związane z ogniem.

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” 
- tak brzmi zawołanie Strażaków - 
ludzi, którzy poświęcają swoje zdro-

wie, a często życie w imię ratowania innych. 
Celebrując uroczyście ten dzień możemy 
oddać hołd tym, którzy polegli czy doznali 
uszczerbku na zdrowiu podczas akcji oraz 
dziękując tym, którzy wykazują się odwagą, 
niosąc pomoc potrzebującym.

Z tej okazji w wielu jednostkach orga-
nizowane są uroczystości jubileuszowe 
– gminne, powiatowe oraz wojewódzkie 
obchody dnia strażaka. To czas kiedy 
wspólnie świętują ochotnicy i strażacy 
Państwowej Straży Pożarnej, którzy wła-
śnie w tym miesiącu otrzymują awanse, 
nominacje, wyróżnienia.

Przedstawiciele jednostek OSP z Gmi-
ny Tczew uczestniczyli w obchodach na 
każdym szczeblu, dumnie reprezentując 
naszą gminę. 

W tym roku uroczyste obchody Dnia 
Strażaka 4 maja miały miejsce w Pelplinie. 
Rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej 
w Katedrze Pelplińskiej, po której odbył się 
przemarsz ulicami Pelplina przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej Straży Pożarnej 
wraz z władzami Kościoła i przedstawicie-
lami wszystkich jednostek samorządowych 
Powiatu Tczewskiego. Podczas uroczystości 
wręczono odznaczenia wielu zasłużonym 

Strażakom z całego Powiatu Tczewskiego. 
Zwieńczeniem obchodów był wspólny 
poczęstunek przygotowany przez Dom 
Pomocy Społecznej w Pelplinie.

Poniżej Strażacy z naszej Gminy, któ-
rzy otrzymali odznaczenia, wyróżnienia 
i nagrody:

Srebrny medal 
za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
1. Tomasz Kozłowski - OSP Gniszewo
2. Dawid Prengel - OSP Gniszewo

Odznaczenia „Strażak Wzorowy”:
1. Piotr Gorczyca - OSP Dalwin
2. Bartłomiej Gorczyca - OSP Dalwin
3. Kamil Karasek - OSP Dalwin
4. Emilia Kozłowska - OSP Gniszewo

Nagroda Wójta Gminy Tczew 
za zasługi dla pożarnictwa:

1. Dawid Storma - OSP Miłobądz
2. Robert Olech - OSP Turze
3. Wiesław Małkowski - OSP Gniszewo
4. Roman Bartelik - OSP Swarożyn
5. Marek Szoska - OSP Boroszewo
6. Krzysztof Paśko - OSP Dalwin
7. Wojciech Zadrożny - OSP Dąbrówka
8. Paweł Rutkowski - OSP Małżewo
9. Maciej Nowak - OSP Rokitki
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OSP w liczbach (dane za rok 2018):
W naszej gminie prężnie działa 9 jednostek OSP, z czego 4 
funkcjonują w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
są to strażacy z Turza, Miłobądza, Gniszewa oraz Swarożyna.

Jednostki OSP skupiają 288 osób, 
z czego 32 członków to panie. Czynnych 
strażaków pozostaje 198 (członkowie zwy-

czajni). Na terenie naszej gminy działają 
także 4 młodzieżowe drużyny pożarnicze, 

skupiające 36 młodych adeptów, w tym 
14 dziewcząt oraz 22 chłopców.

Gminni ochotnicy OSP mają do dyspo-
zycji 12 samochodów, z tego 5 to pojazdy  
tzw. średnie – występują na wyposażeniu 
jednostek w: Gniszewie, Turzu, Swarożynie, 
Miłobądzu, Dalwinie, 1 pojazd ciężki – 
zlokalizowany w Gniszewie oraz 6 lekkich 
samochodów pożarniczych, które służą 
strażakom z Turza, Swarożyna, Małżewa, 
Boroszewa, Rokitek i Dąbrówki.

Następnie 18 maja w Miłobądzu odby-
ły się gminne obchody święta strażaków, 
w których uczestniczył Wójt Gminy Tczew 
Krzysztof Augustyniak oraz Zastępca Wójta 
Tomasz Urbański i Przewodniczący Rady 
Gminy Tczew Zenon Lica. Strażacy przyjęli 
ze strony władz gminy serdeczne podzię-
kowania za poświęcenie swojego czasu, 
narażanie zdrowia i życia dla zapewnienia 
bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. 

Kolejne uroczystości na szczeblu powia-
towym miały miejsce 21 maja w Komendzie 
Powiatowej Straży Pożarnej w Tczewie, 
podczas których odbyły się nominacje 
i awanse. Wśród wyróżnionych znalazł się 
Jan Jankowski, strażak z OSP Małżewo, 
który otrzymał specjalne odznaczenie za 
wieloletnią pracę na rzecz OSP.

Na łamach Biuletynu Wójt Gminy 
Krzysztof Augustyniak pragnie raz jesz-
cze złożyć wszystkim pracownikom Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz osobom związanym 
ze strażą pożarną, życzenia pomyślności 
zarówno na polu zawodowym, jak i pry-
watnym. Oby w codziennych trudach 
pracy towarzyszył Wam duch męstwa, 
a szczęśliwych powrotów z akcji było 
tyle samo, co wyjazdów. 



Nowy sprzęt dla strażaków - samochód dla OSP Swarożyn
Wyposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych w gminie Tczew poprawia się dzięki realizacji 
wielu przedsięwzięć. W ostatnim czasie władze gminy przeznaczyły duże nakłady finansowe na ochronę 
przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne. 

Jednym z największych wydatków 
był zakup nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla jed-

nostki OSP z miejscowości Swarożyn. 
W piątek (01.02) w Swarożynie odbyło się 
uroczyste przekazanie samochodu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie 
i dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tczewie oraz sprzętu dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewie. 
Dzięki współpracy Gminy z Państwową 
Strażą Pożarną, Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Gdańsku oraz Ochotniczą 
Strażą Pożarną w Swarożynie udało się 
pozyskać środki finansowe na zakup sa-
mochodu. Z budżetu Gminy Tczew na 
ten cel zostało przeznaczone 555 000,00 
zł. Z WFOŚiGW w Gdańsku oraz Krajowe-
go Systemu Ratowniczo- Gaśniczego 
jednostka OSP Swarożyn otrzymała kwo-
tę 280 000,00 zł. Koszt całkowity samo-
chodu opiewał na kwotę 835 047,00 zł. 
Ponadto Gmina wsparła pozostałe jed-
nostki OSP, przekazując łącznie blisko 72 
000,00 zł dotacji celowej z przeznacza-
niem na zakup wyposażenia i sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego. Dzięki zastosowaniu 

odpowiedniego montażu finansowego 
tzn. połączenia środków gminy ze środ-
kami z innych źródeł, jednostki otrzymały 
wyposażenie i sprzęt za łączna kwotę 
ponad 144 000,00 Był to m.in. zestaw do 
działań ratowniczych na lodzie, prądow-
nica wodna, motopompa szlamowa, roz-
pieracz kolumnowy, czy defibrylator AED. 
W uroczystości udział wzięli przedstawicie-
le władz i lokalnych samorządów: Poseł 
na Sejm RP Kazimierz Smoliński, Wojewoda 
Pomorski Dariusz Drelich, zastępca Po-
morskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku 
Dariusz Żywicki, Prezes Zarządu Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 

Maciej Kazienko, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Tczewie Andrzej Mróz, 
zastępca  Komendanta Powia-
towej Państwowej Straży Pożar-
nej w Tczewie Zbigniew Rzepka, 
Starosta Powiatu Tczewskiego 
Mirosław Augustyn, zastępca Pre-
zydenta Miasta Tczewa Adam 
Burczyk, Wójt Gminy Tczew Krzysz-
tof Augustyniak, Burmistrz Miasta 
i Gminy Gniew Maciej Czarnec-
ki, a także prezesi, naczelnicy 
i członkowie Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych z Powiatu Tczewskiego. 
Kulminacyjnym punktem uroczystości 
było poświęcenie samochodu strażac-
kiego przez Powiatowego Kapelana 
Strażaków księdza Piotra Malinowskie-
go oraz oficjalne wręczenie kluczyków. 
W trakcie uroczystości Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz Komendant Powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie 
wręczył podziękowania osobom, które 
okazały pomoc w pozyskaniu sprzętu. 
Strażacy ochotnicy posiadają wiedzę 
i umiejętności wsparte pełnym poświę-
cenia zaangażowaniem, jednak dla 
efektywności ich działań muszą dyspo-
nować odpowiednim sprzętem. Zakup 
nowoczesnego samochodu pozwoli na 
szybsze i skuteczniejsze podejmowanie 
działań ratowniczych, jak również wpłynie 
na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. 
Nowy samochód przyczyni się do wzmoc-
nienia bezpieczeństwa na obszarze po-
wiatu tczewskiego w oparciu o Krajowy 
System Ratowniczo–Gaśniczy. Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarożynie 
włączona jest od 2009 r. w struktury Krajo-
wego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
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Największa fabryka okien w Polsce z kolejną, 
nową linią malowania proszkowego

20 maja br. miało miejsce uroczyste uruchomienie Nowej Linii Malowania Proszkowego w Wiosce 
Okiennej Dovista w Wędkowach.

W dniu otwarcia jednym z honoro-
wych gości był Wójt Gminy Tczew 
Krzysztof Augustyniak, który miał 

przyjemność wzięcia udziału w oficjalnym 
uruchomieniu linii.

Jak poinformowali przedstawiciele fa-
bryki, nowa inwestycja warta jest 20 mln 
zł i dostarczy 40 nowych miejsc pracy. 
Nowa linia powstała w ciągu 30 tyś. tzw. 
roboczogodzin (co ważne nie doszło w tym 
czasie do żadnego wypadku!) i pozwoli 
dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne 
malarni proszkowej.

Lider wśród producentów okien 
w Polsce.

Na terenie Wioski Okiennej Dovista 
znajduje się łącznie 8 hal produkcyjnych 
zlokalizowanych na powierzchni 32 ha. 
To wielkość odpowiadająca powierzchni 
250 boisk piłkarskich. Jest to największa 
z czterech polskich fabryk Grupy VELUX 
i spółek siostrzanych, jednocześnie naj-
większa fabryka okien w Polsce. Firma 
zatrudnia prawie 4250 osób, w tym 2400 
osób w fabrykach firmy Dovista Polska 
Sp. z o.o. (w Wędkowach, na terenie 

Gminy Tczew). Tym samym firma jest 
jednym z największych pracodawców 
w regionie. Rocznie w fabryce zuży-
wanych jest 8 mln metrów bieżących 
drewna i około 1 milionów m2 szyb, 
a najwyższej jakości produkty trafiają 
do klientów z Europy Zachodniej i Skan-
dynawii. Firma cały czas się rozwija i in-
westuje w nowe technologie, dbając 
jednocześnie o najwyższe standardy 
bezpieczeństwa pracy, jakości i ochrony 
środowiska oraz atrakcyjne formy wspar-
cia dla swoich pracowników.

Medale “Za zasługi dla obronności kraju”
W związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej (nr 1086/KADR z dnia 18.04.2018) 28 stycznia 
bieżącego roku w Urzędzie Gminy odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za zasługi dla obronności 
kraju” mieszkańcom gminy Tczew. 

Odznaczenia nadawane są 
w szczególnym przypadku, raz 
w życiu, w celu okazania wyso-

kiego uznania rodzicom, których troje 
lub więcej dzieci pełni lub pełniło niena-
gannie czynną służbę wojskową. Srebr-
nym medalem uhonorowano Helenę 
i Józefa Czaja, Hilarię Jeka, Erykę i Hen-
ryka Sommerfeld oraz Grażynę Żelewską. 
Oprócz odznaczonych osób i ich przedsta-
wicieli w ceremonii uczestniczyli: Komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień Waldemar 
Wuttka, Wójt Gminy Krzysztof Augustyniak, 

Zastępca Wójta Tomasz Urbański, Przewod-
niczący Rady Zenon Lica oraz Radny Marek 
Stelmach. Wydarzenie wzbogacili swoją 
obecnością sołtysi Katarzyna Węsierska, 
Szczepan Klinkusz oraz Bogdan Żołnowski.  
Po uroczystym przywitaniu, Komendant 
Waldemar Wuttka miał zaszczyt rozdać 
srebrne medale wyróżnionym osobom. Le-
szek Czaja przyjął odznaczenie w imieniu 
swoich rodziców Heleny i Józefa Czaja. 
Medale dla niemogących uczestniczyć 
w uroczystości, Eryki i ś.p. Henryka Sommer-
feldów powierzono do przekazania sołtysowi 
Swarożyna Szczepanowi Klinkuszowi. Wrę-
czono również odznaczenie Kazimierzowi 
Jeka, synowi ś.p. Hilarii Jeka. Grażyna Że-
lewska z dumą odebrała medal osobiście.  
Po oficjalnej części uroczystości goście mogli 
zrelaksować się przy poczęstunku oraz kawie. 
Na zakończenie i upamiętnienie spotkania 
Wójt Krzysztof Augustyniak rozdał gościom 
upominki od Gminy.
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Pożegnanie Sołtysów kadencji  2015-2019 w Gminie 
Tczew

W marcu br. (12.03), w budynku Urzędu Gminy, odbyło się uroczyste spotkanie z sołtysami, które 
jednocześnie było podziękowaniem za całą kadencję 2015 – 2019. W spotkaniu uczestniczył Wójt 
Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak oraz Zastępca Wójta Tomasz Urbański. 

Wójt Gminy Tczew przywitał obec-
nych sołtysów oraz złożył im po-
dziękowania za trud włożony 

w pracę na rzecz lokalnej społeczności. 
Rozwój sołectwa, zmiany jego wizerun-
ku na lepszy zależy w dużej mierze od 
zaangażowania i pomysłów sołtysa, od 

jego chęci oraz umiejętności integrowania 
mieszkańców i wzniecania w nich aktyw-
ności do działania. Podczas spotkania 
sołtysi dzielili się swoimi opowieściami 
i doświadczeniami z minionej kadencji. 
Nie zabrakło zabawnych, a czasem trud-
niejszych, historii.

Na zakończenie Wójt Gminy Tczew 
Krzysztof Augustyniak wraz ze swoim Za-
stępcą Tomaszem Urbańskim wręczyli 
statuetki każdemu sołtysowi, gratulując 
i życząc wytrwałości w dalszej pracy oraz 
pomyślności w życiu osobistym.

Wybory sołeckie 2019 
W związku z nową kadencją samorządową 2018–2022 w okresie marzec - maj 
br. na terenie gminy Tczew odbyły się wybory na funkcje sołtysów.

Zgodnie z obowiązują-
cymi statutami sołectw 
wybory były powszech-

ne, równe i odbyły się w gło-
sowaniu tajnym w dniu 
wolnym od pracy. Warto 
podkreślić, że spośród 26 
wybranych sołtysów 12 de-
biutuje w tej roli, natomiast 
14 pełni kadencję po raz 
kolejny. 

Sołtysi są reprezentanta-
mi mieszkańców i ważnym 
partnerem władz lokalnych 
we wspólnym dbaniu o roz-
wój gminy. Praca sołtysa to 
cenne doświadczenie, ale 
i duże wyzwanie, bowiem 
dobry sołtys to społecznik, 
który aktywnie i chętnie 
angażuje się w sprawy pu-
bliczne. 

Wszystkim sołtysom życzy-
my wiele wytrwałości w re-
alizacji planów i zamierzeń 
na rzecz sołectwa, pozytyw-
nej energii i satysfakcji oraz 
zadowolenia z pełnienia 
funkcji społecznej.

Wybory sołeckie 2019 w Gminie Tczew
Lp. Nazwa 

sołectwa
Liczba 

uprawnionych
Wydanych 

kart
Wybrany sołtys Liczba głosów 

na wygranego
1 Bałdowo 665 169 Kowalski Łukasz Piotr 102
2 Boroszewo 502 232 Kowalski Michał Krzysztof 116
3 Czarlin 710 88 Nalik Krystyna 44
4 Czatkowy 283 51 Kot Anna 51
5 Dąbrówka 404 179 Kilanowska Krystyna Janina 116
6 Dalwin 230 35 Kapusta Mariusz 22
7 Gniszewo 244 83 Cimek Maria 81
8 Goszyn 133 58 Filcek Karolina Bogumiła 57
9 Lubiszewo 532 167 Kuliszewska Ewa 66
10 Łukocin 209 97 Treder Monika 80
11 Malenin 291 144 Wendt Roman Franciszek 92
12 Małżewko 141 39 Kowalska Danuta Krystyna 38
13 Małżewo 169 38 Bronk Mirosława 36
14 Mieścin 212 34 Jurczyński Dariusz Piotr 30
15 Miłobądz 871 256 Wuttkowswka Katarzyna Irena 155
16 Rokitki 1099 96 Stojakowski Sławomir 90
17 Rukosin 113 25 Guziński Sławomir 25
18 Stanisławie 232 36 Mazurek Radosław Piotr 33
19 Swarożyn 1294 101 Klinkusz Szczepan 100
20 Szczerbięcin 146 81 Kozak Rafał Ryszard 47
21 Szpęgawa 505 199 Gajewska Jadwiga 170
22 Śliwiny 202 73 Fiebig-Błaszkowska Katarzyna 68
23 Tczewskie Łąki 408 59 Kończyńska Iwona Maria 55
24 Turze 765 67 Węsierska Katarzyna 66
25 Wędkowy 140 26 Wagga Bożena 17
26 Zajączkowo 370 152 Hinc Piotr 100
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Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich Proboszcza 
Parafii pw. św. Trójcy w Lubiszewie

25 maja br. w Lubiszewie odbyły się uroczystości 25-lecia święceń kapłańskich Proboszcza tamtejszej 
Parafii pw. św. Trójcy ks. Krzysztofa Niemczyka. Wspólnota parafialna z niezwykłym zaangażowaniem 
włączyła się w obchody jubileuszu swojego duszpasterza. 

Wśród gości składających serdecz-
ne życzenia oraz podziękowania 
za długoletnią posługę kapłańską 

nie mogło zabraknąć Wójta Gminy Tczew 
Krzysztofa Augustyniaka. Wiele pięknych 
słów i najserdeczniejszych życzeń padło ze 
strony pozostałych gości m.in. pani sołtys 
Ewy Kuliszewskiej, przedstawicieli KGW 
oraz kółek rolniczych, posła Kazimierza 
Smolińskiego oraz dzieci z parafii, które 
wykonały specjalny występ artystyczny. 

Tuż po uroczystościach mszalnych od-
była się druga, bardziej rozrywkowa część 
uroczystości - festyn parafialny, podczas 
którego każdy mógł osobiście złożyć Pro-
boszczowi serdeczne życzenia. Dla wszyst-
kich zebranych czekały kiełbaski z grilla, 
smaczne wypieki i potrawy przygotowane 
przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich 
Lubiszewo – Stanisławie oraz specjalnie 
dla najmłodszych stoisko z watą cukrową, 
popcornem. Całość uświetnił występ ze-
społu „Siewcy Lednicy”.

Majówka Rodzinna na Górkach
Po raz pierwszy Gmina Tczew uczestniczyła jako partner w organizacji Majówki Rodzinnej na Górkach 
w Tczewie. Podczas festynu każdy mógł skorzystać z wielu atrakcji, dzięki czemu impreza stała się 
świetną okazją do zabawy dla całych rodzin.

Organizatorzy stanęli na wysoko-
ści zadania przygotowując dla 
uczestników festynu wiele atrakcji 

i niespodzianek. Pomimo początkowo 

niesprzyjającej aury impreza cieszyła się 
sporym zainteresowaniem mieszkańców 
lokalnych i nie tylko. Dla dzieci przewidzia-
ne były liczne gry i zabawy w postaci ma-

lowania twarzy, robienia warkoczy, zabaw 
w piaskownicach i zamkach, puszczania 
baniek mydlanych czy skoków na tram-
polinie, a także jazdy na kucykach oraz 
nauka strzelectwa. Duże zainteresowanie 
wzbudziły pokazy sokolników, podczas 
których można było zgłębić wiedzę na 
temat drapieżnych ptaków oraz podzi-
wiać z bliska jastrzębia, sowę i sokoły. 
Amatorzy dobrego poczęstunku mogli 
spróbować kiełbasek z grilla oraz smacz-
nych wypieków przygotowanych przez 
m.in. Koło Gospodyń Wiejskich w Śliwinach. 
Frekwencja dopisała a zabawa trwała do 
późnych godzin nocnych.
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Chór dziecięco-młodzieżowy Passionatka wydał 
pierwszą płytę, przy udziale m.in Gminy Tczew

Pod koniec maja br. (25.05) w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbył się uroczysty koncert z 
okazji 5-lecia działalności Chóru Dziecięco-Młodzieżowego PASSIONATKA, na którym nie zabrakło 
przedstawicieli władz Gminy Tczew. 

P iękne wystąpienie chóru porwa-
ło słuchaczy w niezwykłą podróż 
dookoła świata przy dźwiękach 

muzyki latynoskiej, amerykańskiej i afry-
kańskiej. Młodzi chórzyści spotkali się na 
scenie z instrumentalistami, wokalistami 
oraz swoją pierwszą dyrygentką – p. 
Agatą Sową, dając niezapomniany po-
kaz umiejętności muzyczno-wokalnych.

Pierwsza płyta! 
Ukoronowaniem rocznicy działalności 

chóru jest wydanie pierwszej płyty pt. 
„Dookoła świata”, na której znalazły 
się m.in. utwory Stanisława Moniuszki, 
piosenki w języku hiszpańskim (Alma 
Lianera, Maquerule) oraz piosenki w kli-
macie afrykańskim. Całkiem spora część 
utalentowanej „Passionatkowej” mło-
dzieży pochodzi z terenu Gminy Tczew, 
toteż miło nam poinformować że, za 

zgodą Wójta Gminy Tczew Krzysztofa 
Augustyniaka, gmina ma swój finansowy 
udział w tym wydarzeniu. 

Co nieco o chórze
Chór ma na swoim koncie występ 

w 2017 r. z Majką Jeżowską, koncer-
tował również na Litwie na  XV Mię-
dzynarodowym Festiwalu Teatralnym 
„Dzieci wesołego uśmiechu”. Od 2015 
roku bierze udział w programie  Aka-
demii Chóralnej „Śpiewająca Polska”. 
Na Pomorskim Przeglądzie Chórów jest 
bezkonkurencyjny i wielokrotnie zdoby-
wał główną nagrodę czyli Złote Pasmo. 

Dyrygentką chóru do 2015 roku była 
Agata Sowa, natomiast od 2015 jest nią 
Karolina Kornas. Repertuar, nad którym 
pracuje chór jest bardzo bogaty, uza-
leżniony od potrzeb dzieci, uroczystości, 
świąt, konkursów są to m.in. piosenki 
okazjonalne, z repertuaru dziecięcego, 
pieśni patriotyczne, kolędy, pastorałki, 
piosenki turystyczne, szanty oraz piosenki 
filmowe i musicalowe.

Z okazji jubileuszu oraz wydania pierw-
szej płyty władze gminy Tczew gratulują 
mentorom, założycielom, wykonawcom 
chóru życząc kolejnych lat twórczej 
pracy oraz satysfakcji z działania.

Program Polska Bezgotówkowa w Urzędzie Gminy Tczew
Program Polska Bezgotówkowa, który początkowo skierowany był tylko do przedsiębiorców, od 
marca dostępny jest w urzędach i innych jednostkach sektora publicznego. Dzięki przystąpieniu do 
programu można dokonywać opłat bezgotówkowych bezpośrednio w urzędach.

Obecnie wpłat wyłącznie bezgotów-
kowych (tzw. płatności kartą) będzie 
można dokonywać na stanowisku 

bezpośrednio u pracownika Urzędu Gminy 
Tczew w godzinach pracy urzędu:
• dla podatków i opłat lokalnych oraz 

opłaty skarbowej w pok. 10 na I piętrze,
• dla opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w pok. nr 2 na parterze.
Wpłaty bezgotówkowe mogą być doko-

nywane przy użyciu następujących kart:
• system płatniczy Visa,
• system płatniczy Master Card,
• płatności mobilne – system BLIK.

Udział w Programie Polska Bezgotówko-
wa to korzyści dla każdej ze stron:

Urzędy/jednostki sektora publicznego - 
zyskują niewątpliwe zadowolenie klientów, 
którzy mogą wybrać, czy za daną usługę 
płacą gotówką, czy zbliżeniowo np. za 
pomocą karty. 

Dla Obywatela to wygoda i oszczęd-
ność czasu.

fot. Tomasz Kolos // KOCIEWIE.online
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VI Bieg Morsa w Turzu
Już po raz szósty (14 kwietnia), odbył się coroczny, charytatywny Bieg Morsa zamykający sezon 
kąpieli zimowych. 

Jak co roku uczestników nie brakowało. Frekwencja 
dopisała bowiem zgłosiło się ponad 300 chętnych do 
wspólnej zabawy. Pogoda również sprzyjała imprezie, 

która rozpoczęła się od biegu, a następnie marszu Nordic 
Walking na dystansie 4,4 km.

Wzorem lat ubiegłych dla najmłodszych uczestników im-
prezy czekały zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, które 
przez cały czas trwania imprezy cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Uczestnicy mogli skorzystać z przejazdu motorówką 
pod czujnym okiem ratowników WOPR-u. Dużą atrakcją była 
możliwość obejrzenia i zajrzenia do środka wozu strażackiego 
oraz dla chętnych instruktaż udzielania pierwszej pomocy. 
Szczególne podziękowania należą się strażakom ochotnikom 
z OSP Turze i Dalwin za zapewnienie bezpieczeństwa na trasie 
całego biegu. 

Oczywiśc ie  n ie  zabrak ło  smacznego poczę -
stunku, w postaci grochówki, kiełbasek oraz pysz-
nego ciasta, który wzmocni ł  s i ły i  dodał energi i 
wszystkim biorących udział w zawodach sportowych. 
Po wyczerpujących zmaganiach Morsy schłodziły się kąpielą 
w jeziorze Damaszka, podczas gdy osoby, które nie praktykują 
zimnych kąpieli przyglądały się tym wyczynom z podziwem.

Oczywiście nie zabrakło stałego elementu zabawy, jakim 
jest charytatywna zbiórka pieniędzy na Hospicjum „Pomorze 
Dzieciom” i jej podopiecznej Pauliny Citkowskiej z Tczewa. 
Uczestnicy wykazali się dużym zaangażowaniem w akcję 
bowiem udało się zebrać około 11,5 tysiąca złotych. Bieg 
Morsa po raz kolejny okazał się wydarzeniem wyjątkowym, 
które integruje ludzi, determinuje całe rodziny do wspólnego 
i aktywnego spędzania czasu.

Na zakończenie odbyło się ogłoszenie wyników biegu 
i wręczanie nagród. Wszyscy, którzy dotarli do mety otrzymali 
medale od m.in Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka.
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XXII Powiatowy Turniej KGW
Tegoroczne turniejowe potyczki Kół Gospodyń Wiejskich odbyły się 9 marca w sali Powiatowego 
Centrum Sportu w Tczewie.

W tej edycji najlepsze okazały się pa-
nie z Lipiej Góry (Gmina Morzesz-
czyn), które będą reprezentowały 

powiat tczewski w Wojewódzkim Turnieju 
Kół Gospodyń Wiejskich w Żukowie. Pod-
czas zmagań wszystkim paniom dopisywał 
świetny humor i poczucie dobrej zabawy, 
niemniej wszystkie uczestniczki włożyły dużo 
wysiłku, czasu i zaangażowania w do-
skonałe przygotowania do reprezentacji 
swoich kół. Było to kilka godzin spędzo-
nych w bardzo dobrych nastrojach. Panie, 
częstokroć dopingowane przez włodarzy 

swoich gmin, zaprezentowały się w pięciu 
konkurencjach, podczas których musiały 
przedstawić swoje zdolności kulinarne, 
plastyczne, taneczno-wokalne, aktorskie, 
pokazały się też jako modelki.

Nagrodzeni w poszczególnych kon-
kurencjach:

1. Produkt tradycyjny: „śledzie mary-
nowane w oleju” - najlepsze okazały się 
panie z naszej gminy z KGW w Czarlinie;

2. Tablica „1918-2018 - My Polacy”: 
KGW Lipia Góra;

3. Piosenka z inscenizacją „O mojej 
mamie lub dla mojej mamy”: KGW Brzuśce;

4. Moda „otulona kwiatami”: KGW Brzu-
śce.

5. Scenka kabaretowa „Kagiewuszki 
kandydują - program wyborczy na we-
soło”: KGW Janiszewo.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich 
otrzymały nagrody i upominki a paniom 
z KGW Czarlin oraz KGW Lubiszewo-Sta-
nisławie gratulował oraz wręczył nagrody 
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak.

Regionalny konkurs Wielkanocny w Swarożynie
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto w religii chrześcijańskiej. Ten radosny czas obfituje w wiele 
zwyczajów i tradycji, a większość z nich znana jest od średniowiecza i praktykowana do dnia dzisiejszego.

9 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Swarożynie odbył się 
XVII Regionalny Przegląd Tradycji i Zwy-

czajów Wielkanocnych, podczas którego 
swoje umiejętności prezentowały Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz Domy Pomocy Społecznej 
z regionu. W tegorocznej edycji wzięło udział 
16 zespołów KGW i DPS-ów z Kociewia.

Celem organizowanego przeglądu jest 
kultywowanie regionalnych tradycji i obrzędów 
wielkanocnych. Wszystkie zespoły przygotowały 
do konkursu pięknie zaaranżowane stoły, za-
stawione wiosennymi, barwnymi dekoracjami 
wielkanocnymi, smacznymi potrawami oraz 
tradycyjnymi palmami.

Gminę Tczew godnie reprezentowały pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Czarlinie, 
które zdobyły pierwsze miejsce w kategorii 
„Pisanka”, a także Dom Pomocy Społecznej 
w Damaszce, którym towarzyszył Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak. 
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Asertywność – klucz do wyrażania siebie…
Dlaczego zabójca? Ponieważ może doprowadzić do śmierci (ryzyko popełnienia samobójstwa przez 
osobę cierpiącą na depresję jest 50 razy wyższe niż w przypadku osób zdrowych). Dlaczego cichy? 
Ponieważ nie następuje gwałtownie, jest to proces, o którym czasami nie wiemy kiedy  się rozpoczął. 

Agnieszka Czajkowska-Wendorff
Psycholog, psychoterapeuta, psychodietetyk. Specjalizuję 

się w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzę terapię 
indywidualną, par i rodzin, konsultacje psychologiczne, media-
cje i psychoedukację. Prowadzę również sesje coachingowe, 
warsztaty rozwoju osobistego, szkolenia dla nauczycieli i rodzi-
ców. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej w Dąbrówce 
oraz w Pracowni Rozwoju OsobistEGO Pro Ego.

Czy zdarzyło Ci się robić coś, na co 
nie miałaś ochoty, a później towarzyszyła 
Ci złość na  siebie, że uległaś?

Czy masz poczucie, że koledzy z pra-
cy Cię wykorzystują?

Czy zdarza Ci się myśleć, że jesteś 
jedyną osobą w domu, która dba o po-
rządek?

Czy zdarzyło Ci się pomagać innym 
przez co zaniedbywałaś swoje sprawy?

Jeśli odpowiedź na któreś z pytań 
brzmi tak, to prawdopodobnie masz 
problem z asertywnością. Ale nic stra-
conego! W dzisiejszym artykule poznasz 
sposoby, które pomogą Ci bardziej za-
dbać o swoje potrzeby.

Asertywność to umiejętność wyraże-
nia własnego zdania, uczuć i emocji bez 
intencji ranienia drugiej osoby. Dlaczego 
intencja jest taka ważna? Ponieważ 
odmawiając spełnienia prośby może-
my sprawić komuś przykrość, jednak to 
nie jest naszym celem i nie możemy tej 
odpowiedzialności za uczucia innych 
brać na siebie.

Przykład : gdy koleżanka prosi Cię 
o wzięcie drobnego kredytu na dokoń-
czenie łazienki, bo jest w trakcie remon-
tu, skończyły się  pieniądze na kafelki, 
a fachowiec czeka…Masz prawo nie 
zgodzić się na to i nie masz wpływu, czy 
koleżance będzie smutno, czy też nie. 
Twoją intencją, gdy odmawiasz w ta-
kiej sytuacji było to, by dbać o swoje 
interesy finansowe, a nie by ją zranić. 
Podobnie wygląda sytuacja, gdy ktoś 
zakocha się w Tobie bez wzajemności. 
Czy będziesz zmuszała się do uczucia, 
by kogoś nie ranić? Mam nadzieję, 
że nie, bo w tym momencie raniłabyś 
samą siebie!

 Często upraszcza się definicję aser-
tywności do „mówienia nie”. Ale to nie-
pełny obraz tego obszernego tematu. 
Oprócz umiejętności  „mówienia nie”, 
jest również „mówienie tak”, proszenie 
o pomoc, mówienie i przyjmowanie 
komplementów, wyrażanie opinii na jakiś 
temat, pamiętając o tym, by CELOWO 
nie ranić drugiej osoby. O co chodzi z tą 
celowością? Ważny jest sposób w jaki 
zwracasz się do drugiej osoby. I tak na 

pytanie o pożyczenie pieniędzy możesz 
odpowiedzieć w sposób, który ma na 
celu obrażenie: „Ty chyba oszalałaś!, 
pożyczać pieniądze! Co ty sobie myślisz, 
że ja śpię na pieniądzach?! Sama mam 
kredyty!”. Ale możesz też wyrazić się 
asertywnie: „ Czuję się niezręcznie, gdy 
pytasz o pożyczenie pieniędzy, proszę 
byś tego nie robiła”. Jeśli oczywiście tak 
się czujesz Jeżeli jednak to nie jest dla 
Ciebie żadnym problemem, odpowiedz 
w zgodzie ze sobą!

 Przeciwieństwem asertywności jest 
uległość, agresja lub manipulacja.

Zacznę od uległości, która zdarza się 
najczęściej. Dlaczego? Ponieważ  boisz 
się odrzucenia, tego, że przestaniesz być 
lubiana, akceptowana. W związku z tym 
robisz rzeczy, na które zupełnie nie masz 
ochoty, robisz je wbrew sobie po to, by 
zadowolić kogoś innego. W związku 
z tym przedkładasz dobro innej osoby 
nad swoje własne! Później może towarzy-
szyć temu frustracja, złość na siebie, że 
przyjęłaś za dużo obowiązków, że dajesz 
się wykorzystywać, że Twoje zdanie się 
nie liczy…lub też złość na osobę, która 
Cię o to prosi.

Gdy  nie masz odwagi wyrazić  wprost 
swojego zdania możesz uciekać  się do 
manipulacji, licząc na to, że rozmówca 
„zreflektuje  się”, że nie powinien prosić 
Ciebie o przysługę lub zachował się nie-
właściwie. Przykład: Jesteś na przystanku 
autobusowym, pada deszcz i ktoś pali 
papierosa. Zamiast powiedzieć wprost, 
że Tobie to przeszkadza, zaczynasz kasz-
leć w nadziei, że osoba „domyśli się” 
o co chodzi.

Może się zdarzyć, że wiele razy ulega-
łaś i masz tak wysoki poziom frustracji, że 
zachowasz się agresywnie. Przykład: ko-
leżanka chce pożyczyć sukienkę, mimo 
,że nie oddała poprzedniej. Zamiast 
powiedzieć jak się z tym czujesz zaczy-
nasz krzyczeć: „co ty sobie myślisz, że 
mam szafę bez dna!, też nie mam co na 
siebie włożyć, a ty wyskakujesz, że po-
trzebujesz sukienkę. Ile razy Ci mówiłam, 
że kupuje się na przecenach i wyciąga 
z szafy jak potrzebujesz?!”. Nie dość, że 
zachowałaś się agresywnie, to jeszcze 

nieproszona dajesz rady i wtłaczasz dru-
gą stronę w poczucie winy. A przecież 
nie o to Ci chodziło… 

Należy pamiętać, że są osoby, które 
TRWALE postępują agresywnie, celo-
wo nie zważając na uczucia innych. 
Uzurpują sobie prawo do pouczania, 
krytykowania w tak zwanej „dobrej wie-
rze” mówiąc na przykład „mogłabyś 
schudnąć, bo nikt cię nie zechce”, czy 
też wtrącania się w czyjeś życie: „po co 
wam taki drogi remont?” itd. Od takich 
osób z daleka, a tak serio, to właśnie 
im musisz nauczyć się stawiać granice. 

I tu z pomocą przychodzi asertywność 
Aby Tobie to ułatwić przedstawię 

wzór, który możesz z powodzeniem sto-
sować:

Ja czuję-------kiedy Ty--------Proszę/ 
Oczekuję

Najpierw odwołaj się do własnych 
uczuć, które Tobie towarzyszą w związku 
z zachowaniem danej osoby, a następ-
nie powiedz czego oczekujesz. Mówienie 
o Twoich oczekiwaniach jest niezwykle 
ważne. Nie każ nikomu się domyślać! 
(nawet własnemu mężowi, czy dziecku).

Przykład: Czuję się zmęczona, gdy 
wracam z pracy i sama przygotowuję 
obiad, a później po nim sprzątam. Proszę 
byś pozmywał naczynia.

Chodzi o wyrażenie uczuć oraz do-
precyzowanie oczekiwań, a nie pre-
tensje, bo to do niczego dobrego nie 
prowadzi. Co najwyżej do kłótni.

 Na początku może wydawać się to 
trudne, może sztuczne, jednak z cza-
sem, wraz z codziennym trenowaniem  
stanie się łatwiejsze. Oczywiście, że ta 
umiejętność, jak każda inna, wymaga 
TRENOWANIA. Pamiętasz jak było z jazdą 
na rowerze? No właśnie! Wiele prób… 
Czasami będziesz wracać do starych 
schematów, czyli uległości lub agre-
sji, mimo to nie rezygnuj, nie zrażaj się 
w trenowaniu i jak najczęściej wyrażaj 
się w sposób ASERTYWNY.

Pamiętaj o sobie i swoich potrzebach! 
Pułapką jest myślenie co mi wypada, 
a co nie, co mi wolno, a czego nie. Je-
steś dorosłą osobą i możesz żyć według 
własnego pomysłu na życie i zgodnie 
z własnymi wartościami! Powodzenia 
w praktykowaniu!

Jeśli masz pytania lub tematy, któ-
re Cię interesują pisz do mnie śmiało: 
agnieszkapsycholog@wp.pl Zapraszam 
również do odwiedzenia mojej strony na 
fb, gdzie czeka Cię codzienna dawka 
inspiracji :Pracownia Rozwoju Osobi-
stego PRO Ego Agnieszka Czajkowska-
-Wendorff

Psycholog radzi!
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Działaj Lokalnie 2018
Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności (PAFW). Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności 
na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu 
aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

czerwiec 2019

21 lutego w Świetlicy Domu Stra-
żaka w Nowej Cerkwi (Gmina 
Morzeszczyn) odbyło się pod-

sumowanie programu Działaj Lokalnie 
2018. W ubiegłym roku organizacje i grupy 
mieszkańców powiatu tczewskiego zre-
alizowały 19 projektów. Podczas imprezy 
zaprezentowali efekty swoich inicjatyw 
i opowiedzieli jakie działania przeprowadzili 
z lokalną społecznością.

Ponad 65 tysięcy złotych przekazano 
na pobudzenie aktywności społecznej. 
Pomysły udało się wprowadzić w życie 
dzięki wsparciu finansowemu Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, Gmin: Gniew, 
Pelplin, Morzeszczyn, Subkowy, Tczew, 
Miasta Tczewa, Banku Spółdzielczego 
w Tczewie oraz Fundacji Pokolenia i osób 
indywidualnych (poprzez portal zrzutka.pl). 
W trakcie ubiegłotygodniowego spotka-
nia przedstawiciele partnerów Programu 
odebrali podziękowania i pamiątkowe 
drzewka, które przygotowała grupa z Rze-
żęcina podczas warsztatów artystycznych 
w ramach swojego projektu DL. 

W Gminie Gniew oraz Morzeszczyn 
zrealizowano po 4 projekty,  w Gminie 
Subkowy, Pelplin oraz  Tczew 3, natomiast 
w Mieście Tczew 2. Pomysłodawcy w swo-
ich harmonogramach uwzględnili 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
co zaowocowało m.in. wycieczkami ro-
werowymi śladami zapomnianych boha-
terów, odsłonięciem tablicy pamiątkowej 
w Gorzędzieju, zainstalowaniem ławeczki 
niepodległościowej w Pomyjach, szyciem 
50 metrowej flagi Polski w Morzeszczynie, 

licznymi festynami i happeningami. Spe-
cjalna ścieżka tematyczna „edukacja” 
zainicjowała powstanie Radiowej Aka-
demii dla młodzieży w Pelplinie. Seniorzy 
z Gniewskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku przygotowali ofertę turystyczną 
w języku angielskim, a chór Harmonia 
Sphaerarum zaprosił na warsztaty śpiewu 
i swoje pierwsze koncerty. Grupa „Młodzi 
Ambitni” z Pelplina przez kilka miesięcy 
prezentowała inscenizacje historyczne 
opatrzone pokazami tańca z ogniem. 
Uczniowski Klub Sportowy Petanque Sub-
kowy organizował turnieje gry w bule oraz 
przygotował nową infrastrukturę na boisku. 
Natomiast grupa młodzieży i dorosłych 
z tej gminy uczyła się tańczyć. Stworzono 
nową przestrzeń do spędzania wolnego 
czasu przy świetlicach w Szpęgawie oraz 

Gniszewie. Na terenie miasta Tczew wo-
lontariusze za pomocą form teatralnych 
animowali dzieci, pacjentów tczewskiego 
hospicjum oraz podopiecznych z Zespołu 
Szkół Specjalnych. Inni „mali odbiorcy” 
Działaj Lokalnie wspólnymi siłami odmalo-
wali pomieszczania świetlicy oraz uczest-
niczyli w wydarzeniach integracyjnych. 
Te i inne działania miały wpływ na pobu-
dzenie i integrację lokalnych społeczności 
oraz wzmacnianie poczucia wspólnoty. 

Podczas spotkania w Nowej Cerkwi 
wręczono również nagrodę w konkursie 
„Opowiedz…”, która trafiła do Koła Go-
spodyń Wiejskich w Śliwinach. Grupa przy-
gotowała film o swoim projekcie „Nasze 
śliwińskie zwierzaki”. Teraz praca powalczy 
na szczeblu ogólnopolskim. Wideo można 
obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/
watch?v=uOH0N5p1Z48

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Józefa Turzyńskiego

Prezesa Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 

Rodzinie, bliskim i współpracownikom składamy serdeczne wyrazy współczucia,
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak

wraz z Zastępcą Wójta Gminy Tczew Tomaszem Urbańskim, 
Przewodniczącym Rady Gminy Tczew Zenonem Licą, 

Radnymi i Sołtysami Gminy Tczew 
oraz pracownikami Urzędu Gminy.
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Od 1 lipca 2019 r. nowe zasady segregacji odpadów 
komunalnych w Gminie Tczew

Mieszkańców Gminy Tczew czeka od  1 lipca 2019 r. kolejna śmieciowa rewolucja. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 19) w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadziło  
jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju, Gmina Tczew od 1 lipca 
br. wprowadza zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.

kosztów funkcjonowania systemu po 
nowemu.  

Uchwałą NR VII/51/2019 z dnia 22 
marca 2019 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi i stawki tej opłaty 
Rada Gminy Tczew przyjęła od 1 lipca 
2019 r. nowe stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi tj., jeżeli odpa-
dy zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny stawka opłaty wynosi 18,00 zł 
za osobę za miesiąc oraz 36,00 zł za oso-
bę za miesiąc, jeżeli odpady zbierane 
i odbierane są w sposób nieselektywny.

W związku z powyższym każdy wła-
ściciel nieruchomości zamieszkałej ma 
obowiązek złożyć wypełniony formularz 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
(załącznik Nr 1 do Uchwały VII/54/2019 
Rady Gminy Tczew z dnia 22 marca 2019 
r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi) w Urzędzie 
Gminy Tczew, ul. Lecha 12 na biuro 
podawcze lub listownie.

Worki do selektywnej zbiórki odpa-
dów dostarczy przedsiębiorca odbiera-
jący odpady komunalne. Przed 1 lipca 
każdy właściciel nieruchomości zamiesz-
kałej otrzyma pakiet 12 worków tzn., po 
trzy worki dla każdej frakcji.

Zmiany w gminnym systemie go-
spodarki odpadami od 1 lipca 2019 r. 
dotyczą również właścicieli nierucho-

mości niezamieszkałych. Uchwałą NR 
VII/50/2019 Rady Gminy Tczew z dnia 
22 marca 2019 r. w sprawie przejęcia 
obowiązków odbioru odpadów komu-
nalnych 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 rekreacyjnowy-
poczynkowe, a nieruchomości te są wy-
korzystywane jedynie przez część roku, 
gmina obejmie systemem właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne, z wyłączeniem zakładów 
produkcyjnych i usługowych o liczbie 
osób zatrudnionych przekraczających 
50, oraz z wyłączeniem cmentarzy i tar-
gowisk. 

Właściciele nieruchomości nieza-
mieszkałych obowiązani są złożyć wypeł-
niony formularz deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, który stanowi załącznik 
Nr  2 do Uchwały NR VII/54/2019 Rady 
Gminy Tczew z dnia 22 marca 2019 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

Uchwały dotyczące systemu gospo-
darki odpadami komunalnymi są do-
stępne na stronie www.gmina-tczew.
pl w BIP. 

W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje 
uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Tczew ul. Lecha 12, 83-110 
Tczew w pokoju nr 2 (parter) lub pod numerem tel. (58) 530 51 18.

Z terenu gminy znikną pojemniki typu 
„dzwon” do selektywnej zbiórki 
papieru, plastiku i szkła w zamian 

mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej 
otrzymają worki do selektywnego zbie-
rania odpadów, natomiast zabudowa 
wielolokalowa (powyżej czterech lokali 
mieszkalnych) zostanie wyposażona 
w pojemniki plastikowe zbiorcze.

Odpady komunalne będziemy zbie-
rać z podziałem na frakcje:

• papier 

• szkło

• metale i tworzywa sztuczne

• zielone (BIO)

• popiół

• odpady resztkowe (zmieszane)

Po nowemu będziemy zbierać od-
pady w podziale na frakcje: papier do 
niebieskiego pojemnika/worka ozna-
czonego napisem „Papier”, szkło do 
zielonego pojemnika/worka oznaczo-
nego napisem „Szkło”, metale i two-
rzywa sztuczne do żółtego pojemnika/
worka oznaczonego napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”, odpady biode-
gradowalne do brązowego pojemnika/
worka oznaczonego napisem „Bio”, po-
piół do pojemnika metalowego ozna-
czonego napisem „Popiół”, w sezonie 
grzewczym tj., od 1 października do 30 
kwietnia, po sezonie grzewczym popiół 
wrzucamy do pojemnika na odpady 
zmieszane. Wszystko to, co nie nadaje 
się do odzysku w procesie recyklingu, 
z wyłączeniem odpadów niebezpiecz-
nych, będziemy wrzucać do pojemnika 
z odpadami zmieszanymi.

Minusem nadchodzących dla naszej 
gminy zmian jest nieunikniony wzrost 
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Aplikacja Ecoharmonogram
Mieszkańcy będą mogli pobrać darmową aplikację na urządzenia mobilne z funkcją informacyjno-
edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie gminy Tczew. 

Zwracajmy uwagę na to, co dostaje się do sieci  
kanalizacyjnej

Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów 
eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. 

Aplikacja wspomaga mieszkań-
ców wyszukując harmonogram 
odpadów za pomocą adresu, 

przypomina o nadchodzących termi-
nach wywozów odpadów oraz dostarcza 
wszystkich niezbędnych informacji po-
trzebnych do prawidłowego sortowania 
odpadów w gminie. 

Aplikacja EcoHarmonogram jest do-
stępna bezpłatnie. Można będzie ją po-

brać ze sklepów AppStore, Google Play 
oraz Windows Phone Store. Każdy może 
w prosty sposób zainstalować ją na swoim 
urządzeniu działającym w oparciu o sys-
temy iOS, Android lub Windows Phone.

W trosce o mieszkańców nieużywają-
cych smartfonów, wszelkie informacje do-
stępne w aplikacji mobilnej będą również 
dostępne na gminnej stronie internetowej 
www.gmina-tczew.pl .

Sieć kanalizacyjna przystosowana jest 
do przyjmowania jedynie nieczystości 
sanitarnych, niestety często trafia do 
niej prawie wszystko, co się zmieści do 
odpływu – kapsle, puszki po napojach, 
patyczki do uszu, środki higieny osobistej, 
przeterminowane lekarstwa, niedopałki 
papierosów, środki chemiczne, zużyte 
baterie, a nawet części garderoby! 

Bądź świadomy i nie spłukuj w toalecie:
Środków higieny osobistej, podpasek, 

tamponów, pampersów, wacików, pa-
tyczków do uszu, nici dentystycznych, 
chusteczek nawilżanych – mogą powo-

dować zmniejszenie przepustowości prze-
wodów kanalizacyjnych,

Resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych oraz 
wszelkiego rodzaju olejów – wpływają nie-
korzystnie na procesy biologiczne w oczysz-
czalni oraz powodują utrudnienia związane 
z „obrastaniem” rurociągów i urządzeń,

Emulsji, lakierów, klejów, mieszanin ce-
mentowych i wszelkich płynów nie mie-
szających się z wodą,

Przeterminowanych lekarstw i toksycz-
nych substancji chemicznych – trują bak-
terie oczyszczające ścieki,

Innych odpadów, które powinny wylą-
dować na wysypisku śmieci, a nie w ka-
nalizacji.

D b a j m y 
o toaletę za-
równo w swo-
im domu czy 
innych miej-
scach, w któ-
rych się z niej 
korzysta. Taka 
proekologicz-
na postawa 
każdego z nas, ułatwi proces oczyszcze-
nia wody zanim wróci ona do obiegu, 
a w konsekwencji z powrotem do na-
szych kranów.

Gmina Tczew podpisała umowę na odbiór odpadów 
komunalnych na najbliższe lata

Od 1 lipca 2019 r. odpady 
komunalne z nieruchomości 
zamieszkałych i niezamiesz-
kałych znajdujących się w 
granicach administracyj-
nych gminy Tczew odbierać 
będzie firma SUEZ PÓŁNOC 
Sp. z o.o. 

W piątek 14 czerwca br. gmina pod-
pisała umowę na ww. zadanie. Wyko-
nawca będzie świadczył usługę przez 
najbliższe trzy i pół roku, tj. od 1 lipca 
2019 r. do 31 grudnia 2022 r.



str. 18 czerwiec 2019

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku 
Urząd Gminy Tczew informuje o możliwości składania w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 
2019 r. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego 
i wykorzystywanego do upraw rolnych oraz do chowu lub hodowli bydła przez producentów rolnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o zmianie usta-
wy o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej do 
wniosku o zwrot podatku należy dołączyć 
faktury VAT, stanowiące dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku producentów rolnych 
ubiegających się o zwrot podatku akcy-
zowego, którzy oprócz posiadania użyt-
ków rolnych prowadzą także chów lub 
hodowlę bydła do wniosku poza fakturami 
VAT powinni dołączyć także dokument 
wydany przez kierownika biura powiatowe-
go Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa zawierający informację o liczbie 
dużych jednostek przeliczeniowych bydła 
będącego w posiadaniu producenta rol-
nego, w odniesieniu do każdej siedziby 
stada tego producenta, w ostatnim dniu 
każdego miesiąca roku poprzedzającego 
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot 

podatku ustalonej z uwzględnieniem warto-
ści współczynników przeliczeniowych sztuk 
bydła na duże jednostki przeliczeniowe.

Informacja, o której mowa powyżej 
wydawana jest na wniosek producenta. 

Limit zwrotu podatku akcyzowego ustala 
się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn staw-
ki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (w 
2019 r. 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych będących w posiadaniu 
lub współposiadaniu producenta rolnego, 
wskazanej w ewidencji gruntów i budynków 

jako użytki rolne według stanu na dzień 1 
lutego danego roku;

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwro-
tu podatku na 1 litr oleju napędowego 
(w 2019 r. 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jednostek przelicze-
niowych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprzedzają-
cym rok, w którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku.

Nowy wzór wniosku o zwrot podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej został ogłoszony w drodze 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie 
wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2466) i jest on 
dostępny w formie edytowalnej na stronie 
internetowej Ministerstwa: www.gov.pl/
web/rolnictwo/wieksze-dofinasowanie-
-do-paliwa-rolniczego.

INFORMACJA
WÓJTA GMINY TCZEW

z dnia 28 maja 2019 r.

o przystąpieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych 
na kadencję 2020-2023.

Zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2019r. poz. 
52) Prawo o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być 
wybrany ten, kto:
1.posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich;
2.jest nieskazitelnego charakteru;
3.ukończył 30 lat;
4.jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka 
w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5.nie przekroczył 70 lat;
6.jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiąz-
ków ławnika;
7.posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
Ławnikami nie mogą być:
1.osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach 
oraz w prokuraturze;
2.osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska 
związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4.adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5.radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6.duchowni;
7.żołnierze czynnej służby więziennej;
8.radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy:
1.prezesi właściwych sądów;
2.stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zareje-
strowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii po-
litycznych;

3.co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie Gminy Tczew.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór 
karty dostępny jest w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej 
Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawiera-
jącą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce 
stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgła-
szających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień 
w sprawie zgłoszonego kandydata na ławnika przez obywateli jest 
osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście 
osób zgłaszających.
Do zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:
1.2 aktualne fotografie zgodne z wymogami stosowanymi przy 
składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
2.informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
3.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu 
postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe;
4.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony 
władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu 
ograniczona ani zawieszona;
5.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz. U.  poz. 2217 oraz z 2018 poz. 1000-1544), stwierdzające brak 
przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 
ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia 
lekarskiego ponosi kandydat za ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników 
mija 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w Urzędzie 
Gminy Tczew w godzinach pracy Urzędu.
Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalen-
darzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników.

Wójt Gminy Tczew
(-) Krzysztof Augustyniak
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V edycja “Futbolowych Smyków” w Dąbrówce
Po raz kolejny turniejowi małych adeptów piłki nożnej, który odbył się 06 kwietnia br. w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, towarzyszyła znakomita atmosfera i wielkie emocje. 

Na początku marca br. (9.03) w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce  
rozegrano kolejny turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Tczew.

Dla wszystkich uczestników zmagań, 
zarówno dzieci jak i rodziców, 
było to bardzo emocjonujące 

spotkanie. Przedszkolaki  walczyli o Pu-
char Wójta Gminy Tczew pod nazwą 
„Futbolowe Smyki Family Cup – 2019”.  
Frekwencja na zawodach dopisała. Poja-
wiły się dzieci z wielu przedszkoli zarówno 
z Gminy Tczew, z Miasta Tczewa jak i są-
siednich Gmin. Maluchy niezmordowa-
nie walczyły o jak najlepsze miejsca i jak 
największą liczbę bramek, a dzieciom 
kibicowali rodzice i opiekunowie. Turniej 
dostarczył przedszkolakom wielu wrażeń 
i przeżyć, pozwolił aktywnie spędzić kil-
ka godzin, a przy okazji zintegrować się 
z dziećmi z innych przedszkoli. Na zakoń-

Turniej piłki nożnej halowej o puchar Wójta Gminy 
Tczew

W rywalizacji wzięło udział 6 zespołów 
(reprezentanci sołectw: Rokitki, 
Miłobądz, Dąbrówka, Zajączko-

wo, Swarożyn, Lubiszewo). Rywalizowano 
w dwóch trzydrużynowych  grupach, w któ-
rych grano systemem każdy z każdym 2 x 
8 minut. Dwie najlepsze drużyny z każdej 
z grup awansowało do fazy półfinałowej. 
Wielki finał to prawdziwy pokaz umiejętności 
piłkarzy, podczas którego nie zabrakło spor-
towej rywalizacji i zacięcia na boisku. Nagłe 
zwroty sytuacji spotkały się z wielkim uzna-
niem licznie zgromadzonej publiczności. 
Ostatecznie zwyciężyło sołectwo Lubiszewo 
pokonując w wielkim finale Dąbrówkę 3:0.

Mecz o trzecie miejsce to dominacja so-
łectwa Rokitki którzy pokonali Swarożyn 5:2.

Rywalizacja o miejsce piąte to przewa-
ga mieszkańców Miłobądz, którzy ograli 
Zajączkowo wynikiem 9:2

 
Klasyfikacja końcowa:
1. Lubiszewo
2. Dąbrówka
3. Rokitki
4. Swarożyn
5. Miłobądz
6. Zajączkowo
  
Podczas turnieju wyróżniono zawodni-

ków, którzy wykazali się niezwykłą pasją 
i walecznością, czym zasłużyli sobie na 
nagrody w postaci okazałych pucharów. 
Najlepszym zawodnikiem został Adam Ko-
ścielny  (Swarożyn), Tytuł Króla strzelców 

przypadł Dawidowi Marcińskie-
mu (Lubiszewo), a liderem wśród 
bramkarzy okazał się Robert 
Kamrowski (Lubiszewo).

Po zakończeniu zmagań dy-
plomy i nagrody rzeczowe wrę-
czyli organizatorzy: Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce Jacek Walkowiak.

czenie wszystkim uczestnikom Wójt Gminy 
Tczew wręczył medale, dyplomy i puchary.

Finał V edycji tego turnieju upamiętnił 
wspaniały tort, sztuczne ognie i konfetti.
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Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
KOLEJNA EDyCJA ZABAWy ‘KOChAM CIę, DąBRóWKO!”

19 marca br. już po raz piąty w historii szkoły odbyła się impreza pt. ‚’Kocham Cię, Dąbrówko!”, do której 
inspirację zaczerpnięto z programu telewizyjnego „Kocham Cię, Polsko!”. Pomysłodawcą i organizatorem 
imprezy był Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. Wydarzenie to stało się tradycją i wpisało się na 
stałe w kalendarz imprez szkolnych.

Szkoła Podstawowa w Miłobądzu

JESTEŚMy EKOBOhATERAMI
16 maja odbyły się w szkole warsztaty ekologiczne JESTEŚMY EKOBOHATERAMI dla klas 1-3. 

Tym razem w szranki stanęli zarówno 
losowo wybrani chętni uczniowie, jak i na-
uczyciele. Uczestnicy zmagali się z rozma-
itymi konkurencjami. Dużo dobrej zabawy 
dostarczyły uczniom i nauczycielom m.in.: 
zakazane słowa, plotka, łamańce języko-
we, 5 sekund, a także urodziny. Jednak 
najwięcej radości sprawiło zarówno uczest-
nikom zabawy, jak i widzom, koło fortuny, 
wykorzystane podczas ostatniego zadania, 
które spowodowało, że nauczyciele ze 
sporą przewagą okazali się zwycięską 
drużyną, a także zabawa Kto pierwszy 
ten lepszy, podczas której poszczególni 
uczestnicy mieli w jak najkrótszym czasie 
dostarczyć wskazany przedmiot.

Wychowanie w poszanowaniu przyrody, 
umiejętność dbania o środowisko to koniecz-
ność naszych czasów, dlatego szkoła zwraca 
uwagę na temat ekologii - zapoznanie dzieci 
od najmłodszych lat z potrzebami przyrody, 
jej problemami i zagrożeniami, jakie niesie 
ze sobą cywilizacja. 

Celem zorganizowanych zajęć było 
doskonalenie umiejętności segregacji od-
padów oraz kształtowanie świadomości 
ekologicznej związanej z zagospodarowa-

niem surowców wtórnych. Chętni uczniowie 
zaprezentowali wykonane przez siebie stroje 
z odpadów w ekologicznym pokazie mody. 
Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawa-
mi, dyplomami oraz nagrodami zakupionymi 
przez Radę Rodziców. Następnie dzieci 
pracowały w zespołach wykonując prace 
plastyczne „Mój EkoBohater z nazbieranych 
odpadów”. Na zakończenie odbył się prze-
marsz do pojemników w celu wyrzucenia 
posegregowanych wcześniej surowców. 

Za muzyczną oprawę imprezy od-
powiadał chór, który wykonał piosenkę 
tytułową, a szkolne solistki umiliły społecz-
ności szkolnej czas podczas przerw między 
konkurencjami. Prowadzącymi imprezę 
byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum.
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Szkoła Podstawowa w Lubiszewie
WIELKANOCNE WARSZTATy DLA DZIECI I RODZICóW

Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, na który z wytęsknieniem oczekują zarówno dzieci 
jak i dorośli. Tuż przed Wielkanocą, także w szkole, nadszedł czas świątecznych przygotowań i dekoracji.

Z inicjatywy pani Iwony Deling zor-
ganizowano warsztaty wielkanocne 
dla dzieci z grupy 3,4 – letniej, uczniów 
kl. I oraz ich rodziców. Dzieci wraz ze 
swoimi rodzicami z zaangażowaniem i z 
chęcią tworzyły ozdoby wielkanocne. 
Wprowadzeniem do warsztatów był 
krótki występ artystyczny w wykonaniu 
dzieci. Zajęcia przerodziły się w twórczą 

Zespół Kształcenia i Wychowania w Turzu
DZIECI ZE SZKOły PODSTAWOWEJ W TURZU 
UROCZyŚCIE POWITAły WIOSNę

Co roku czekamy na wiosnę z niecierpliwością, wypatrując pierwszych cieplejszych dni, słońca i 
śpiewu ptaków. Nic więc dziwnego, że pierwszy dzień wiosny jest przez wszystkich tak entuzjastycznie 
świętowany. Dzieci uroczyście powitały nową porę roku interesującym występem oraz tradycyjnym 
spaleniem marzanny.

Już w przeddzień tego wydarzenia 
klasa IB wystąpiła w przedstawieniu pt. 
„Witaj wiosno”, podczas którego dzieci 
zaprezentowały się w pomysłowych stro-
jach przygotowanych przez rodziców. Po 
występie odbył się konkurs „Obserwatora 
i znawcy budzącej się do życia wiosny”, 
w którym przedstawiciele poszczególnych 
klas młodszych odpowiadali na pytania 
dotyczące tej pięknej pory roku. Dzieci 
wykazały się dużą wiedzą, a każda klasa 
otrzymała dyplom. Natomiast w pierwszy 
dzień wiosny 21 marca ulicami Turza ru-
szył barwny korowód. Dzieci niosły kukły 
marzanny radośnie śpiewając piosenki 
wiosenne i skandując hasła: Precz zimo 
zła..., Wiosno przybywaj, nie zwlekaj, każ-
dy na ciebie czeka.... Na zakończenie 
pochodu, nad jeziorem, nastąpiło spa-
lenie marzanny. Obrzędom towarzyszyła 
piękna pogoda, a dzieci stwierdziły, że 
wiosna już przybyła.

zabawę i dzięki temu przyniosły wiele 
radości. Spotkanie było jednocześnie 
świetną okazją dla rodziców do zoba-
czenia swoich pociech podczas zajęć, 
miłego spędzenia czasu oraz wspólnej 
zabawy. Zajęcia przebiegały w miłej 
atmosferze, a z całą pewnością umiliły 
dzieciom oczekiwanie na święta i wpro-
wadziły je w wielkanocny nastrój.
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Dobra wiadomość dla wszystkich wielbicieli turystyki 
rowerowej

Gmina Tczew wspólnie z innymi gminami powiatu tczewskiego tj. gminą Miejską Tczew – partnerem 
głównym, Gminą Subkowy, Gminą Pelplin, Gminą Gniew realizuje projekt w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego województwa pomorskiego „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym 
R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9”. Trasa docelowo będzie częścią międzynarodowej sieci szlaków 
rowerowych Euro Velo.

Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 
3 387 389,78zł, z czego 2 157 767,29 
zł pochodzi z dofinansowania z Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Na terenie Gminy Tczew 
długość odcinka Wiślanej Trasy Rowerowej 
wyniesie 6,6 km. 

W maju br. Wójt Gminy 
Tczew Krzysztof Augustyniak 
podpisał umowy na prace 
budowlane i modernizacyj-
ne związane z realizacją za-
planowanego w projekcie 
miejsca postojowego wypo-
sażonego w małą architek-
turę i tablicę informacyjną. 

Idea projektu.
Podstawowym celem 

projektu jest wykreowanie 
turystyki rowerowej obejmu-
jącej całe województwo, 
a tym samym wpisanie się 
w sieć międzynarodowych 
tras Euro Velo, spełniającej 

międzynarodowe standardy.  Kolejnym 
ważnym założeniem jest wsparcie atrakcyj-
ności walorów dziedzictwa przyrodniczego 
oraz zwiększenie zatrudnienia w sektorze 
usług turystycznych

 Poniżej mapka obrazująca przebieg 
sieci tras rowerowych.

Wyróżnienia 
dla najlepszych 
Absolwentów 
z Gminy Tczew

W  k w i e t n i u  b r .  ( 2 6 . 0 4 . )  
w Sekretariacie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Ks. Janusza 
St. Pasierba w Tczewie, nastąpiło 
oficjalne przekazanie nagród 
dla 7 najlepszych uczennic 
(mieszkanek Gminy Tczew)  
z tejże szkoły, ufundowanych 
przez Wójta Gminy Tczew 
Krzysztofa Augustyniaka. 

Ze względu na trwający strajk na-
uczycieli nie odbyła się planowana, 
uroczysta gala wręczenia nagród. 

Wszystkim Absolwentkom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwa-
łości w osiąganiu zamierzonych celów.

KARTA DUŻEJ RODZINy 
– ZMIANy OD 01.01.2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. 
zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać 
się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku 
co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i 
małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej 
troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Przez rodzica rozumie się także rodzica 

zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny 
dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje 
także dzieciom: 

• w wieku do 18. roku życia, 
• w wieku do 25. roku życia – w przypad-

ku dzieci uczących się w szkole lub szkole 
wyższej, bez ograniczeń wiekowych w przy-
padku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, 
gdy w chwili składania wniosku w rodzinie 
jest co najmniej troje dzieci spełniających 
powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posia-
dania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje 
rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy ro-

dzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę 
rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pie-
czy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił 
go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył 
przez umieszczenie dziecka w pieczy zastęp-
czej w stosunku do co najmniej trojga dzieci, 
prawo to nie przysługuje również rodzicowi 
zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł 
o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe 
sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od 
dochodu w rodzinie. Wszelkie informacje 
i wnioski można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/do-
kumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku 
lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Gniszewie w pokoju nr 3.
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Zbiórka publiczna na budowę monumentu w Lesie 
Szpęgawskim 

Las Szpęgawski to miejsce, w którym Niemcy dokonali zbrodni na początku II wojny światowej. 
Szacuje się, że w ramach akcji eksterminacji ludności na Pomorzu w Lesie Szpęgawskim zginęło od 
4 do 7 tysięcy osób.

Życie stracili przedstawiciele inteli-
gencji polskiej, pomorscy patrioci 
i przedstawiciele elit - nauczyciele, 

przedsiębiorcy, urzędnicy, funkcjona-
riusze wielu służb, lekarze, prawnicy, 
księża. Zamordowani zostali tam także 
Żydzi, Romowie czy osoby cierpiące na 
choroby psychiczne.

W związku ze zbliżającą się 80. rocz-
nicą zbrodni zainicjowano budowę 
pomnika z nazwiskami pomordowa-
nych. Monument pamięci ofiar będzie 
się składał z 150 elementów, w tym 117 
,,drzew” i 33 ,,pni”, tworzących formę 
lasu. ,,Drzewa’’ i ,,pnie’’ będą nacho-
dzić na siebie, symbolizując jedną 
całość - polskie społeczeństwo, które 
w wyniku tragicznych wydarzeń zmieniło 
swój kształt. ,,Drzewa” będą wykonane 
z białego betonu architektonicznego, 

natomiast ,,Pnie” będą wykonane z be-
tonu oraz czarnego granitu, na którym 
białymi literami zostaną wygrawerowane 
w formie kręgów - słoi drzew - nazwiska 
ponad 2,4 tys. osób pomordowanych. 
Część pni pozostanie niezapisana, sym-
bolizując osoby, których nazwisk nie 
udało się poznać. 

Wiele osób, instytucji i organizacji 
wsparło inicjatywę budowy pomnika 
m. in.: poseł Kazimierz Smoliński, Instytut 
Pamięci Narodowej, urząd wojewódz-
ki, samorządy powiatów tczewskiego 
i starogardzkiego, Stowarzyszenie Re-
gionalna Grupa Popularyzacji Mikrohi-
storii, przedstawiciele kościoła, komitet 
społeczny na rzecz budowy pomnika 
oraz mieszkańcy.

Gmina Tczew również dołożyła swoją 
cegiełkę na rzecz budowy monumentu, 
przekazując kwotę 14 569,00 zł.

500+ na każde dziecko – bez kryterium dochodowego
Informujemy, że od 1 lipca 2019 świadczenie 500 plus będzie przysługiwać na każde dziecko, czyli 
również na pierwsze, bez względu na dochody rodziny. Zarazem niczego to nie zmieni w odniesieniu 
do pozostałych dzieci. Tak więc świadczenie wychowawcze 500+ będzie przysługiwało wszystkim 
dzieciom do 18 roku życia.

UWAGA!!!
WNIOSKI O 500+  300+  ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY MOŻNA SKŁADAĆ:

elektronicznie - od 1 lipca 2019 r.,
tradycyjnie - od 1 sierpnia 2019 r.

WE WNIOSKU 500+ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DZIECI, 
KTÓRE DOTYCHCZAS NIE POSIADAŁY ŚWIADCZENIA ORAZ DZIECI, 

KTÓRYM NALEŻY SIĘ KONTYNUACJA.

Ważne! Aby uzyskać prawo do 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świad-
czenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek dopiero 
po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
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Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Tczewskim 
od 1 stycznia 2019 roku

Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy 
prawnej będzie mogła skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne 
oświadczenie.   Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 
świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Administratorem takich danych osobowych 
zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy 
prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego wymagane jest okazanie 
dowodu osobistego, paszportu lub innego 
dokumentu stwierdzającego tożsamość. 

 W przypadku stwierdzenia, że przedsta-
wiony przez osobę uprawnioną problem  
nie może być rozwiązany w całości albo 
w części poprzez udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej, w szczególności stwier-
dzenia, że problem nie ma wyłącznie 
charakteru prawnego,  adwokat lub rad-
ca prawny informują osobę uprawnioną 
o możliwościach uzyskania innej stosownej 
pomocy w jednostkach nieodpłatnego 
poradnictwa, wskazanych na liście spo-
rządzonej przez starostę.

 Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został 
zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy 
prawnej która obejmuje:
• Poinformowanie o obowiązującym sta-

nie prawnym oraz o przysługujących 
prawach i obowiązkach, w tym w związ-
ku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, 
sądowym lub sądowoadministracyjnym,

• wskazanie sposobu rozwiązania proble-
mu prawnego,

• przygotowanie projektu pisma w tych 
sprawach, z wyłączeniem pism proce-
sowych w toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i pism 
w toczącym się postępowaniu sądowo-
administracyjnym,

• sporządzenie projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub usta-
nowienie pełnomocnika z urzędu 
w różnych rodzajach postępowań. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obej-
muje spraw związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej dzia-
łalności.

 Nieodpłatne Poradnictwo Obywatel-
skie obejmuje działania dostosowane do 
indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, 
zmierzające do podniesienia świadomości 
tej osoby o przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obo-
wiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 
potrzeby, sporządzenie wspólne z oso-
bą uprawnioną planu działania i pomoc 
w szczególności porady dla osób zadłużo-
nych i porady z zakresu spraw mieszkanio-
wych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Nieodpłatne poradnictwo obywatel-
skie obejmuje również nieodpłatną me-
diację.

Bezpłatna mediacja obejmuje poinfor-
mowanie o możliwościach skorzystania 
z polubownych metod rozwiązywania 
sporów, w szczególności mediacji oraz 
korzyściach z tego wynikających; przy-
gotowanie projektu umowy o mediację 
lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; 
przygotowanie projektu wniosku o przepro-
wadzenie postępowania mediacyjnego 
w sprawie karnej; przeprowadzenie media-
cji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu 
do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody 
zawartej przed mediatorem.

REJESTRACJA
Terminy wizyt w punkcie należy uma-
wiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub 
e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . 
Szczegółowe informacje o zapisach 
na wizyty znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej w zakładce 
>Nieodpłatna Pomoc prawna, po-
radnictwo obywatelskie i Mediacja 
>Umawianie wizyt w punktach.

 Dla  osób ze znaczną niepełnospraw-
nością ruchową oraz doświadczających 
trudności w komunikowaniu się przewidzia-
no możliwość uzyskania pomocy poza wy-
znaczonym punktem. Prawnik lub doradca 
obywatelski będzie mógł udzielić jej także 
bezpośrednio w miejscu zamieszkania 
osoby ze znaczną niepełnosprawnością 
lub doświadczającej trudności w komu-
nikowaniu, albo przez telefon lub inne 
narzędzie służące do porozumiewania 
się na odległość. Zawsze poza kolejnością 
przyjmowane są kobiety w ciąży.

 
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAW-

NEJ W TCZEWIE W 2019 ROKU*
Nieodpłatnych porad prawnych udzie-

lać będzie radca prawny Marcin Drzewicki.
Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Tczewie zlokalizowany jest w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Tczewie przy 
ul. Piaskowej 2 w pokoju nr 011 (parter bu-
dynku).

Terminy wizyt w punkcie należy uma-
wiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub 
e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . 
Szczegółowe informacje o zapisach na 
wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Po-
moc prawna, poradnictwo obywatelskie 
i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Godziny przyjmowania osób uprawnio-
nych** w punkcie:

Poniedziałek od 13.00 do 17.00
Wtorek od 11.45 do 15.45
Środa od 13.00 do 17.00
Czwartek od 8.30 do 12.30
Piątek od 8.30 do 12.30

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
OBYWATELSKIEGO I NIEODPŁATNEJ MEDIA-
CJI W TCZEWIE *

Punkt w Tczewie zlokalizowany jest 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Tczewie przy ul. Piaskowej 2 w pokoju 
nr 011 (parter budynku).

Terminy wizyt w punkcie należy uma-
wiać telefonicznie: 58 77 34 912 lub 
e- mailem: punkt@powiat.tczew.pl . 
Szczegółowe informacje o zapisach na 
wizyty znajdują się w Biuletynie Informacji 
Publicznej w zakładce >Nieodpłatna Po-
moc prawna, poradnictwo obywatelskie 
i Mediacja >Umawianie wizyt w punktach.

Godziny przyjmowania osób uprawnio-
nych** w punkcie:

Poniedziałek od 7.30 do 11.30
Wtorek od 7.30 do 11.30
Środa od 7.30 do 11.30
Czwartek od 13.00 do 17.00
Piątek od 13.00 do 17.00
Punkt prowadzony jest przez organiza-

cję pozarządową, tj. Stowarzyszenie OVUM 
z siedzibą w Gdyni przy ul. Traugutta 2, 
KRS 0000217093.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
będzie świadczyć doradca obywatelski.

*punkt dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych,

**osoba uprawniona to osoba, która 
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej   
pomocy  prawnej;
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Informacja dotycząca uboju zwierząt 
gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe 
zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, 
lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport 
do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe 
zwierzę ulegnie wypadkowi ?

W pierwszej kolejności należy jak 
najszybciej wezwać lekarza weterynarii 
zajmującego się leczeniem zwierząt go-
spodarskich, który stwierdzi czy zwierzę 
powinno być leczone, poddane ubojowi 
z konieczności, czy też uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeże-
li wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, 
że zwierzę może być poddane ubojowi 
z konieczności ?

a) Należy skontaktować się z najbliż-
szą rzeźnią celem ustalenia, czy istnie-
je możliwość przyjęcia tuszy i narządów 
wewnętrznych zwierzęcia poddanego 
ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia 
wraz z przynależnymi do niej narządami 
wewnętrznymi musi być przewieziona do 
rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii 
dokona badania poubojowego i wyda 
ocenę przydatności mięsa do spożycia 
przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest 
warunkiem koniecznym wprowadzenia 
mięsa na rynek, tj. oferowania do sprze-
daży i tym samym uratowania wartości 
rzeźnej zwierzęcia.

b) Należy poddać zwierzę ubojowi 
z konieczności.

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju 
z konieczności ? 

Ubój z konieczności powinien być do-
konany przez osoby posiadające odpo-
wiednie kwalifikacje, tj. takie same jak 
w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich wa-
runkach powinien odbyć się ubój z ko-
nieczności ? W przypadku uboju zwierząt 
z konieczności poza rzeźnią posiadacz 
zwierząt jest zobowiązany do podjęcia 
wszelkich koniecznych działań, aby jak 
najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, 
w tym dołożyć starań, aby podczas uboju 
i działań z nim związanych oszczędzić 
zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego 
bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące 
ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę 
powinno być ogłuszone i wykrwawione 
zgodnie z przepisami określonymi w rozpo-
rządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę 
posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna być wykrwa-
wiona. W miejscu dokonania uboju można 
również, pod nadzorem wezwanego leka-
rza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz 
jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy 
oznakować (w sposób umożliwiający ich 
identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą 
przewieźć do rzeźni.

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być 
dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narzą-
dami wewnętrznymi zwierzęcia ?

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami we-
wnętrznymi zwierzęcia muszą być dostar-
czone następujące dokumenty:

a) oświadczenie rolnika - stwierdzające 
tożsamość zwierzęcia oraz zawierające 
informacje na temat weterynaryjnych 
produktów leczniczych lub innych środków, 
jakie podawano zwierzęciu lub wobec 
niego stosowano, z wyszczególnieniem 
dat podawania i okresów karencji;

b) zaświadczenie lekarza weterynarii 
- stwierdzające korzystny wynik badania 
przedubojowego, datę i czas przeprowa-
dzenia tego badania, przyczynę dokona-
nia uboju z konieczności oraz informację 
na temat leczenia, jakiemu poddane było 
to zwierzę.

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza 
wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia 
powinna być przewieziona do rzeźni ?

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi 
do niej narządami wewnętrznymi powinna 
być przewieziona do rzeźni w warunkach 
higienicznych i najszybciej jak to możliwe. 
Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny 
od chwili dokonania uboju zwierzęcia, 
należy zapewnić warunki chłodnicze 
dla przewożonej tuszy i narządów we-
wnętrznych. W przypadku, gdy warunki 
klimatyczne na to pozwolą, nie ma ko-
nieczności poddawania chłodzeniu tusz 
i narządów wewnętrznych.

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz we-
terynarii uzna, że nie może być przepro-
wadzony ubój z konieczności ? Lekarz 
weterynarii może stwierdzić, że zwierzę 
powinno być leczone, albo uśmiercone.

W przypadku gdy podjęta jest decyzja 
o uśmierceniu zwierzęcia, to: l)uśmiercanie 
przeprowadza lekarz weterynarii przez 
podanie środka usypiającego,

2) tusza może być:
a) poddana utylizacji lub
b) za zgodą urzędowego lekarza wete-

rynarii przeznaczona do skarmiania mięso-
żernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce 
się uzyskać taką zgodę, należy skontak-
tować się z powiatowym lekarzem wete-
rynarii).

Ponadto, w przypadku zdrowych zwie-
rząt kopytnych, które uległy wypadkowi, 
takich jak Świnia, owca, koza lub cielę 
do 6 miesiąca życia, możliwe jest prze-
prowadzenie uboju zwierzęcia w celu 
pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy 
przeprowadzaniu takiego uboju nie jest 
konieczna obecność lekarza weterynarii, 
niemniej jednak pozyskane mięso nie może 
być oferowane do sprzedaży.

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie 
znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się 
na przyjęcie tuszy wraz z narządami we-
wnętrznymi zwierzęcia poddanego ubo-
jowi z konieczności ?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować 
się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie 
go bądź przeprowadzenie uboju w celu 
pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli 
nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy 
poddać utylizacji,j ‚w tym przypadku koszty 
utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Pytanie 9. Czy w każdym przypadku 
prawidłowo przeprowadzonego uboju 
z konieczności można zagwarantować, 
że zostanie uratowana wartość rzeżna 
zwierzęcia ?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia podda-
nego ubojowi z konieczności, w każdym 
przypadku poddawane jest badaniu po-
ubojowemu przeprowadzonemu przez 
urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. 
Badanie to ma na celu dokonanie oceny, 
czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne 
do spożycia przez ludzi, zanim zostanie 
wprowadzone na rynek.

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie 
uratowana w przypadku, gdy tusza zo-
stanie oceniona jako zdatna do spożycia 
przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona 
jako niezdatna do spożycia przez ludzi, 
poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt 
utylizacji zależy od umowy jaka została 
zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem 
prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą 
urzędowego lekarza weterynarii przezna-
czona jest do skarmiania mięsożernych 
zwierząt futerkowych.

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju 
z konieczności wymagane jest powiado-
mienie Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia 
uboju z konieczności zwierząt z gatunku by-
dło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest 
powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, 
kozy i świni należy zgłosić w terminie 7 dni. 
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Piękna Wieś Pomorska 2019
W marcu rozpoczęła się kolejna edycja Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2019. Tegoroczne zmagania 
odbywają się w dwóch kategoriach „Wieś” i „Zagroda” w trzech etapach – gminnym, powiatowym 
i wojewódzkim. 

Organizatorem Konkursu Piękna Wieś 
Pomorska 2019 jest Województwo Pomor-
skie, natomiast Partnerami merytorycznymi 
i organizacyjnymi są urzędy gmin i staro-
stwa powiatowe w województwie po-
morskim.

Główną ideą konkursu jest ochrona 
i poprawa wartości krajobrazu przyrod-
niczego oraz kulturowego pomorskich 

wsi, a także podniesienie atrakcyjności 
wypoczynkowej obszarów wiejskich.

Karty zgłoszeń przyjmowane były do 29 
marca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Tczewie.

Do konkursu na szczeblu gminnym 
zgłosiły się:

• dwa gospodarstwa w kategorii „Za-
groda”:

Emilia i Józef Lis ze Stanisławia oraz Bar-
bara i Zenon Szyszko z Waćmierka 

• trzy wsie w kategorii „Wieś”:
Swarożyn, Szpęgawa oraz Lubiszewo  

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców na-
stąpi 22 czerwca 2019 r. podczas imprezy 
plenerowej „Powitanie Lata w Turzu”. 

Fotorelacja z odwiedzin gospodarstw przez komisję konkursową (31.05.2019 r.)
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