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ZDecYDOWANe DZiAŁANiA 
GMiNY TcZeW W WALce 
Z KORONAWiRuSeM

Maseczka dla każdego mieszkańca, zestawy 
środków ochronnych dla osób pracujących 
na rzecz społeczności gminnej (OSP, sklepy, 
mniejsze przedsiębiorstwa), dezynfekcja wiat 
autobusowych - to kilka z działań jakie samorząd 
podjął w walce z epidemią koronawirusa. 
Władze Gminy Tczew zdecydowały, że do 
każdego zameldowanego mieszkańca 
zostanie dostarczona maseczka ochronna 
wyprodukowana zgodnie z wytycznymi Krajowego 
Konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych 
wraz z instrukcją jej prawidłowego używania. 

W ich kolportażu samorząd wsparli 
sołtysi oraz druhowie OSP Rokitki, OSP 
Małżewo,   OSP Dalwin. Decyzję o zakupie 
maseczek podjęto wraz z wprowadzonym
przez rząd obostrzeniem  dotyczącym zasłaniania 
ust i nosa w miejscach publicznych, obowiązującym 
od dnia 16 kwietnia br. Dodatkowo zainicjowano 
akcję szycia maseczek pn. „MASKArada”, 
która miała na celu zaopatrzyć mieszkańców 

w bawełniane maseczki wielokrotnego użytku. 
Materiał do wykonania maseczek zakupiła Gmina 
Tczew, natomiast uszycia podjęły się mieszkanki 
w ramach nieodpłatnej pomocy wolontariackiej.
Łącznie na terenie wszystkich miejscowości 
rozdano ponad 15 000 maseczek zakupionych oraz 
kilka tysięcy maseczek bawełnianych uszytych.
Oprócz dostarczenia mieszkańcom środków 
ochrony zdrowia, lokalny samorząd podjął decyzję 
o dezynfekcji wiat autobusowych, których dokonali 
druhowie OSP Miłobądz, Turze i Swarożyn. 
Ponadto Wójt zdecydował się wesprzeć finansowo 
Szpitale Tczewskie przekazując placówce 35 000 
zł.  na zakup wyposażenia niezbędnego do walki z 
koronawirusem. Samorząd włączył się także w akcję 
„Kociewie w potrzebie” – zakupując 3 drukarki 3D i 
wypożyczając je na rzecz akcji  wraz z materiałem 
do druku, dzięki czemu Gmina Tczew otrzymała 
przyłbice ochronne. Przyłbice (wraz z maseczkami 
oraz płynem do dezynfekcji) jako sprzęt ochrony 
trafiły do jednostek OSP, zasiliły zestawy 
ochronne dla sklepów, drobnych przedsiębiorstw, 
które osobiście dostarczał Wójt Gminy. 
W ramach Projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 
kształcenia zdalnego”, realizowanego przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Gmina 
pozyskała w I edycji programu 70 000,00 zł 
dofinansowania na pomoc w realizacji nauczania 
zdalnego dla nauczycieli oraz uczniów. Uzyskane 
wsparcie pozwoliło na zakup 10 laptopów oraz 22 
tabletów. W drugiej edycji programu pozyskano 
dodatkowe 95 000,00 zł dotacji dzięki czemu 
zakupiono kolejne 28 laptopów oraz 4 tablety. Na 
bieżąco publikowane są na stronie internetowej 
urzędu gminy oraz na profilu społecznościowym 
Facebook komunikaty i zalecenia organów 
rządowych oraz władz samorządu. Od dnia 1 
czerwca br. Urząd Gminy wrócił do bezpośredniej 
obsługi klienta, co oznacza możliwość osobistego 
załatwienia sprawy w urzędzie. Przyjmowanie 
interesantów odbywa się z zachowaniem 
odpowiednich rygorów sanitarnych (patrz 
ostatnia strona). Wszystkie działania samorządu 
podyktowane są dobrem mieszkańców gminy.
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Gmina z lotu ptaka
Komunikat dla hodowców trzody



`

Gmina Tczew rozpoczyna nowy projekt o nazwie „Gmina Tczew z Lotu Ptaka”, w którym będzie pokazywać zdjęcia z miejscowości 
znajdujących się na terenie Gminy. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda nasza gmina z lotu ptaka? Bo my tak, dlatego z 
przyjemnością będziemy prezentować efekty naszej pracy. Spojrzenie z zupełnie innej perspektywy na otaczającą nas okolicę 
pokaże nam inny wymiar naszej gminy.
„Jest to pierwsza z inicjatyw, mająca na celu poznanie Gminy Tczew. Chcemy, aby nasi mieszkańcy zobaczyli, jak wygląda nasza 
lokalna ojczyzna. Pokażemy Wam nasze okolice, a w późniejszym etapie z kamerą będziemy już standardowo na ziemi. Projekt 
poznania Gminy jest projektem ciekawym, innowacyjnym, polecam Państwu śledzić nasze media społecznościowe – będzie warto” 
– dodaje Wójt Gminy Krzysztof Augustyniak.
Jeżeli znają Państwo ciekawe miejsca na terenie Gminy Tczew, które według Was warto pokazać właśnie z Lotu Ptaka – dajcie o nich 
znać pod adres e-mail: promocja@gmina-tczew.pl w temacie wpisując „Gmina z Lotu Ptaka – propozycje”.

Efektem końcowym projektu będzie wydany album pokazujący wszystkie miejscowości Gminy Tczew z lotu ptaka.
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„GMiNA TcZeW Z LOTu PTAKA”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie w związku z 
stwierdzeniem na terytorium województwa pomorskiego 
pierwszego przypadku afrykańskiego pomoru świń(ASF) u 
dzików, przypomina o obowiązku przekazywania przez hodowcę 
trzody chlewnej informacji o aktualnym stanie stada do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa tj. informacje o rozpoczęciu działalności 
nawet utrzymując jedną sztukę trzody chlewnej, informację o 
zakończeniu działalności jak i informacje o przepisaniu stada 
na inna osobę. Stado musi bowiem być objęte nadzorem 

epizootycznym i posiadać stosowny status stada w kierunku 
chorób, które badania wykonuje Inspekcja Weterynaryjna.
Hodowca ma również obowiązek zgłaszać każdą zmianę 
liczebności stada (kupno/ sprzedaż/ padnięcie/ ubój 
gospodarczy), do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, a w strefie ochronnej termin na zgłoszenie tych zmian 
to 2 dni od daty zdarzenia, poza ustawowo określonym terminem 
zgłoszeń urodzeń.
Obowiązek zgłaszania każdego padnięcia świń w gospodarstwie 
do urzędowego lekarza weterynarii wynika z Rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w 
sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń i ma szczególne znaczenie na 
wczesnym etapie wykrywania podejrzenia wystąpienia ASF w 
gospodarstwie, gdyż choroba cechuje się wysokim odsetkiem 
padłych zwierząt.
Wychodząc naprzeciw zapewnienia większej dostępności 
zgłoszeń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tczewie opracowując 
nową stronę internetową opisującą działalność Inspektoratu- 
https://piwtczew.pl/ zastosował zakładkę dla powyższych 
zgłoszeń - https://piwtczew.pl/zgloszenie-padniecia-swin/. 
Wpisując powyższe dane hodowca do formularza zgłoszenia 
będzie pewny, iż wszelkie informacje w nim zawarte trafią do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tczewie na pocztę 
główną podawczą. Fakt padnięcia można zgłosić również formą 
tradycyjną, czyli telefonicznie bądź osobiście.

WAŻNA iNFORMAcJA DLA HODOWcóW TRZODY

W tym roku zebrano rekordową kwotę! 

Sztab działający na terenie Gminy zebrał łącznie: 

39594,16 zł

Gmina Tczew po raz kolejny mogła się włączyć do ogólnokrajowej zbiórki w ramach 
28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem tegorocznego finału była 
zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu medycznego dla zapewnienia najwyższych 
standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.
„Dobrze jest widzieć naszych mieszkańców, którzy potrafią w taki sposób się 
zorganizować i wspólnie nieść pomoc najmłodszym. Duża frekwencja wśród 
uczestników, oraz praca włożona przez wolontariuszy należy na najwyższe uznanie.” 
– powiedział Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak tuż po wygraniu jednej z 
licytacji.
Głównym organizatorem koncertu był Sławomir Kussowski, który jest szefem 
sztabu WOŚP nr 164. W ramach tego wydarzenia, które patronatem i wsparciem 
finansowym objęła Gmina Tczew,  zostały przygotowane liczne stoiska z ciastami, 
gadżetami, fantami, balonami, strefa zabaw dla najmłodszych, malowanie buziek 
dla dzieci, strażacy z OSP przygotowali fantoma oraz możliwość przymiarki stroju 
strażackiego dla najmłodszych, była ścianka fotograficzna do zdjęć (Stacja Dobrego 
Czasu), ciepły żurek przygotowany przez Panie z KGW Dąbrówka/Zajączkowo oraz 
wata cukrowa, gofry i popcorn w wykonaniu sołtysa i KGW z Rokitek . Każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie i dzięki temu mógł wesprzeć zbiórkę WOŚP.
Prowadzący cały koncert Grzegorz Godzina – żywo zachęcał wszystkich uczestników 
do zabawy podczas licytacji fantów, gadżetów, bonów, prezentów.
Występy artystów, które mogliśmy usłyszeć to: Alicja Falińska (SP Turze), pokaz 
tańca ELFY (dzieci z SP Lubiszewo), JAGÓDKI (SP Dąbrówka), Aleksandra Sadowska 
(Czarlin), Tymek Fasiczka, pokazy tańca towarzyskiego, Marta Pustkowska (SP 
Lubiszewo), Roksana Link, Małgorzata Augustyniak, Olek Godzina, Marek Plutowski, 
Paula Brzóska z zespołem, Jakub Freda, zespół MEIK.

KONceRT

NOWOROcZNY
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TuRNieJOWe ZMAGANiA 
KóŁ GOSPODYń WieJSKicH

Tegoroczny turniej na szczeblu gminnym odbył się 8 lutego w 
świetlicy wiejskiej w Czarlinie, w którym panie konkurowały 
między sobą w pięciu ciekawych konkurencjach.
Głównym organizatorem konkursu było KGW z Czarlina, 
tradycyjnie jako zwycięzcy ubiegłorocznej edycji. W tym roku do 
zmagań o miano najlepszego KGW stanęły trzy zespoły: KGW 
Wędkowy, KGW Rokitki oraz KGW Lubiszewo/Stanisławie, które 
rywalizowały w pięciu konkurencjach: produkt tradycyjny – 
mięsny, tablica opracowana na temat „historia naszej kapliczki”, 
pokaz mody – „z morskiej toni”, scenka kabaretowa – „czy kuma 
słyszała, że?” oraz piosenka z inscenizacją – „śpiewać każdy 
może”. Spotkanie pełniło jednocześnie drogę eliminacji do 
powiatowego etapu konkursu.
Wstępem do turnieju była prezentacja o Kociewiu – w związku ze 
zbliżającym się Światowym Dniem Kociewia przypadający dnia 
10 lutego - przygotowana i przedstawiona przez Przewodniczącą 
Związku KGW Gminy Tczew Krystynę Kossecką. Gości przywitali 
Przewodnicząca KGW w Czarlinie Łucja Topolska oraz Prezes 
Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 
Krzysztof Mazurek, a przybyli m.in.: Wójt Gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak, Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i 
Organizacji Rolniczych Piotr Hałuszczak, Zbigniew Kozakiewicz 
z Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Krystyna Gierszewska 
Przewodnicząca WZRKiOR oraz Prezes Kociewskiego 
Forum Kobiet, Wiesława Quella-Prezes Fundacji dla Tczewa, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Tczew Roman Wendt, radna 
Gminy Tczew Wioletta Nunberg oraz członkowie Zarządu 

GZRKiOR Zenon Staszewski i Andrzej Turzyński, a także koła i 
towarzyszące im osoby.
Coroczne turnieje KGW są spotkaniami, które mają na celu 
aktywizowanie społeczności wiejskiej, budowanie tożsamości 
w kontekście historii i dziedzictwa kulturowego i regionalnego, 
a także kultywowanie tradycji kuchni kociewskiej, o czym 
wspomniała pani Teresa Czyrkiewicz, która wzorem lat ubiegłych 
poprowadziła i nadzorowała część turniejową zawodów.
Prace uczestniczek i konkurencje oceniało jury w składzie: 
przewodnicząca Krystyna Gierszewska oraz członkowie Piotr 
Hałuszczak, Zbigniew Kozakiewicz oraz Łucja Topolska. 
Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich wspaniale się przygotowały, 
pokazały interesujące i starannie wykonane prace oraz 
występy wokalno-aktorskie, zaserwowały pyszne potrawy 
mięsne. Występy zachwycały różnorodnością interpretacji, 
a humorystyczne sceny i dialogi wzbudzały wesoły nastrój 
wśród widowni. Komisja miała nie lada zadanie aby wybrać 
najlepszych, drogą obrad wyłoniono zwycięzców - pierwsze 
miejsce zdobyło KGW Lubiszewo/Stanisławie, natomiast drugie 
miejsce przyznano jednocześnie dwóm pozostałym KGW Rokitki 
i Wędkowy.
Wspaniali ludzie, świetna organizacja, sympatyczna atmosfera i 
występy na świetnym poziomie – tak podsumował turniej Wójt 
Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak gratulując kołom biorącym 
udział w rywalizacjach, przekazując im uroczyste dyplomy i 
nagrody pieniężne, a także życząc powodzenia zwycięzcom 
podczas zmagań na szczeblu powiatowym.
Po części oficjalnej na gości i uczestników turnieju czekał 
smaczny poczęstunek przygotowany przez organizatorów, 
podczas którego o oprawę muzyczną zadbał zespół Dysonans; 
był czas na wspólne rozmowy i pamiątkowe zdjęcia.
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Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich odbył się w 
sobotę 7 marca br. w Hali Sportowej w Pelplinie. 
Reprezentacje z pięciu gmin stanęły do rywalizacji w 
pięciu kategoriach: kulinarnej, piosenka, tablica, scenka 
kabaretowa oraz moda.
Gminę Tczew reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Lubiszewa i Stanisławia. Turniej rozpoczął się od oceny 
przygotowanej kulinarnej potrawy (tradycyjnej z mięsa) 
przez Jury konkursowe. Następnie Panie zaprezentowały 
przygotowane przez siebie tablice pokazujące „Historie 
mojej kapliczki lub przydrożnego Krzyża”.
Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak przed prezentacją 
scenki kabaretowej przez Panie z Lubiszewa i Stanisławia 
mówił: „Panie z Naszej Gminy są świetnie przygotowane, 
nie mogę się doczekać ich występu. Jestem przekonany że 
Jury doceni te starania!”.
Tematem scenki kabaretowej, którą przygotowały 
uczestniczki było hasło „Czy kuma słyszała, że?”. W tej 
kategorii Panie reprezentujące Gminę Tczew okazały się 
bezapelacyjnie najlepsze. W nagrodę odebrały z rąk władz 
powiatu puchar, a Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak 
wręczył list gratulacyjny wraz z nagrodą pieniężną dziękując 
za godne reprezentowanie Gminy.
Tegoroczną nagrodę Grand Prix zdobyły Panie z KGW 
Morzeszczyn, którym serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. 
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Xii Gminny oraz XXiii Powiatowy Turniej 
Kół Gospodyń wiejskich za nami!



Niech żyje

GMiNNe OBcHODY PAMięci „ŻOŁNieRZY WYKLęTYcH”
29 lutego br. w Śliwinach odbyły się gminne obchody pamięci o Żołnierzach 
Wyklętych. W ramach obchodów przewidziano grę terenową oraz wieczornicę 
pamięci. Podczas gry, uczestnicy mogli zmierzyć się z zadaniami 
przygotowanymi specjalnie na tą okazję. Dodatkowo poznali historię kilkunastu 
Żołnierzy Wyklętych – za pomocą rozwieszonych na trasie gry planszy 
informacyjnych.

Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak słowem wstępu do wieczornicy 
powiedział - „Upamiętnianie ważnych wydarzeń z historii naszego kraju jest 
bardzo potrzebne. Każda inicjatywa przypominająca o naszym dorobku zasługuje 
na słowa uznania. Cieszę się że przyjęli Państwo zaproszenie na dzisiejszą 
wieczornicę. Liczę na to, że w przyszłości zabraknie miejsc siedzących.”
Druga część obchodów – Wieczornica Pamięci przeniosła przybyłych do 
Świetlicy Wiejskiej w Śliwinach w ten trudny dla Polski okres. Kalina Kortas 
oraz Marek Plutowski uświetnili wieczornicę swoim wykonaniem utworów 
patriotycznych. Uczeń z Zespołu Szkół Katolickich w Tczewie przygotował 
wystąpienie dot. Danuty Siedzikówny „ps. Inka”. Całość wieczornicy dopełniła 
realistyczna rekonstrukcja postaci Żołnierza Wyklętego.

Michał Rychlicki, wcielając się w rolę żołnierza wyklętego, opowiadał o roli 
„Żelaznego” w podziemiu antykomunistycznym. Wspominał miejsca położone 
niedaleko naszego regionu, gdzie miały miejsce działania podziemnych 
opozycjonistów. Finalnie informując że, nazywa się Zygmunt Szendzielarz ps. 
„Łupaszko” - wygłosił przejmująca, chwytającą za serca recytacje, po której 
żołnierz radziecki (Jacek Hinc) wkroczył na salę i wykonał na nim wyrok śmierci.
Widownia nagrodziła wszystkich wykonawców gromkimi brawami, a następnie 
obejrzała film „Żelazny – Legenda Wileńskiej Partyzantki”, który jest przygotowany 
przez SGRH Gryf oraz Studio JART w scenariuszu i reżyserii Marcina Maślanki 
oraz Arkadiusza Patera.

POLSKA
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uROcZYSTe POśWięceNie
SZTANDARu KR-KGW W śLiWiNAcH
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15 lutego br. odbyła się wyjątkowa uroczystość poświęcenia 
sztandaru Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich w 
Śliwinach. 
Wydarzenie rozpoczęła msza św. celebrowana przez księdza 
Krzysztofa Niemczyka proboszcza i kustosza Sanktuarium 
Matki Bożej Pocieszenia w Lubiszewie Tczewskim, który 
święcąc sztandar wspomniał o wartościach jakie uosabia – jest 
symbolem najwyższych wartości i tradycji, znakiem wspólnoty, 
który trzeba szanować.
Po uroczystościach poświęcenia, ciąg dalszy miał miejsce w 
świetlicy w Śliwinach, gdzie oficjalnie poczet sztandarowy w 
składzie: Krystyna Kossecka Przewodnicząca Związku KGW 
Gminy Tczew, Krzysztof Mazurek Prezes Gminnego Związku 
Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  oraz Andrzej Turzyński 
Członek Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych (GZRKiOR) przekazał sztandar reprezentacji Śliwin: 
Kindze Tobolskiej Przewodniczącej KGW Śliwiny, Zenonowi 
Staszewskiemu Prezesowi Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń 
Wiejskich w Śliwinach oraz Katarzynie Fiebig-Błaszkowskiej 
Sołtys Śliwin. W międzyczasie m.in. odśpiewano hymn Polski, 
minutą ciszy oddano pamięć zmarłemu Prezesowi GZRKiOR 
Józefowi Turzyńskiemu, miały miejsce okazjonalne przemowy 
i podziękowania gości oraz gospodarzy, jak również wręczono 
specjalne odznaczenia. Młoteczkiem podarowanym przez Wójta 
Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka dokonano symbolicznego 
przybicia gwoździ w drzewiec sztandaru.

Sztandar jest prawdziwym arcydziełem, robi ogromne wrażenie, 
większość elementów jest pięknie haftowana. Awers sztandaru 
to czerwony materiał, gdzie centralnie umieszczone jest godło 
Rzeczpospolitej Polski (orzeł w koronie), a wokół widnieje napis 
Kółko Rolnicze w Śliwinach, po środku daty 1862 - 2019. Rewers to 
tkanina przełamanej bieli, na którym umieszczony jest wizerunek 
Jezusa, wokół którego roztacza się napis Koło Gospodyń 
Wiejskich Śliwiny z napisem „Z Bogiem dla Boga, z Narodem 
dla Ojczyzny”. Brzegi wyhaftowane złotą nitką tworzą ozdobne 
ornamenty. Boki sztandaru są obszyte frędzlami w kolorze 
złotym, zaś drzewiec jest koloru jasnego, zakończony głowicą w 
kształcie orła godła państwowego. Okucia pozostają w kolorze 
srebrnym, zaś gwoździe są kolejno opisane: Bank Spółdzielczy w 
Tczewie, Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolnych, 
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Tczew, Barbara 
i Zdzisław Kreft, Agata Chróścicka-Kreft i Michał Kreft, Paweł 
Kasiarz, Urząd Gminy Tczew, PROCAM Polska Sp. z o.o.

Sztandar to ważny symbol, to właśnie wokół niego rodzi się 
poczucie wspólnoty łączącej wszystkich mieszkańców, a także 
świadomość i pamięć tego, że razem można więcej. To piękne 
wydarzenie można podsumować cytatem z przemowy pani 
Kingi Tobolskiej Przewodniczącej KGW Śliwiny „Tyle jest nasze 
życie warte ile damy z siebie innym”. Życzymy wielu, kolejnych 
wspólnych inicjatyw!



VIII Kociewska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 
odbyła się w dniach 11-12 stycznia 2020 r. w Pelplinie. Honorowy 
Patronat nad wydarzeniem objął Wójt Gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak, który wręczył nagrodzonym hodowcom puchary w 
konkursie.

Wystawcy, którzy są zrzeszeni w strukturach Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza 
zaprezentowali na wystawie gołębie z własnych hodowli. 
Wyłoniona Komisja Sędziowska oceniła konkursowe zwierzęta 
i nagrodziła w kategoriach „Zwycięzca w rasie”, „Wyróżniony 
w rasie”, „Kolekcje w rasie”. Dodatkowo wylosowano „Super 
Championa Wystawy” z pośród tych gołębi, które uzyskały tytuł 
„Zwycięzca w rasie”.
Wystawa ta cieszy się dużym zainteresowaniem wśród lokalnych 
społeczności i zrzesza wystawców również z terenu całego 
województwa.

Przez dwa dni wystawa była dostępna dla zwiedzających, 
którzy mogli podziwiać przygotowane gołębie. Ostatniego dnia 
przedstawiciele samorządów, organizatorów oraz sponsorów 
wręczali nagrodzonym hodowcom puchary. Zwycięzcom 
gratulujemy!

Viii Kociewska Wystawa Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego

Bałtycka Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików
W dniach 21-23 lutego 2020 r. odbyła się wystawa Gołębi 
Rasowych Drobiu Ozdobnego i Królików w nowoczesnej hali 
Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBEREXPO w 
Gdańsku.
Organizatorem wystawy był Trójmiejski Związek Hodowców 
Gołębi Rasowych, Drobiu, Ptaków Ozdobnych, Królików i 
Drobnych Zwierząt. Podczas wystawy można było zobaczyć 
860 sztuk drobiu wystawionych przez 62 różnych wystawców. 
Różnorodność barw i odmian ptaków, największy i najmniejszy 

królik świata, najpiękniejsze kury, dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń. Do dyspozycji gości była przygotowana restauracja, 
ogródki grillowe oraz upominki dla dzieci.
W wystawie wzięli również udział mieszkańcy naszej gminy. 
Odebrali oni osobiście puchary z rąk Wójta Krzysztofa 
Augustyniaka, który pogratulował jednocześnie wszystkim 
wystawcom oraz podziękował za tak liczną frekwencję. Dodał że 
pasje trzeba rozwijać i dbać o nie, a Gmina Tczew jest dumna ze 
wszystkich swoich hodowców.

Przypominając... Pod koniec listopada 2019 roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Swarożynie wygrała książki w 
ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Kinder Mleczna 
Kanapka. Nasza biblioteka dzięki zaangażowaniu mieszkańców, 
licznie oddanym głosom dostała się do grona 50 laureatów 
nagrody 1 stopnia – książki o wartości 5 tys. zł. 
Akcja wspólnego czytania, z dobrą zabawą w tle, miała na celu 
zachęcić do czytania - samemu, z rodzicami, z przyjaciółmi, 
z dziadkami – bo czytanie to jedna z najpiękniejszych form 
spędzania czasu. Czytając czy słuchając czytanej książki każdy 
doświadcza magicznej siły słów, rozwija wyobraźnię, wzbogaca 
słownictwo, poszerza horyzonty, a czytanie razem dodatkowo 
zdecydowanie zbliża! Dostarcza wspólnych przeżyć, śmiechu, 
wzruszenia. Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak odwiedził 
dzieci życząc wszystkim przyjemnego słuchania i dobrej zabawy.
Serdecznie dziękujemy za piękne czytanie „Kwoki” Jana 
Brzechwy pani Ewie Kuliszewskiej - Radnej Gminy Tczew. Pan 
Karol i Pani Asia odczytali „Bazyliszka” i „Niesamowite przygody 
dziesięciu skarpetek” - słuchanie Was sprawiło dzieciom wiele 
radości. Warto było odpowiedzieć na ciekawe zagadki pani 
Wioletty Trochy-Peplińskiej aby otrzymać Kinder Niespodzianki, 
- czekoladowe jajka ufundowane w ilości ponad 200 sztuk przez 
Kinder Mleczna Kanapka. Po bibliotece oprowadziła dzieci pani 
bibliotekarka Karolina Zwolak, zaciekawiając najmłodszych 
różnorodnością tytułów dziecięcych i młodzieżowych. 
Niezawodni druhowie z OSP Swarożyn znaleźli czas na pokaz i 
naukę z udzielania pierwszej pomocy, zaś nad całością imprezy 
czuwała niezastąpiona animator pani Magdalena Burchardt. 
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Zapraszamy do odwiedzania biblioteki, dla każdego 
wypożyczającego niespodzianka w postaci zakładki do książki.

WSPóLNe cZYTANie Z KiNDeR 
 W GMiNNeJ BiBLiOTece PuBLicZNeJ W SWAROŻYNie!
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PAMięTAJMY O ZAcHOWANiu OSTROŻNOści i STOSOWANiu Się 
DO ZASAD BeZPiecZeńSTWA !
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DZień KOBieT W GMiNie TcZeW

Tradycyjnie z początkiem marca Panie z Gminy Tczew 
uroczyście celebrowały swoje święto. 
Z okazji Dnia Kobiet organizowane były spotkania, których 
głównymi organizatorami byli Sołtysi, Rady Sołeckie, Koła 
Gospodyń Wiejskich. Panie spotykały się na wspólnej 
przysłowiowej „kawie” w miłej atmosferze, często wzbogaconej 
w występy artystyczne: koncerty muzyczne, przedstawienia, 
pokazy: makijażu, fryzjerstwa, kosmetyków. Spotkaniom 
towarzyszył słodki poczęstunek i mnóstwo serdecznych 
życzeń dla Pań, a także pachnących i słodkich podarunków.  
Panie odwiedził Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak, aby 
przekazać najserdeczniejsze życzenia oraz słodkie upominki.  
Organizatorom gratulujemy i winszujemy pięknie przygotowanych 
uroczystości!
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Z inicjatywy Wójta Gminy Tczew Krzysztofa Augustyniaka dla 
każdego noworodka urodzonego od dnia 1 stycznia 2020 roku, 
zamieszkującego wraz z rodzicami na terenie Gminy Tczew, 
został przygotowany specjalny pakiet powitalny w ramach 
nowej akcji „Witamy na świecie”. Od dnia poinformowania 
o akcji wpłynęło wile wniosków oraz zapytań o możliwość 
odbioru pakietów.
Pakiet, który dzieciom i rodzicom będzie wręczał osobiście Wójt 
Gminy Tczew, zawiera m.in. body niemowlęce z pamiątkowym 
nadrukiem, książeczkę kontrastową dla najmłodszych, kocyk 
dziecięcy, list gratulacyjny dla rodziców oraz uroczy zestaw 
balonów dedykowany najmłodszym. Całą akcję wspierają 
zaprzyjaźnione firmy: m.in. 7R SA, Belbal, Medical Medycyna 
oraz Kociewski Kurier Tczewski.
„Każdego nowonarodzonego Mieszkańca i Mieszkankę naszej 
gminy chcemy witać z radością, przekazując symboliczny 
podarunek jakim jest pakiet powitalny. Jest to kilka drobnostek 

opatrzonych herbem Gminy Tczew, które śmiało mogą stanowić 
dla dziecka pamiątkę przypominającą miejsce urodzenia. Ta 
mała istota, która od narodzin staje się wartościową częścią 
naszej gminnej społeczności, niech się z nią zawsze z dumą 
utożsamia. Zapraszam rodziców do zgłaszania się po ten 
symboliczny pakiet, który zamierzam osobiście dostarczać 
wraz z najserdeczniejszymi gratulacjami z okazji narodzin 
potomstwa” - mówi o nowym projekcie Wójt Gminy.

Szczegóły dotyczące zasad przyznawania oraz wniosek do 
pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Tczew:
-https://gmina-tczew.pl/cms/27765/pakiet-powitalny;
-wniosek można pobrać także bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy, pok.7a, tel. 58 530 51 19;
-w tym samym miejscu bądź w punkcie obsługi klienta należy 
złożyć wypełniony wniosek.
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Jak radzić sobie z obecną sytuacją? Czujesz się zestresowany? 
Nie wiesz co robić w obecnej sytuacji? 
Chcesz dowiedzieć się jak radzić sobie z lękiem w czasie 
epidemii? Poznaj sposoby, by poczuć się lepiej i przetrwać ten 
trudny dla wszystkich czas.
Odczuwanie zmartwienia, lęku, przytłoczenia i bezradności jest 
normalne i uzasadnione w sytuacji, w której się znaleźliśmy. 
Boimy się o siebie i innych, a nie jesteśmy robotami, mamy więc 
prawo do odczuwania wszystkich tych uczuć. Pozwólmy sobie 
na to, jednocześnie pilnując, by negatywne myśli nie przejęły 
nad nami kontroli. Spróbujmy tym uczuciom zaradzić. Przede 
wszystkim skoncentrujmy się na tym, co możemy kontrolować. 
Posiadanie kontroli zmniejsza poziom naszego lęku – nazwijmy 
uczucia, które czujemy i zaakceptujmy fakt, że się pojawiły. 
Warto w tym trudnym czasie uzmysłowić sobie na co mamy 
wpływ, a na co wpływu nie mamy. Dzięki temu możemy obniżyć 
swój lęk. Warto pamiętać o tym, że nauczenie się akceptacji dla 
rzeczy, na które nie mamy wpływu jest miarą naszej dojrzałości, 
a jednocześnie zmniejsza stres.

Na co możemy mieć wpływ, a na co wpływu nie mamy w obecnej 
sytuacji?
U każdego z nas może wyglądać to nieco inaczej. Do najczęściej 
wymienianych rzeczy, na które nie mamy wpływu należy: 
- zachowanie innych ludzi,
- to, czy inni stosują się do zaleceń i zostają w domu,
- to, jak długo będzie trwała ta sytuacja,
- to, co stanie się po zakończeniu epidemii.
Ale mamy wpływ na:
- swoje własne zachowanie,
- ilość oglądanych wiadomości,
- czas spędzany z bliskimi,
- na swoje myśli, słowa i decyzje,
- na swoją postawę względem innych ludzi,
- na podtrzymywanie nadziei, że wszystko dobrze się skończy.

Jak przetrwać kwarantannę?
To, jak będziemy znosić kwarantannę czy inne formy odizolowania 
czy też ograniczania aktywności, zależy przede wszystkim od 
tego, jakie znaczenie nadamy temu faktowi. Zatem bardzo dużo 
zależy od nas samych i naszej zdolności do autorefleksji na 
temat sytuacji, w której aktualnie się znaleźliśmy.

Można zatem ograniczenia potraktować jak wyzwanie, by zrobić 
coś dobrego, przekuć ją w coś pozytywnego. Być może od 
dłuższego czasu brakowało nam okazji na zrobienie porządków 
w szafie czy poczytanie książki. Kwarantanna to świetna okazja 
do nadrobienia tego typu zaległości.
By zadbać o swoje zdrowie psychiczne w okresie epidemii, warto 
stworzyć swój osobisty PLAN DNIA: Niezwykle ważne jest to, aby 
zadbać w nim o każdą z poszczególnych sfer naszego życia:

Dzięki tak skomponowanemu planowi jesteśmy w stanie zadbać 
o swoje samopoczucie zarówno w strefie psyche jak i fizycznej, 
a to pozwoli na łatwiejsze przetrwanie obecnej sytuacji w jakiej 
się znaleźliśmy.
Strach przed koronawirusem może przytłaczać zarówno 
dorosłych, jak i dzieci. Dlatego tak ważna jest znajomość 
sposobów radzenia sobie z tym obciążeniem. Podejmowanie 
przyjemnych aktywności, próby zachowania codziennej rutyny 
- to część sposobów radzenia sobie ze stresem związanym z 
SARS-CoV-2 i COVID-19. 

PSYcHOLOG RADZi

PLAN DNIA?
JAKICH SFER POWINNIEN DOTYCZYĆ 

RELACJE RODZINNE,
RELACJE ZE ZNAJOMYMI,
OBOWIĄZKI ZAWODOWE/ DOMOWE,
ZDROWIE FIZYCZNE,
ROZRYWKA,
HOBBY,
RELAKS,
WYSIŁEK UMYSŁOWY.
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sytuacji?
Jak radzić sobie w obecnej

- postępuj zgodnie z procedurami,
- rozmawiaj z innymi o tym co czujesz,
- planuj dzień,
- MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA PSYCHOLOGA,
- OGRANICZ ZAMARTWIANIE MAX. 30MIN./DZIENNIE,
- PRZENIEŚ UWAGĘ NA COŚ INNEGO NIŻ EPIEDEMIA,
- PRAKTYKUJ WYBRANĄ METODĘ RELAKSACJI,
- POMAGAJ INNYM -GDY POMAGAMY, BOIMY SIĘ
MNIEJ,

 

eWeLiNA KOścieLNiAK
PsychoLog, PsychoTerAPeuTA PoZnAwcZo-BehAwIorALny
ZAłożycIeLkA InsTyTuTu ProFesjonALnej Pomocy w TcZewIe 
konTAkT TeLeFonIcZny: 514498377
e-mAIL: iPP.KOScieLNiAK@WP.PL

Czy wiesz, że to Ty decydujesz o tym co dzieje się z Twoim 
lękiem związanym z koronawirusem?
Jeżeli chcesz, by Twój lęk podniósł się to:
- zrób z niego główny temat rozmów,
- słuchaj plotek,
- cały dzień przeglądaj strony internetowe na temat wirusa,
- co 5 minut sprawdzaj statystyki zachorowań i zgonów na 
świecie spowodowanych COVID-19,
- wierz we wszystkie informacje znalezione w sieci,
- miej ciągle włączony program informacyjny.

Jeżeli chcesz, by Twój lęk obniżył się:
- znajdź przyjemne tematy do rozmów,
- unikaj oglądania serwisów informacyjnych częściej niż dwa 
razy dziennie,
- myśl tylko o tym, na co masz wpływ,
- zwracaj uwagę, w którą stronę płyną Twoje myśli, bo to one 
wpływają na to jak się czujesz,
- zrezygnuj z obserwowania wiadomości na tablicy social 
mediów,
- łącz się z bliskimi na komunikatorach z możliwością video-
rozmowy,
- realizuj wcześniej zaplanowany plan dnia,
- wykorzystaj czas spędzany w domu (naucz się czegoś nowego, 
czytaj książki, oglądaj komedie).

Chyba najbardziej stresująca jest właśnie ta wielka niewiadoma. 
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy się jutro.
Nasza kontrola w życiu, nawet tym codziennym, jest bardzo 
pozorna. Dlatego warto spojrzeć teraz na sytuację z dystansu. 
Czy wiemy, jak rozwinie się epidemia? Nie. Czy możemy 
jakoś na nią wpłynąć? Tak, stosując się do zaleceń. To jest 
minimalizowanie ryzyka i przejęcie inicjatywy. Odzyskujemy 

dzięki temu jakąś małą sprawczość. Mamy realny wpływ na 
siebie i najbliższe otoczenie. Działamy. Jak dowodzą badania: 
pomaganie innym redukuje znacząco lęk u nas samych. Być 
może mamy maszynę do szycia i możemy uszyć maseczki dla 
siebie i sąsiadów, przy okazji robienia zakupów- możemy kupić 
coś dla starszej sąsiadki? Takie zachowania to ważna inicjatywa 
mająca pozytywny wpływ dla nas samych i innych.

Jak rozmawiać z dziećmi, które tak doskonale wyczuwają 
atmosferę, ale są za małe na racjonalną rozmowę?
Powinniśmy powiedzieć dzieciom prawdę, ale w sposób, który 
możliwy jest do przyswojenia dla ich wieku – że teraz jest 
szczególna sytuacja, rozprzestrzenia się pewna choroba, dlatego 
trzeba myć ręce i bawić się w domu. To powinien być spokojny 
komunikat wypowiedziany przyjaznym, prostym językiem, ale 
rzeczowy. W sieci z łatwością znajdziemy materiały dostosowane 
do rozmowy na temat koronawirusa. Rysunki, komiksy - to 
doskonały sposób na omówienie tak ważnego tematu z dziećmi, 
a co najważniejsze na porozmawianie o emocjach, jakie 
odczuwają nasze pociechy w okresie epidemii. Niezwykle ważne 
jest to, abyśmy ograniczyli oglądanie programów informacyjnych 
w obecności dzieci, niektóre informacje mogą okazać się dla nich 
zbyt trudne do zrozumienia, a tym samym budzące niepotrzebny 
lęk. 
Należy pamiętać, że choć nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
jak potoczy się sytuacja, to na szczeblu zarówno krajowym, 
jak i ogólnoświatowym podejmowane są olbrzymie wysiłki 
mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa 
oraz zmniejszenie jego skutków. Tymczasem, pamiętajmy, 
że jesteśmy częścią ogółu i wszystkich nas dotyka to samo 
zagrożenie. W tej wyjątkowej sytuacji, jeżeli tylko mamy taką 
możliwość ograniczmy nasze bezpośrednie kontakty z innymi 
tym samym chroniąc siebie jak i innych.
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ZMiANY W SYSTeMie
GOSPODARKi ODPADAmi 
OD 1 KWieTNiA 2020 R. ZMiANY W SYSTeMie 
GOSPODARKi ODPADAMi W GMiNie TcZeW
1 kwietnia 2020 r. wchodzą w życie nowe, wyższe stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tczew. 
Nasza gmina, podobnie jak inne samorządy w Polsce, zmuszona 
była do wprowadzenia nowych, wyższych stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na marcowej sesji Radni podjęli uchwałę zmieniającą stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 
2020 r.  miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
wyniesie 24,00 zł od osoby. Jeżeli na nieruchomości nie będzie 
wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, miesięczna stawka opłaty wzrośnie trzykrotnie tj., 
72,00 zł od osoby.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 
zm.),  wprowadza POWSZECHNY OBOWIĄZEK SEGREGACJI 
ODPADÓW. W myśl przepisów krajowych wszyscy w Polsce mamy 
obowiązek segregowania odpadów na 5 frakcji (szkło, papier, 
tworzywa i metale, bioodpady, resztkowe). Wszyscy właściciele 
nieruchomości bez wyjątku, począwszy od 1 kwietnia zobowiązani 
są do selektywnego zbierania odpadów. 

CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY
Uchwałą Nr XXIII/181/2020 Rady Gminy Tczew z dnia 17 marca 2020 
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty wprowadza się 
częściowe zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w związku z kompostowaniem 
bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wysokość 
częściowego zwolnienia wynosić będzie 1,00 zł miesięcznie 
od osoby zamieszkującej nieruchomość. Wszyscy właściciele 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, którzy posiadają kompostowniki przydomowe 
i kompostują w nich bioodpady mają prawo do skorzystania z 
takiego zwolnienia.
Podstawą do częściowego zwolnienia jest złożenie przez 
właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającej 
informacje o kompostowaniu. Uprawnienie do zwolnienia 
przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa 
deklaracja.
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Wójt Gminy Tczew, informuje iż uchwałą Nr XXiii/182/2020 Rady Gminy Tczew z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła 
zmiana terminu płatności za odpady komunalne. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, w terminach: 
- do 31 marca danego roku za i kwartał,
- do 30 czerwca danego roku za ii kwartał,
- do 30 września danego roku za iii kwartał,
- do 31 grudnia danego roku za iV kwartał.

Przypominamy, że indywidualne numery kont bankowych do uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zostają bez zmian. 

W przypadku skorzystania ze zwolnienia z tyt. kompostowania 
właściciel nieruchomości nie może oddawać do odbioru bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych).
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w przydomowym kompostowniku na terenie 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi określa Regulamin utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Tczew przyjęty uchwałą Nr XXIII/184/ 
2020 Rady Gminy Tczew z dnia 17 marca 2020r.

KTO MA OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI?
Konieczność złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje właścicieli 
nieruchomości, którzy dotychczas odpady komunalne gromadzili 
w sposób nieselektywny, a  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
2010 z późn. zm.) wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.
Obowiązek złożenia nowej deklaracji mają także właściciele 
nieruchomości, którym Wójt określił wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi decyzją administracyjną.
Powyższy obowiązek mają również właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych (Podmioty)
ze względu na zmianę wysokości stawek za pojemniki oraz 
wprowadzeniem stawki opłaty za worek na odpady selektywnie 
zebrane.
Nowe wzory deklaracji dostępne będą od 1 kwietnia 2020 r. do 
pobrania ze strony www.gmina-tczew.pl w zakładce gospodarka 
odpadami komunalnymi.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z uwagi na 
rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, wypełnione DEKLARACJE 
O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI należy przekazywać drogą pocztową (Urząd Gminy 
Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew) lub za pośrednictwem platformy 
ePUAP (/3ry803jkvv/skrytka). 

W razie pojawienia się wątpliwości szczegółowe informacje uzyskają 
Państwo  pod numerem tel. (58) 530 51 18 lub e-mail: urzad@gmina-
tczew.pl, apetka@gmina-tczew.pl
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GMiNNe eLiMiNAcJe 
OGóLNOPOLSKieGO TuRNieJu 
WieDZY POŻARNicZeJ
24 lutego br. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Wszystkich przybyłych na konkurs powitał dyrektor ZKiW w 
Swarożynie - Wojciech Czerwiński. Powitał również Wójta Gminy 
Tczew – Krzysztofa Augustyniaka, prezesa zarządu oddziału 
gminnego OSP - dh Juliana Grygolca, a następnie przedstawił  
komisje konkursową w składzie: ogn. Piotr Stolc, asp. Karolina 
Czyż, dh Julian Grygolec.
Do rywalizacji podzielonej na dwa etapy zgłosiło się 21 uczniów 
z 4 szkół. Turniej był podzielony na 3 grupy wiekowe: uczniowie 
klas IV-VI, VII-VIII oraz szkoły ponadpodstawowe. Pierwszy 
z etapów polegał na rozwiązaniu części pisemnej, drugi z 
odpowiedzi ustnych.
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Tczewie przedstawili uczniom zasady rozwiązywania zadań 
następnie rozdali arkusze i przystąpiono do rozwiązywania 
części teoretycznej. Po ustalonym czasie, jury rozpoczęło 
sprawdzanie testów, i wyłoniło pięciu finalistów w każdej grupie 
wiekowej, których zaprosili do części ustnej.
Finaliści losowali zestawy pytań a następnie po kolei odpowiadali 
na nie, wraz z pytaniem o sprzęt strażacki przygotowany przez 
strażaków z PSP. Ten etap okazał się o wiele bardziej wymagający 
niż poprzedni, jednak uczestnicy przebrnęli i przez niego aż do 
finałowego rozstrzygnięcia.

Grupa IV-VI
   1. Jakub Raiński
   2. Zuzanna Polakowska
   3. Julia Jażdżewska
Grupa VII-VIII
   1. Oskar Górecki
   2. Kacper Lewandowski
   3. Cezary Koszyk
Szkoły Ponadpodstawowe
   1. Jakub Cyganowski
   2. Zuzanna Blokus
   3. Nadia Nowakowska

Na zakończenie Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak wręczył 
finalistom dyplomy mówiąc - „Gratuluje wszystkim uczestnikom, 
nie zawsze wszyscy mogą wygrywać, ale mamy przygotowane 
nagrody dla wszystkich. Chcemy docenić w ten sposób wasz 
wkład w edukacje związaną z pożarnictwem. Mamy nadzieję, 
że dzięki waszym relacjom z dzisiejszego turnieju w waszych 
szkołach sprawicie, że konkurs w przyszłym roku będzie miał 
jeszcze większą frekwencję.”
Prezes zarządu oddziału gminnego OSP Julian Grygolec dołączył 
do złożonych gratulacji informacje o tym iż „Pierwsze 3 miejsca z 
każdej grupy wiekowej, awansują do finału powiatowego. 
Gratulujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom, a także 
składamy serdeczne podziękowania dyrektorom szkół, którzy od 
wielu lat organizują ten turniej w naszej gminie.

SeMiNARiuM ROLNicZe W SWAROŻYNie

Z początkiem roku w sołectwach Gminy Tczew zainicjowano cykl 
projekcji filmu “Szpęgawsk 1939 - zbrodnia pomorska”. Wspólne 
oglądanie dokumentu o trudnym czasie z historii naszych przodków 
odbyło się w 12 świetlicach wiejskich.  
Dzieło powstało dla upamiętnienia 80 rocznicy hitlerowskiej zbrodni w 
Lesie Szpęgawskim na Kociewiu. Szacuje się, że Niemcy zamordowali 
w tym czasie od 4 do 7 tysięcy osób. Ekipie Instytutu Filmowego 
Unisławskiego Towarzystwa Historycznego, która zrealizowała 
dokument, udało się dotrzeć do wielu rodzin ofiar, nagrać licznych 
świadków oraz zebrać mnóstwo zdjęć i dokumentów. Film składa się 
z wypowiedzi świadków mordu w Lesie Szpęgawskim, opatrzonych 
komentarzem historyków, jak również rekonstrukcji wydarzeń z udziałem 
wielu statystów. Reżyserem jest Sebastian Bartkowski - historyk, członek 
Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy IPN w Gdańsku. 
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OBeJRZeLiśMY FiLM „SZPęGAWSK 1939. ZBRODNiA POMORSKA” 

W Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w 
Swarożynie odbyło się Seminarium Rolnicze. Tegoroczna edycja 
seminarium odbyła się pod patronatem Wójta Gminy Tczew. W 
ramach spotkania zaplanowano pokaz ciągnika oraz siewnika 
do siewu roślin bobowatych. Następnie odbyły się wykłady dot. 
roślin bobowatych.
Od przedstawiciela firmy Procam Polska – Macieja Bromirskiego 
- uczestnicy dowiedzieli się o chorobach i szkodnikach w/w roślin, 
a dr inż. Żbigniew Bodzon z Intytutu Hodowli i Aklimatyzacji 
Roślin w Radzikowie dał wykład zatytułowany „Wielokierunkowe 
użytkowanie roślin bobowatych”.
Seminarium zakończyła prelekcja profesora dr hab. inż. 
Grzegorza Żurka dotycząca zagrożeń dla rolnictwa i obszarów 
wiejskich związanych ze zmianami klimatu.



Kociewski bal

KOcieWSKi BAL NiePODLeGŁOści W GNieWie
8 lutego 2020 roku na Gniewskim Zamku odbył się 
Kociewski Bal Niepodległości w ramach obchodów 
100-lecia przyłączenia ziemi pomorskiej do 
odrodzonej Polski. 
W balu udział wziął Wójt Gminy Tczew Krzysztof 
Augustyniak wraz z gośćmi z naszej gminy. W 
programie Balu były również aukcje charytatywne, 
z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc 
Polakom ze wschodu.
Bal rozpoczął prowadzący to wydarzenie wodzirej, który 
powitał wszystkich przybyłych gości, przedstawił po 
krótce powody organizacji balu, by następnie przekazać 
głos Jarosławowi Struczyńskiemu – Kasztelanowi 
Zamku w Gniewie. Gospodarz wyraził w swoim 
przemówieniu wielkie zadowolenie, iż właśnie w tym 
miejscu organizatorzy zdecydowali się przeprowadzić 
tą cześć obchodów.
Dalej na scenę zaproszono Generała Józefa Hallera, w 
którego jak zwykle wcielił się Michał Rychlicki. Podczas 
jego porywającego przemówienia niejednokrotnie 
skandowano hasła „Wiwat Polska”, „Niech żyje 
Niepodległa”. Dowódca Frontu Pomorskiego rozkazem 
nakazał wszystkim obecnym bawić się w radości i 
uśmiechu, a kończąc swoje wystąpienie zainicjował 
odśpiewanie Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego.
Cześć taneczną Balu rozpoczęto od wspólnego 
poloneza, który szczelnie wypełnił dziedziniec 
gniewskiego Zamku. To był piękny Bal, który pozostanie 
w pamięci i historii na następne pokolenia. 
Niech żyje Polska!

Niepodległości
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ORŁY cuP 2020
Tegoroczny turniej odbył się pod patronatem Wójta Gminy 
Tczew - Krzysztofa Augustyniaka oraz Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, ze specjalnym udziałem mistrza świata w Freestyle 
Footbol – Pawła Skóry!

8 lutego br. odbył się coroczny turniej ORŁY CUP. W imprezie 
wzięły udział dzieci z roczników 2011 i 2012. Na hali PSC 
gospodarze gościli następujące drużyny: Olimpia Elbląg (2 
drużyny), AS Piłeczka Pruszcz Gdański, Orzeł Trąbki Wielkie, 
Osiczanka Osice, Mady Ostaszewo oraz dwie drużyny UKS Orły 
Tczew. Osiem zespołów zostało podzielone na dwie grupy. Po 
meczach w fazach grupowych odbyły się mecze o poszczególne 
miejsca. Cały turniej wygrała drużyna Olimpii Elbląg, zajmując I i 
II miejsce.
“Dziękujemy naszym sponsorom za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia: Gminie Tczew za ufundowanie pucharów, 
Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej, pracowni Grafem, firmie 
Kohland oraz Wojar za finansową pomoc w przygotowaniu 
turnieju” - mówili Organizatorzy po rozegranym turnieju.

Wójt Gminy Tczew Krzysztof Augustyniak wręczając nagrody 
zawodnikom podziękował za ich zaangażowanie oraz grę w 
duchu fair-play. Odniósł się również do organizatorów tego 
wydarzenia wskazując jak ważną rolę pełni popularyzacja oraz 
wspieranie sportu wśród najmłodszych.
W czasie całego turnieju można było podziwiać i uczyć się 
sztuczek z piłką dzięki obecności Pawła Skóry.
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GMiNNA iNFRASTRuKTuRA DROGOWA
iNWeSTYcJe 
Na terenie Gminy stale prowadzone są prace w zakresie 
poprawy infrastruktury drogowej. Wykonywane są 
planowane remonty cząstkowe dróg, przebudowy 
oraz utwardzania nawierzchni. Realizacja wszystkich 
zaplanowanych na ten rok inwestycji drogowych, 
przebiega zgodnie z założeniami oraz przyjętym  
harmonogramem prac. 

w 2020 roku
PRZeBuDOWA DROGi MAŁŻeWO – BOROSZeWO – eTAP ii
Przedmiotem zadania jest utwardzenie drogi o długości 990 
m (Boroszewo: działki nr 46, 48 i 71 oraz Małżewo działki nr 1, 
21), którego zakres prac obejmuje:
• wykonanie nawierzchni drogi w postaci dwóch 

śladów (pasów) z prefabrykowanych żelbetowych płyt 
wielootworowych typu YOMB o szerokości 1 metra każdy 
odsuniętych od siebie o 0,75m;

• utwardzenie poboczy z obu stron z kruszywa pozyskanego z 
korytowania istniejącej nawierzchni drogi o szerokości 0,5m;

• uzupełnienie i profilowanie przestrzeni między płytami o 
szerokości 0,75m kruszywem pozyskanym z korytowania 
istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa;

• utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych w 
nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt 
wielootworowych typu YOMB;

• utwardzenie skrzyżowania z drogą gminną z 
prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu 
YOMB;

• umocnienie obustronnie poboczy betonowymi płytami 
ażurowymi na przepuście;

• budowa trzech zatok mijania w nawierzchni z 
prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu 
YOMB;

• przestawienie istniejącego oznakowania pionowego;
• zagospodarowanie terenów zielonych w granicach 

pasa drogowego po obu stronach utwardzanej jezdni.  

Koszt inwestycji wynosi 208 208,67 zł. Na wykonanie 
przebudowy III etapu drogi został złożony wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych celem 
pozyskania dofinansowania. 

ReMONTY cZąSTKOWe DRóG OBJęŁY: 
• wyrównanie dróg (za pomocą równiarki i walca) w 

miejscowościach: Swarożyn, Zabagno, Boroszewo, 
Bojary, Gniszewo, Czarlin, Zajączkowo, Szpęgawa 
– Rokitki, Tczewskie Łąki, Mały Miłobądz, Miłobądz, 
Czatkowy, Dąbrówka Tczewska, Śliwiny- Waćmierek, 
Goszyn, Rokitki;

• wyrównanie kruszywem łamanym dróg – Czarlin, 
Gniszewo, Swarożyn, Małżewo – Wędkowy, Goszyn ;

• przełożenie płyt betonowych – 180 m2 na ul. 
Poprzecznej w Tczewskich Łąkach

• przełożenie nawierzchni – 80 m2 na ul. Długiej w 
Tczewskich Łąkach;

• zakupienie płyt drogowych MON 3000 x 1500 x150 w 
ilości 200 szt. służących do remontu drogi Tczewskie 
Łąki – Mały Miłobądz;

• wykonanie wjazdu z płyt drogowych betonowych oraz 
przestawienie wiaty przystankowej i utwardzenie 
za pomocą płyt drogowych betonowych peronu 
przystankowego na drodze Śliwiny – Waćmierek;

• naprawę progu zwalniającego w Rokitkach przy ul. 
Leśnej.

W GMiNie TcZeW
PRZeBuDOWA uL. cYPRYSOWeJ W ROKiTKAcH – eTAP i
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy 
Cyprysowej w miejscowości Rokitki. Długość 
przebudowywanego odcinka to ok. 257 metrów, a 
zakres prac obejmuje:
• budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej;
• budowę przyłączy do wpustów odwodnieniowych 

wraz z wpustami;
• wykonanie skrzynek rozsączających;
• budowę ciągu pieszo-jezdnego, szer. 5 metrów na 

łącznym odcinku 257 metrów;
• umocnienie skarp płytami betonowymi;
• wbudowanie prefabrykowanych betonowych murów 

oporowych o łącznej długości 99 mb;
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej 

rurami osłonowymi zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi;

• wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego 
wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu;

• przebudowę zjazdów;
• budowę dojść do istniejących furtek;
• wykonanie odcinka przejściowego z kruszywa 

- pomiędzy przebudowywanym ciągiem pieszo-
jezdnym a istniejącą drogą;

• wykonanie niezbędnej wycinki istniejącej zieleni. 

Koszt inwestycji wynosi 495 000,00 zł, a przewidywany 
termin zakończenia prac I etapu to czerwiec br. Gmina 
planuje kontynuację i zakończenie całego zadania w III-
IV kwartale br.  Całkowity koszt planowanej inwestycji 
to 1 700 000,00 zł.

uTWARDZeNie DROGi DZ. NR 70 W ŁuKOciNie – eTAP ii
Przedmiotem zadania jest utwardzenie drogi w 
Łukocinie o długości 400 m (Łukocin działki: nr 70, 60 i 
62), którego zakres prac obejmuje:
• wykonanie nawierzchni drogi w postaci dwóch 

śladów (pasów) z prefabrykowanych żelbetowych 
płyt wielootworowych typu YOMB o szerokości 1 
metra każdy odsuniętych od siebie o 0,75m;

• utwardzenie poboczy z obu stron, z kruszywa 
pozyskanego z korytowania istniejącej nawierzchni 
drogi  o szerokości 0,25m;

uTWARDZeNie DROGi BOROSZeWO – BOJARY – eTAP ii  
Przedmiotem zadania jest utwardzenie drogi o długości 300 m 
(Boroszewo działka nr 127), którego zakres prac obejmuje:
• wykonanie nawierzchnia drogi w postaci dwóch śladów (pasów) 

z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu 
YOMB o szerokości 1 metra każdy odsuniętych od siebie o 
0,75m;

• utwardzenie poboczy z obu stron z kruszywem pozyskanym z 
korytowania istniejącej nawierzchni drogi o szerokości 0,5m;

• uzupełnienie i profilowanie przestrzeni między płytami o 
szerokości 0,75m kruszywem pozyskanym z korytowania 
istniejącej nawierzchni drogi;

• utwardzenie istniejących zjazdów indywidualnych w 
nawierzchni z prefabrykowanych żelbetowych płyt 
wielootworowych typu YOMB;

• utwardzenie zjazdu publicznego z prefabrykowanych 
żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB na połączeniu 
z drogą gminną na początku opracowania;

• budowa zatoki mijania w nawierzchni z prefabrykowanych 
żelbetowych płyt wielootworowych typu YOMB;

• montaż oznakowania pionowego;
• zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa 

drogowego po obu stronach utwardzanej jezdni.
Koszt inwestycji wynosi 56 048,87 zł.

• uzupełnienie i profilowanie przestrzeni między płytami o 
szerokości 0,75m kruszywem pozyskanym z korytowania 
istniejącej nawierzchni drogi;

• utwardzenie istniejącego zjazdu indywidualnego w nawierzchni 
z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielootworowych typu 
YOMB;

• utwardzenie zjazdu publicznego z prefabrykowanych 
żelbetowych, płyt wielootworowych typu YOMB na połączeniu 
z drogą powiatową;

• montaż oznakowania pionowego;
• zagospodarowanie terenów zielonych w granicach pasa 

drogowego po obu stronach utwardzanej jezdni.
Koszt inwestycji opiewa na kwotę 75 916,04 zł.
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iNWeSTYcYJNO-ReMONTOWe
ZADANiA 
ReMONT POMOSTu W SWAROŻYNie ZAKOńcZONY
Pomost znajdujący się na terenie rekreacyjnym w 
Swarożynie to miejsce chętnie odwiedzane przez 
mieszkańców, punkt spotkań oraz organizacji wielu 
wydarzeń kulturalnych. W okresie zimowym władze 
Gminy Tczew zdecydowały o przeprowadzeniu 
remontu pomostu, gdyż uszkodzenia nie 
pozwalały na bezpieczne korzystanie z niego. W 
ramach zadania wymienione zostały spróchniałe 
elementy konstrukcyjne pomostu, natomiast 
elementy nadające się do dalszego użytku zostały 
zeszlifowane ze starej farby i przygotowane do 
malowania. Całość została pomalowana. Prace 
wykonał Zakład Stolarski Marian Szulik z Czarlina.

BuDOWA OBieKTu MOSTOWeGO 
NAD PRZeSMYKieM 
Gmina Tczew wystąpiła z wnioskiem aplikacyjnym do 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na 
dofinansowanie „Przebudowy drogi gminnej nr 200022G pn. 
„Budowa obiektu mostowego nad przesmykiem pomiędzy 
jeziorem Rokickim Dużym i jeziorem Rokickim Małym” w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych (2020). W dniu 15 
kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków 
rekomendowanych do dofinansowania na rok 2020, w tym 
nasz wniosek. Szacunkowa wartość inwestycji to 4 238 
960,00 zł., natomiast przyznana dotacja wynosi 50% kosztów 
kwalifikowanych czyli 2 119 480,00 zł.
Prace muszą zostać zrealizowane do końca br. (przewidywany 
termin zakończenia inwestycji to 10.12.2020 r.), dlatego 
została ogłoszona procedura przetargowa na wykonanie robót 
budowlanych.

W ramach przebudowy planowane jest:
• rozbiórka starego mostu w całości z uwagi na bardzo zły stan 
techniczny obiektu;
• budowa nowego mostu o konstrukcji ramowej wykonanego 
z prefabrykowanych belek strunobetonowych i zespolonych 
monolityczna płytą nadbetonu. Przyczółki żelbetowe masywne 
z płytami przejściowymi, posadowione na żelbetowych palach 
wbijanych. Jezdnia na moście z wyodrębnionymi kapami 
chodnikowymi przeznaczonymi dla ruchu pieszego;
• budowa umocnień brzegowych w postaci zabijanych palików 
drewnianych bądź faszyny;
• budowa ścieków skarpowych trapezowych;
• nowe bariero - poręcze z obu stron obiektu i drogowe bariery 
na dojazdach;

W GMiNie TcZeW
uTRZYMANie PORZąDKu i PieLęGNAcJA ZieLeNi W GMiNie
Zadbane tereny zieleni tworzą bardzo ważny element w 
zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Tczew. Nie tylko zwiększają 
jej atrakcyjność, ale także wpływają na jakość życia mieszkańców.  
Realizując zdania własne w tym zakresie Gmina Tczew wykonała 
nasypujące prace: 
1. Wycinki 5 drzew w Miłobądzu i Tczewskich Łąkach;
2. Wycinki krzewów w Tczewskich Łąkach – 645 mb oraz w Czarlinie 
– 468 mb;
3. Podcięcia koron drzew w ilości 266 szt. w miejscowościach 
Dąbrówka Tczewska, Gniszewo, Zajączkowo, Miłobądz, Bałdowo – 
Stenclówka, Szczerbięcin oraz Swarożyn;
4. Dokonano zakup i montażu wiaty przystankowej w Miłobądzu;
5. Wyremontowano wiaty przystankowe w Zajączkowie, Liniewku i 
Wędkowach.

POMięDZY JeZiOReM ROKicKiM DuŻYM, 
A JeZiOReM ROKicKiM MAŁYM

• zmiana geometrii drogi w planie z poszerzeniem na 
odcinkach dojazdowych do mostu; Budowa krótkich odcinków 
przejściowych chodnikowych dla pieszych.
• przejście pod obiektem zapewniającego obsługę i kontrole 
mostu w postaci zabitych ścianek szczelnych zwieńczonych 
żelbetowym oczepem, oraz w razie konieczności budowę 
schodów skarpowych umożliwiających swobodny dostęp do 
obiektu.
• najazdy na obiekt mostowy, łączący go z istniejącą drogą 
gminną.
Inwestycja stanowi ważny element infrastruktury drogowej Gminy 
Tczew. Modernizowana droga łączy drogi krajową nr 22 i drogą 
wojewódzką nr 224 z węzłami autostrady A1 Stanisławie oraz 
Swarożyn. Stanowi alternatywny objazd między tymi węzłami. 
Obiekt mostowy jest bardzo istotnym elementem tej drogi. 
Brak inwestycji spowoduje zamknięcie ciągu komunikacyjnego 
istotnego z punktu widzenia sieci drogowej na obszarze Gminy 
Tczew.
Gmina etapami dokonuje remontu całej drogi 200022G. 
Remont mostu jest kolejnym elementem poprawy jakości 
tej trasy. Sukcesywnie dążymy, aby tak ważna arteria była w 
coraz lepszym stanie, pozwoliła na odciążenie głównych dróg i 
stanowiła pomoc dla okolicznych rolników i sadowników. Most 
jest kluczowym elementem tej trasy łączącej wiele miejscowości 
Gminy Tczew, zapewniającym jej ciągłość.
Planowana budowa ma ogromne znaczenie dla dostępności 
transportowej jednostek administracyjnych (planowane jest 

utworzenie zjazdów do terenów rolnych (pola uprawne, sady)). 
Spowoduje to znaczne skrócenie drogi transportu upraw, 
oraz poprawi znacząco komunikację między sąsiednimi 
miejscowościami.
Realizacja zadania jest także kluczowa z punktu widzenia 
życia lokalnego mieszkańców. Jest to jedyny alternatywny 
dojazd do węzła autostrady A1 dla mieszkańców nowych 
osiedli mieszkaniowych w Rokitkach poprzez połączenie z 
drogą wojewódzką 224. Lokalizacja inwestycji ułatwia również 
dostęp mieszkańców miejscowości Lubiszewo do ośrodków 
gospodarczych oraz do zakładów pracy. Przy realizacji planowane 
jest utworzenie zjazdów do terenów rolnych (pola uprawne, 
sady) oraz rekreacyjnych (plaża, jezioro, stawy rybne, chętnie 
odwiedzane przez wędkarzy z terenu całej gminy, powiatu), co 
znacząco podniesie atrakcyjność tego terenu.

Powiat Tczewski znalazł się także na liście zadań 
rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych w roku 2020, otrzymując  2 582 725,00 
zł dofinansowania (50% wartości całego zadania) na realizację 
inwestycji pn. Remont dziesięciu odcinków dróg powiatowych 
polegający na położeniu dywaników asfaltowych typu “Slurry 
Seal”. Dofinansowanie udało się uzyskać przy udzieleniu 
wsparcia finansowego ze strony samorządów gminnych. Rada 
Gminy Tczew podjęła uchwałę, aby w bieżącym roku udzielić 
Powiatowi Tczewskiemu pomocy finansowej w drodze dotacji 
na realizację w/w zadania dofinansowanego przez FDS.
Na terenie Gminy Tczew remonty obejmą cztery odcinki dróg:
•Krzywe Koło – Koźliny – Tczew
•Sobowidz - Rukosin
•Godziszewo – Damaszka
•Damaszka – Boroszewo
Realizacja zadania zaplanowana jest w roku bieżącym. 
Obecnie nie znamy jeszcze szczegółowego harmonogramu 
prac. Całość inwestycji, obejmująca remont 10 odcinków dróg 
powiatowych, opiewa na kwotę 5 165 450,00 zł.

ReMONT DRóG POWiATOWYcH
NA TeReNie GMiNY
Czym jest “Slurry Seal”?
Jest to technologia polegająca na wypełnianiu nierówności, 
kolein oraz wykonaniu cienkiej nakładki (do około 2 
cm.) na powierzchni remontowanej drogi przy pomocy 
półpłynnej mieszanki mineralno- emulsyjnej wytworzonej w 
specjalistycznym kombajnie. Dzięki tej technologii nawierzchnia 
pozostanie solidna, przydatna do użytku i bezpieczna. Istotne 
jest też to, że okres wyłączenia drogi z użytkowania, niezbędny 
do załatania dziur lub regeneracji nawierzchni, jest redukowany 
do minimum.
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uROcZYSTe JuBiLeuSZe 
Tuż po świętach Bożego Narodzenia - 27 grudnia - obyło się ostatnie w roku 2019 spotkanie z dostojnymi Jubilatami. 
W Urzędzie Gminy Tczew goszczono mieszkańców, którzy obchodzili jubileusz 85-tych i 90-tych urodzin oraz rocznice ślubu 
- złotą (50 lat), szmaragdową (55 lat) i diamentową (60 lat). Goście odebrali z rąk Zastępcy Wójta Gminy Tczew Tomasza 
Urbańskiego kwiaty, listy gratulacyjne oraz specjalne gratyfikacje pieniężne. Podczas spotkania, które poprowadziła kierownik 
GOPS Agnieszka Panek, nie zabrakło symbolicznej lampki szampana oraz historii i wspomnień gości na temat swojego życia i 
rodzin. Niech każda chwila będzie dla Was źródłem szczęścia!

85 urodziny obchodzili:
Teresa ciara
Jadwiga Krefft
eleonora Landowska

90 urodziny obchodzili:
Kazimiera Fandrejewska

50 rocznica ślubu:
Bożena i Tadeusz winniczek
Krystyna i miłosz wojtuszkiewicz

55 rocznica  ślubu:
Krystyna i Jan Tuszkowscy

60 rocznica  ślubu:
Teresa i Stanisław Drożdziel
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W GMiNie TcZeWDOFiNANSOWANie
DOTAcJe NA PRZYDOMOWe OcZYSZcZALNie ścieKóW DLA MieSZKAńcóW GMiNY TcZeW ceLeM STAŁeJ i KOMPLeKSOWeJ POPRAWY STA-
Nu GOSPODARKi WODNO-ścieKOWeJ
Jednym z największych zadań inwestycyjnych podjętych w 
tym roku  jest skanalizowanie południowych terenów gminy, 
gdzie można poprowadzić nitkę sieci głównej (trwają prace 
przy 1 etapie przedsięwzięcia polegającym na wykonaniu sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej oraz przepompowni 
ścieków położonej na terenie miejscowości Bałdowo ),  natomiast  
w miejscowościach gdzie nie ma tej możliwości wybudowanie 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  Przydomowe instalacje 
są działaniem proekologicznym, mającym na celu ochronę 
środowiska naturalnego. Pod względem wygody stanowią 
doskonałą alternatywą dla szamba. Indywidualna oczyszczalnia 
ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologiczna i 
bezpieczna.
Do 31 sierpnia br. mieszkańcy gminy Tczew, których domostwa 
nie zostały objęte gminną kanalizacją mogą ubiegać się o dotacje 
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednostkowy 
koszt instalacji waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. 
Dotacja udzielana jest inwestycjom realizowanym na cele 
mieszkaniowe i mogą z niej skorzystać osoby fizyczne i prawne, 
wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy. Mieszkańcy, w 
zależności od tego czy w grę wchodzi budynek jednorodzinny 
czy wielorodzinny, mogą liczyć na wsparcie od 1 000 zł do 6 000 
zł. Wnioskodawca, na budowę przydomowej oczyszczalni, może 
uzyskać dofinansowanie do 50% kosztu całkowitego (zakup wraz 
z montażem oczyszczalni) udokumentowanego na podstawie 
faktur lub rachunków. Dofinansowanie obejmuje częściowy 
zwrot wydatków poniesionych na zakup i montaż oczyszczalni 
służących do odprowadzania ścieków z nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie gminy Tczew i przyznawane jest 
jednorazowo na podstawie umowy zawieranej z gminą Tczew. 
Do kosztów dofinansowania nie zalicza się kosztów własnej 
robocizny oraz kosztów związanych ze sporządzeniem 
dokumentacji, kosztów opracowania projektu instalacji, 
wymaganych prawem pozwoleń czy nadzoru budowlanego.

Aby uzyskać dofinansowanie trzeba spełnić jedno z wymienionych 
poniżej kryteriów:
- brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków,
- brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, 
projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia do istniejącej 
sieci kanalizacji sanitarnej,
- zastąpienie znajdującego się w złym stanie technicznym 
zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, na 
przydomową oczyszczalną ścieków,

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarze o 
rozproszonej zabudowie.
Wnioski, które można pobrać na oficjalnej stronie Urzędu Gminy, 
(szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 58 530 
51 38) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 31 
sierpnia br.

TO NIE JEDYNE DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY 
EKOSYSTEMU NA TERENIE GMINY TCZEW.

Świetną wiadomością jest podjęcie uchwały przez Radę 
Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na posiedzeniu 24 lutego 
2020 r., w sprawie udzielenia gminie Tczew dofinansowania w 
formie pożyczki do kwoty 2.372.380 zł na realizację zadania 
inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki-
wodno ściekowej na terenie gminy Tczew poza granicami 
aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych”. Celem programu jest poprawa stanu 
gospodarki wodno-ściekowej na terenach leżących poza dużymi 
ośrodkami miejskimi. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu 
inwestycji polegających na zaopatrzeniu mieszkańców 
w wodę i zagospodarowaniu ścieków na obszarach poza 
aglomeracjami ujętymi w Krajowym Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych. Program realizowany jest do 2023 r., a 
beneficjenci programu (w tym przypadku gmina Tczew) mogą 
liczyć na wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki z 
możliwością częściowego umorzenia spłaty kapitału.

Realizacja zadania przewidziana jest dwuetapowo:
• etap I - budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Zwierzynek na terenach działek z 
istniejąca zabudową mieszkaniową, z przeznaczeniem dla 
mieszkańców tej miejscowości, którzy obecnie posiadają 
zbiorniki bezodpływowe;
• etap II - budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach : Szczerbięcin, Dalwin i Łukocin 
na terenach działek z istniejąca zabudową mieszkaniową, z 
przeznaczeniem dla mieszkańców tych miejscowości, którzy 
obecnie posiadają zbiorniki bezodpływowe.

Obecnie samorząd przygotowuje się do sporządzenia planów 
ekologicznych oczyszczalni przydomowych dla 9 gospodarstw 
w miejscowości Zwierzynek.
Zakończenie realizacji całej inwestycji przwiduje się do 2023 r.
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