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W NUMERZEPIERWSZE ROWERY 
JUŻ W LISTOPADZIE   Lato w mieście  

pełne atrakcji

  Więcej miejsc do gry  
w siatkówkę i koszykówkę

  Rekordowa frekwencja  
na Festynie Samorządo-
wo-Komunalnym

  Wiślana Trasa Rowerowa 
– w tym roku kolejne od-
cinki i miejsca postojowe

  Świadczenia wychowaw-
cze, rodzinne, fundusz 
alimentacyjny, dobry 
start – informator

Przedstawiciele 14 gmin, w tym prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki , podpisali umowę 
na budowę systemu roweru metropolitalnego. Już w listopadzie na ulicach wszystkich mi-
ast i gmin uczestniczących w projekcie pojawią się pierwsze rowery publiczne, a cały sys-
tem wystartuje z początkiem marca 2019 r. Firma NB Tricity zaoferowała wprowadze-
nie 4080 szt. rowerów, które będą służyć mieszkańcom gmin Obszaru Metropolitalnego 
Gdańsk-Gdynia-Sopot – oprócz Trójmiasta, uczestnikami projektu są Tczew, Sierako-
wice, Kartuzy, Pruszcz Gdański, Rumia, Reda, Puck, Władysławowo, Żukowo, Stężyca, 
Somonino. Wszystkie rowery będą wspomagane elektrycznie.
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20 kuchni na kółkach stanęło 
na Bulwarze Nadwiślańskim. 
Tczewianie chętnie korzystali 
z ich oferty.
Przez trzy dni – od 15 do 17 
czerwca w Tczewie trwał Zlot 
Foodtrucków. Zaprosił je do 
Tczewa prezydent Mirosław 
Pobłocki. – To już trzeci Zlot 
Foodtrucków w naszym mieście. Dwa poprzednie w czerwcu i sierpniu 
ubiegłego roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem tczewian, stąd 
kolejna wizyta – mówi prezydent.-  Bulwar to wspaniałe miejsce na tego 
typu wydarzenia. Tczewianie chętnie próbują nietypowych dań, co wi-
dać po pełnych stolikach i kolejkach do poszczególnych foodtrucków.  
Foodtrucki proponowały m.in. dania kuchni meksykańskiej, hi-
szpańskiej, były frytki, kanapki z szarpaną wieprzowiną, holender-
skie zapiekanki, kuchnia azjatycka, rozmaite hamburgery i hot-dogi. 
Były też nietypowe tajskie lody oraz molekularna lemoniada. Na naj-
młodszych czekała też ścianka wspinaczkowa i inne atrakcje.

M.M.

Z nagrodą dla całego zespołu oraz wyróż-
nieniem dla trębacza Piotra Piechowskiego 
wróciła Harcerska Orkiestra Dęta z ogólno-
polskiego festiwalu.
15-17 czerwca 2018 Harcerska Orkie-
stra Dęta im. Stanisława Moniuszki pod 
dyrekcją Magdaleny Kubickiej-Netki 
wzięła udział w 46. Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dę-
tych w Inowrocławiu.
Trzydniowe popisy orkiestr z całej Polski oceniało jury w składzie:
•	 płk Paweł Lewandowski (dyrektor Reprezentacyjnego Zespo-

łu Artystycznego Wojska Polskiego),
•	 st. chor. szt. Mirosław Chilmanowicz (starszy inspektor Wydzia-

łu Orkiestr Wojskowych Dowództwa Garnizonu Warszawa)
•	 dr Orlin Bebenow (muzyk, aranżer, kompozytor).
W ramach Festiwalu przeprowadzony został Konkurs, którego przedmio-
tem był: koncert estradowy, gra w marszu i pokaz musztry paradnej.
Nasza Harcerska Orkiestra Dęta rywalizowała z innymi orkiestra-
mi w Koncercie Estradowym, w którym obowiązkowym utworem 
była „Córka Rybaka” Rudiego Schubertha i zdobyła III miejsce w 
kategorii Wielka Orkiestra Dęta (licząca powyżej 35 muzyków 
-instrumentalistów). Wyróżnienie indywidualne otrzymał rów-
nież trębacz Harcerskiej Orkiestry Dętej – Piotr Piechowski.

Aktualności

PANoRAMA MiAstA  
BiUlEtyN iNfoRMAcyjNy sAMoRZądU MiAstA tcZEWA
Rada pROGRaMOWa: 
pRzeWOdniczący – Kazimierz ickiewicz 
człOnKOWie – Adam Urban, Katarzyna Mejna,  

Rajmund dominikowski, józef cichon
RedaKTOR naczeLna – Małgorzata Mykowska
RedaGuje: 
 Urząd Miejski w tczewie ( 58 77-59-300,  

Biuro Rzecznika Prasowego ( 58 77-59-322
naKład: 8 000 egzemplarzy
dRuK: Wydawnictwo Bernardinum sp. z o.o.

Ilu nas jest?
Na początku czerwca  br. w Tczewie zameldowanych było 57 306 
osób, w tym 56 059 na pobyt stały i 1247  na pobyt czasowy. Od 
początku maja przybyły 24 osoby.

XLIII SESJA
Porządek obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

28 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

i. część pierwsza:
1. Otwarcie sesji i powitanie gości.
2. Sprawdzenie obecności radnych.
3. przedstawienie proponowanego porządku obrad sesji.
4. przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Tczewie z 24 maja 2018 r.    
5. informacja z działalności prezydenta Miasta Tczewa za czerwiec 2018 r.
6. informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 24 maja do 

27 czerwca 2018 r.

ii. część druga:
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawo-

zdaniem z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
7.1 Wystąpienie prezydenta Miasta Tczewa.
7.2 Wystąpienie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7.3 dyskusja.
7.4 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tczewa za 2017 rok. 
7.5 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia prezydentowi Miasta Tczewa absolu-

torium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
8. Sprawozdanie z działalności prezydenta Miasta Tczewa za 2017 r.
9. Raport z realizacji Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych w mie-

ście Tczewie za 2017 rok.
10. przedstawienie protokołu nr 2/2018 z kontroli przeprowadzonej przez zespół 

kontrolny Komisji Rewizyjnej w Wydziale Spraw Społecznych w zakresie: „Roz-
liczanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta na realizację 
Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii dla miasta Tczewa w latach 2016-2017”.

11. podjęcie uchwał w sprawie:
11.1 nadania nazw drogom wewnętrznym,
11.2 nadania nazw rondom w mieście Tczewie,
11.3 określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Tczew miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
11.4 ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta 

Tczewa odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych prze-
znaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,

11.5 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy 
nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Hanny Hass, stanowiącej włas-
ność Gminy Miejskiej Tczew,

11.6 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, 
oznaczonej numerem działki 129,

11.7 wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż z bonifikatą nieruchomości 
wykorzystywanej pod budownictwo mieszkaniowe, co do której wygasło 
prawo użytkowania wieczystego, położonej w Tczewie przy ul. Spółdzielczej, 
oznaczonej numerem działki 137,

11.8 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miejskiej Tczew do realizacji pro-
jektu konkursowego „profilaktyka i edukacja zdrowotna pracowników MOpS 
w Tczewie”, współfinansowanego z europejskiego Funduszu Społecznego na 
podstawie Regionalnego programu Operacyjnego Województwa pomorskie-
go na lata 2014-2020 (RpO Wp 2014-2020) w ramach poddziałania 05.04.02. 
zdrowie na rynku pracy,

11.9 przyjęcia Miejskiego programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020,
11.10 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na ii półrocze 2018 r.
11.11 wynagrodzenia prezydenta Miasta Tczewa,
11.12 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok,
11.13 zmian Wieloletniej prognozy Finansowej miasta Tczewa na lata 2018-2033.
12. zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
13. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowania, życzenia itp.).
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Orkiestra Harcerska znOwu na pOdium

FOOdtrucki gOtOwały nad wisłą
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Motyli Ogród dedykowany cho-
rym na mukowiscydozę otwarty 
został w Tczewie.
Motyli Ogród znajduje się na 
os. Suchostrzygi, w pobliżu 
„deptaka kolejowego”, skąd bli-
sko także do Szkoły Podstawo-
wej nr 12. Do tej szkoły uczęsz-
cza m.in. 8-letnia Zuzia chora 
na mukowiscydozę. Na otwar-
cie Motylego Ogrodu Zuzia 
przyszła wraz z mamą, bratem 
oraz koleżankami i kolegami ze 

MOTYLI OgRóD JUŻ W TcZEWIE
Tczewscy radni przyjęli w korek-
cie budżetu dodatkowe fundu-
sze, dzięki którym możliwe bę-
dzie wybudowanie w tym roku 
krytego lodowiska.

Przyjęta przez radnych w maju 
br. uchwała, zwiększyła tego-
roczne wydatki budżetu miasta 
o 1,8 mln zł. Ich przeznaczenie 
wyjaśnił prezydent Tczewa Mi-
rosław Pobłocki.
– Największą kwotą w korekcie 
jest dodatkowe 1,3 mln zł na 
budowę krytego lodowiska- po-
wiedział prezydent. – Pierwszy 
przetarg na wykonanie tego za-
dania został unieważniony, po-
nieważ kwota zawarta w ofer-
cie znacznie przewyższała nasz 
plan finansowy. Po przeprowa-
dzeniu weryfikacji zakresu prac, 
ogłoszony został kolejny prze-
targ. Wpłynęła jedna oferta za 
blisko 3,5 mln zł, a wiec rów-
nież przekraczająca zakładany 
budżet. Aby móc zrealizować 
to zadanie, niezbędne jest doło-
żenie 1,3 mln zł do kwoty prze-
znaczonej na ten cel w pierwot-
nym budżecie.
Dodatkowe koszty – 413 tys. 
zł, wynikają z wprowadzonej 
przez rząd reformy edukacji. 
Okazało się, że niezbędne re-
monty pomieszczeń szkolnych 
i ich doposażenia wykracza-
ją poza przewidziane wcześniej 
150 tys. zł. 
28,5 tys. zł to kwota, któ-
rą otrzyma Fabryka Sztuk na 
zrealizowanie kolejnej wiel-
kiej inscenizacji historycznej. 
Tym razem będzie to rekon-
strukcja bitwy pod Tczewem  
z 1627 r., podczas wojny polsko-
szwedzkiej.
Jak wyjaśnił prezydent M. Po-
błocki, 40 tys. zł w korekcie 
budżetu to kwota związana  
z przyszłą budową basenu na 
terenie kanonki. – Po analizie 
ekspertów, okazało się, że wa-
runki gruntowe na tym tere-
nie są sprzyjające dla takiej in-
westycji. Dalszym krokiem jest 
wykonanie planu funkcjonal-
no-użytkowego . Na to właśnie 
przeznaczymy 40 tys. zł.
Radni przyjęli uchwałę jedno-
głośnie.

M.M.

Dwa nowe boiska otrz ymali  
w tym roku mieszkańcy os. Sta-
szica, a przed nami kolejne in-
westycje.
W ramach I etapu zagospodaro-
wania terenu rekreacyjnego przy 
ul. Flisaków wykonano boiska  
o sztucznej nawierzchni poliu-
retanowej do gry w siatkówkę 
oraz koszykówkę. Oba boiska 
zostały wyposażone w niezbęd-
ny sprzęt. Wykonane zostało 
też dojście do boisk, ustawione 
ławki, kosze na śmieci. 
Z boisk korzystają już ucznio-
wie szkoły, a także inni miesz-
kańcy.
Jeszcze w tym roku mają być 
realizowane jeszcze dwa ko-
lejne etapy inwestycji , czy-
li chodniki, oświetlenie parko-
we, oświetlenie ul. Okrętowej, 

więcej miejsc dO gry w siatkówkę i kOszykówkę

szkoły. Nie zabrakło też przed-
szkolaków oraz przedstawicieli 
Polskiego Towarzystwa Walki 
z Mukowiscydozą. 
Symbolicznego otwarcia ogro-
du dokonała Zuzia wraz z pre-
zydentem Tczewa Mirosławem 
Pobłockim. – Stworzyliśmy 
to miejsce, aby przypominało 
o chorych na mukowiscydozę, 
która dotyka wielu narządów, 
w tym układu oddechowego. 
Motyle skrzydła przypomina-

ją kształtem płuca osoby cho-
rej na mukowiscydozę, dlate-
go motyl stal się symbolem tej 
choroby. Mam nadzieję, że to 
miejsce zwabi do Tczewa naj-
piękniejsze motyle – powie-
dział Mirosław Pobłocki, pre-
zydent Tczewa. 
W „Motylim Ogrodzie” po-
sadzone zostały rośliny zwa-
biające motyle, m.in. budle-
je Dawida. 

M.M.

Zuzia razem z prezydentem Tczewa symbolicznie otworzyła Motyli Ogród

kolejne ławki, kosze na śmie-
ci, stojaki rowerowe, nasadze-
nia zieleni. W latach następ-
nych pozostanie do wykonania:  
tor dla rolkarzy, miejsca par-
kingowe, boisko do gry w piłkę 

nożną o naturalnej nawierzch-
ni trawiastej.
I etap inwestycji kosztował bli-
sko 430 tys. zł 

M.M.

dOdatkOwe Fundusze 
na kryte lOdOwiskO



Czerwiec/lipiec 2018 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
� • społeczeństwo

M
. M

yK
OW

SK
a 

Drużyna z rosyjskiego Kurska zwy-
ciężyła w Turnieju Miast Partner-
skich w piłce nożnej, który 2 czerw-
ca rozegrany został w Tczewie.
W turnieju wzięło udział osiem 
drużyn: Aizkraukle (Łotwa), 
Beauvis (Francja), Birżai (Litwa), 
Bitterfeld – Wolfen (Niemcy), 
Kursk (Rosja), Witten (Niemcy), 
Barking&Dagenham (Anglia)  
i oczywiście Tczew. Mecze roz-
grywane były na boisku Zespołu 
Szkól Ekonomicznych. Turniej 
otworzył Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.
Turnieje piłki nożnej organi-
zowane są od wielu lat w gro-
nie miast partnerskich Tczewa 
i Witten. W skład amatorskich 
drużyn wchodzą przedstawicie-

W Tczewie gościła delegacja z part-
nerskiego miasta Słuck na Białorusi.
Słuck to najmłodsze miasto 
partnerskie Tczewa – umowa  
o współpracy została podpisana 
we wrześniu ubiegłego roku. Do 
Tczewa przyjechała 4-osobo-
wa delegacja na czele z Andrie-
jem Janczewskim, przewodni-
czącym Słuckiego Rejonowego 
Komitetu Wykonawczego.
Delegacja spotkała się z przed-
stawicielami samorządu miasta 
Tczewa. Przywitał ich prezy-
dent Mirosław Pobłocki oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
– Mirosław Augustyn. Go-
ście zwiedzili miasto oraz kilka 

Szkoła Podstawowa nr 4 ma nowy 
sztandar. Uczniowie otrzymali go 
podczas uroczystości z okazji Dnia 
Patrona.
Szkoła Podstawowa nr 4 to daw-
ne Gimnazjum nr 3. Wraz ze 
zmianą nazwy placówki, stra-
cił on aktualność, ale nie zmie-
nił się patron szkoły – nadal jest 
to Kardynał Stefan Wyszyński. 
28 maja, podczas uroczystości  
z okazji Dnia Patrona, prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki 
wręczył sztandar na ręce dyrek-
tora szkoły – Tomasza Szulca. 
– Sztandar jest symbolem war-
tości, także tych wartości, któ-
re przyświecają Waszej szkole 
– powiedział prezydent Miro-

PARTNERZY ZE SłUcKA PRZYJEcHALI DO TcZEWA
tczewskich firm: Flex, ZUOS, 
Koral). Uczestniczyli również 
w Festynie Samorządowo-Ko-
munalnym. Zwiedzili Zamek  
w Malborku oraz Gdańsk.
W porozumieniu podpisanym  
w ubiegłym roku oba miasta zo-
bowiązały się m.in. do zacieśnia-
nia współpracy poprzez wymianę 
doświadczeń pomiędzy miejsco-
wymi organami samorządowymi, 
instytucjami oraz organizacjami 
odpowiadającymi za działalność 
gospodarczą, kulturalną, eduka-
cyjną, rozwój sportu i turystyki, 
a także za działalność organizacji 
społecznych.

M.M.Pod drogowskazem przyjaźni

PUcHAR PRZEcHODNI JEDZIE DO KURSKA

Tczewska drużyna z prezydentem Tczewa Mirosławem Pobłockim
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le samorządów lokalnych oraz 
gminnych jednostek organiza-

UcZNIOWIE „cZWóRKI” JUŻ POD SZTANDAREM
sław Pobłocki. – Jest i zawsze był 
wielką świętością, dla tych, któ-
rych reprezentował, którzy się  
z nim utożsamiali. Od dzisiaj na 
ten sztandar będziecie składać 
ślubowanie wy i wszyscy następ-
ni uczniowie tej szkoły. 
Dyrektor Tomasz Szulc prze-
kazał sztandar pocztowi sztan-
darowemu ze słowami: „Niech 
prowadzi Was ku lepszej przy-
szłości. Niech zawsze symbo-
lem Waszej godności i powin-
ności uczniowskiej. Strzeżcie 
jego honoru”.
Uroczystość uświetnił program 
artystyczny w wykonaniu ucz-
niów.

M.M.

cyjnych. Tradycją jest, że każ-
dy kolejny turniej odbywa się 

w mieście skąd pochodzi zwy-
cięzca wcześniejszych rozgry-
wek. W ubiegłym roku turniej 
odbył się w Mallnitz w Austrii 
– tczewska drużyna zdobyła 
wówczas pierwsze miejsce i Pu-
char Przechodni.
Tym razem zwycięstwo wywal-
czyli zawodnicy z Kurska zdo-
bywając Puchar Przechodni. Na 
drugim miejscu była drużyna  
z Wolfen, na trzecim – Tczew.
W tczewsk iej ek ipie gra l i: 
Krzysztof Bejgrowicz, Artur 
Czucha, Robert Karnowski, 
Gerard Kneba, Rafał Elcman, 
Damian i Paweł Kleinschmidt, 
Rafał Marcinkowski, Sławo-
mir Śpieć.

M.M.
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społeczeństwo

O zarzadzaniu miastem i sposo-
bach spędzania wolnego czasu, 
o nowych inwestycjach i ulubio-
nych posiłkach – na spotkaniu 
prezydenta Tczewa z uczniami 
SP 12 nie było tematów tabu.

Prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki został zaproszony 
przez uczniów klas IV-VI Szko-
ły Podstawowej nr 12 w Tcze-
wie. Spotkanie trwało półto-
rej godziny, a trwałoby jeszcze 
dłużej, gdyby nie kolejne lek-
cje, na które uczniowie musie-
li wrócić. Pytań do prezydenta 
było mnóstwo. Uczniowie inte-
resowali się sprawami zarzadza-
nia miastem, chcieli dowiedzieć 
się, jakie nowe inwestycje są pla-
nowane w Tczewie, interesował 
ich nowy basen, ścieżki rowero-
we, remonty ulic, stadion. Pytali 
też o polityczne plany prezyden-
ta M. Pobłockiego – czy woli być 
Tczewa, czy może prezydentem 
RP lub jakiegoś innego kraju. 
Prezydent uznał, że praca w sa-
morządzie miasta, chociaż trud-

20 tys. zł na realizację „Zielonej 
Strefy Relaksu” otrzymało Sto-
warzyszenie na Rzecz Szkolni-
ctwa Specjalnego w Tczewie od 
Fundacji grupy PKP.
15 czerwca, w obecności prezy-
denta Tczewa Mirosława Pobło-
ckiego, prezes Fundacji Grupy 
PKP – Katarzyna Kucharek oraz 
przedstawiciele Stowarzyszenia  
–  członek zarządu Aleksandra 
Beśka i sekretarz – Magdalena 
Okapiec–Kortas zawarli umowę 
mającą na celu wsparcie projektu 
„Wybiegajmy Zieloną Strefę Re-
laksu”. Głównym założeniem tego 
przedsięwzięcia jest stworzenie 
miejsca, w którym niepełnospraw-
ni podopieczni Zespołu Placówek 
Specjalnych w Tczewie będą mo-
gli bezpiecznie wypoczywać i re-
laksować się po licznych rehabilita-
cjach i terapiach, ale również bawić 
się oraz uczyć poprzez poznawanie 
świata za pomocą wszystkich zmy-
słów. Wśród rodzin podopiecznych 
i pracowników Stowarzyszenia są 
osoby, które były lub są związane 
z Grupą PKP.
– Zgodnie z założeniami Funda-
cji Grupy PKP wspieramy insty-
tucje, których celem jest działanie 
m.in. na rzecz osób zmagających 
się z niepełnosprawnością, a taką 
organizacją jest Stowarzyszenie 
na Rzecz Szkolnictwa Specjalne-
go. Chcemy, aby dzieci i młodzież, 
poddawana wielu zabiegom reha-
bilitacyjnym szybko wracała do 
jeszcze większej sprawności, a do 
tego z uśmiechem na twarzy. Cze-
go życzymy im z całego serca! – 
podkreśla Katarzyna Kucharek, 
prezes Fundacji Grupy PKP. 
Stowarzyszenie na Rzecz Szkol-
nictwa Specjalnego powstało  
w 2011 roku w Tczewie i mie-
ści się przy ul. Grunwaldzkiej 1. 
Działalność tej organizacji po-
żytku publicznego ma na celu 
wspieranie inicjatyw społecznych 
poprzez edukację prowadzącą do 
poprawy sytuacji osób z niepeł-
nosprawnością. 

11 kolejnych par świętowało jubi-
leusze małżeńskie. Zastępca pre-
zydenta Tczewa Adam Urban prze-
kazał im życzenia, kwiaty oraz 
specjalne bony jubileuszowe.
23 maja w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego odbyła się kolejna  
w tym roku uroczystość związa-
na z jubileuszami małżeńskimi. 
Wiceprezydent Adam Urban 
oraz kierownik USC – Alina 
Kollwitz-Sobolewska życzyli 
wszystkim pomyślności, zdro-
wia i jeszcze wielu wspólnych 
jubileuszy.

tczewianie świętOwali jubileusze małżeńskie
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Pary, które obchodzą jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego 
otrzymały Medale Prezyden-
ta RP za długoletnie pozycie 
małżeńskie, natomiast wszyst-
kie małżeństwa otrzymały od 
prezydenta miasta Tczewa sym-
boliczne bony na nagrody rze-
czowe o wartości od 1000 do 
2000 zł. 
Jubileusze pożycia małżeńskie-
go obchodzili: 
60-lecie
• Irena i Ludwik Wójcik

55-lecie
1. Maria i Tadeusz Kurus
2. Władysława i Jan i Wiccy
50-lecie
1. Elżbieta i Tadeusz Tomeccy
2. Zofia i Gerard Manuszewscy
3. Henrieta i Jerzy Kamień 
4. Maria i Stefan Durczak 
5. Wanda i Jerzy Ruszkowscy 
6. Bogumiła i Henryk Kijewscy
7. Bogumiła i Marian Wiącek 
8. Zofia i Jan Dembek.

M.M.

Z PREZYDENTEM BEZ TEMATóW TABU

na i odpowiedzialna, daje mu 
znacznie więcej satysfakcji.
Uczniów interesowały także tema-
ty mniej oficjalne – sposób, w jaki 
prezydent spędza czas wolny, jakim 
jeździ samochodem, jakie potrawy 
smakują mu najbardziej i gdzie naj-
chętniej jeździ na wakacje.
Prezydent cierpliwie odpowia-
dał na wszystkie pytania. – Bar-
dzo Wam dziękuję za zaprosze-
nie. Było to dla mnie bardzo 

miłe spotkanie i mam nadzieję, 
że jeszcze nie jeden raz będzie-
my mieli okazję na takie rozmo-
wy – powiedział prezydent Mi-
rosław Pobłocki. 
Spotkanie poprowadziła dyrek-
tor SP 12 – Lidia Wasielew-
ska. Na zakończenie uczniowie 
wręczyli prezydentowi – włas-
noręcznie wykonany obraz  
z tczewskim wiatrakiem.

M.M.

coraz bliżej „zielonej 
strefy relaksu”

W tym miejscu jeszcze w tym roku 
postanie bezpieczny plac zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych
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Jeszcze w tym roku 
powstaną miej-
sca postojowe dla 
rowerzystów przy 
Wiślanej Trasie Ro-
werowej R9 w po-
wiecie tczewskim.

Gmina Miejska Tczew od 
czerwca 2017 r. realizuje projekt 
partnerski pn.: „Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu między-
narodowym R10 i Wiślana Tra-
sa Rowerowa R9 – Partnerstwo 
Miasta Tczewa”. Naszymi part-
nerami w projekcie są gminy  
z powiatu tczewskiego tj. Gmi-
na Tczew, Gmina Subkowy, 
Gmina Pelplin, Gmina Gniew. 
Gmina Miejska Tczew. Gmi-
na Miejska Tczew jest Partne-
rem wiodącym, który koordy-
nuje i monitoruje prace całego 
projektu. 
W Tczewie pierwszy odcinek 
Wiślanej Trasy Rowerowej R9, 
tj. ok. 600 m na ul. Partyzan-
tów od skrzyżowania z ul. Pio-
nierów do Zakładu Usług Ko-
munalnych wraz z przejściem 
na ul. Czatkowską, został odda-
ny do użytku pod koniec listo-
pada 2017 r. Krótko po okresie 
zimowym można już było za-
obserwować wzrost zaintere-
sowania rowerzystów tym od-
cinkiem trasy. Władze Tczewa 
czekają na rozstrzygnięcie pro-
cedury zamówień publicznych 
na budowę II etapu Wiślanej 
Trasy Rowerowej R9 w Tcze-
wie oraz pełnienie nadzoru nad 
realizacją tej budowy. Będzie 
to odcinek 651 m od ul. Czat-
kowskiej w okolicach Zakładu 
Usług Komunalnych do ul. Łą-
kowej oraz odcinek ok. 290 m 
ul. Nadbrzeżnej, tj. odcinek od 
skrzyżowania ul. Ceglarskiej do 
kładki na rzece Drybok.
Obecnie partnerzy projektu są 
w trakcie przeprowadzania pro-
cedur zamówień publicznych 
na wyłonienie wykonawców 
prac związanych z zagospoda-
rowaniem miejsc postojowych 
w małą architekturę na terenie 
swojej gminy (Gminy Subkowy, 
Gniew, Pelplin) oraz prac zwią-

Wiślana Trasa Rowerowa

W TYM ROKU KOLEJNE ODcINKI I MIEJScA POSTOJOWE

zanych z budową drogi rowe-
rowej (Gmina Miejska Tczew, 
Gmina Tczew, Gmina Pelplin). 
W ramach całego projektu po-
wstanie 13 miejsc postojowych 
dla rowerzystów, wyposażonych 
w zależności od potrzeb - m.in. 
w ławki, stoły, wiaty, sanitaria-
ty, śmietniki, stojaki rowero-

we, tablice informacyjne z mapą 
przebiegu trasy.
Dotychczas Gmina Gniew wy-
łoniła wykonawcę na zagospo-
darowanie pięciu miejsc posto-
jowych. Gmina Pelplin realizuje 
projekt w systemie zaprojektuj-
wybuduj i planuje wykonać dro-
gę rowerową na wale przeciw-

powodziowym o nawierzchni 
bitumicznej oraz zagospoda-
rować dwa miejsca postojowe. 
W Gminie Subkowy do końca 
roku mają powstać dwa miejsca 
postojowe w Gorzędzieju i Ry-
bakach. Gmina Tczew w tym 
roku planuje budowę kładki na 
rzece Drybok w rejonie Stru-
gi Subkowskiej. Obecnie trwa 
procedura zamówień publicz-
nych na wyłonienie wykonawcy 
robót budowlano-montażowych 
w tym zakresie oraz nadzoru in-
westorskiego.

W roku 2019 planuje się bu-
dowę kolejnych odcinków Wi-
ślanej Trasy Rowerowej R9 na 
wale przeciwpowodziowym 
w Gminie Tczew i w mieście 
Tczew, a także zagospodaro-
wanie pozostałych miejsc po-
stojowych oraz kompleksowe 
i jednolite oznakowanie całej 
Wiślanej Trasy Rowerowej R9 
na terenie powiatu tczewskiego 
wg standardów unijnych wraz 
z oznakowaniem atrakcji tury-
stycznych znajdujących się bez-
pośrednio na trasie lub bliskiej 
odległości.

Zapoznaj się również z infor-
macją na str. www.pomorskie.
travel i www.pomorskie.eu 

Informacje nt. projektu: htt-
ps://projektyue.wrotatczewa.pl/
pomorskie-trasy-rowerowe-o-
znaczeniu-miedzynarodowym-
r10-i-wislana-trasa-rowerowa-
r9-partnerstwo-miasta-tczewa 

projekt jest współfinansowany z europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014-
2020. Oś priorytetowa 8. Konwersja. działanie 8.4 Wsparcie 
atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. 

inwestycja realizowana jest w ramach przedsięwzięcia 
strategicznego Województwa pomorskiego „pomorskie 
Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowych R-10 i Wi-
ślana Trasa Rowerowa R-9”.  Trasa docelowo będzie częścią 
międzynarodowej sieci szlaków rowerowych euro Velo.



• �
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Czerwiec/lipiec 2018

Rower

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Rozwoju Miasta
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel. (058) 77 59 428 
www.rower.tczew.pl, e-mail: rowery@um.tczew.pl,

 https://www.facebook.com/mdrtczew/

ZESPół DS. POLITYKI ROWEROWEJ

MeVO – decyzja zapadła
Wybór wykonawcy i operato-
ra Systemu Roweru Metropoli-
talnego MEVO
W dniu 29 maja 2018 r. Obszar 
Metropolitalny Gdańsk-Gdy-
nia-Sopot, jako Zamawiają-
cy, dokonał wyboru najkorzyst-
niejszej oferty w przetargu na 
realizację zadania polegające-
go na dostawie, uruchomieniu 
oraz zarządzaniu i komplekso-
wej eksploatacji systemu roweru 
metropolitalnego OMG-G-S. 
Najkorzystniejszą ofertę złoży-
ła spółka NB Tricity sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie. Wy-
brany wykonawca za realizację 
przedmiotu zamówienia zaofe-
rował kwotę 40.272.906,00 zł. 
W złożonej ofercie zadeklarował 
dostarczenie 4080 szt. rowerów, 
wszystkie z napędem wspoma-
ganiem elektrycznie. Na Tczew 
przypadnie min. 152 rowery roz-
lokowane w 28 lokalizacjach. 
Start systemu, I etapu planowa-
ny jest na jesień tego roku.

Ruch rowerowy – statystyki 
Długość ścieżek rowerowych  
w naszym mieście wciąż wy-
dłuża się, a wraz z nią wzrasta 
liczba rowerzystów w Tczewie.  
W trosce o właścicieli jedno-
śladów Urząd Miejski zlecił za-
montowanie kolejnych stojaków 
u-kształtnych, czyli takich, któ-
re spełniają standardy bezpie-
czeństwa. Tylko w tym roku 
przybyło ich aż 130 sztuk! W 
sumie w miejscach publicznych 
mamy już 615 stojaków. 
Skąd wiemy, że liczba rowerzy-
stów w Tczewie systematycznie 
rośnie? Dzięki pętlom induk-
cyjnym umieszczonym w czte-
rech różnych miejscach dane  
o intensywności ruchu rowero-
wego w mieście są na bieżąco ak-
tualizowane i kumulowane. Na-
leży nadmienić, iż w 2018 roku 
powstały trzy nowe punkty po-
miarowe (przy ul. Gdańskiej, ul. 
Armii Krajowej oraz ul. Wojska 
Polskiego). Liczby odnotowane 

ROWEROWE WIEścI 

w ostatnim czasie pozytywnie 
szokują. Operując przykładami: 
licznik przy ul. Wojska Polskie-
go od 23 kwietnia do 27 maja 
zliczył już ponad 30 tys. przejaz-
dów! Z wszystkich czterech licz-
ników rowerowych to właśnie 
ten na ul. Wojska Polskiego od-
notowuje największy ruch rowe-
rowy. Średnio dobowe pomiary 
sięgają nawet do 1300 przejaz-
dów co tylko potwierdza wcześ-
niejsze przypuszczenia, że ul. 
Wojska Polskiego jest głównym 
rowerowym traktem Tczewa.
Pełne statystyki dostępne są pod 
adresem: http://www.rower.
tczew.pl/pomiary-ruchu/

edukacja rowerowa – na trasie
Edukacja rowerowa dla dzieci  
i młodzieży szkolnej już prawie 
dobiegła końca. Etap teoretycz-
ny uczestnicy już mają dawno za 
sobą. Niektórym zostały „do za-
liczenia” zajęcia praktyczne. 
Przed wyjazdem w miasto ro-
wery są sprawdzane pod kątem 
sprawności. Organizatorzy przy-
pominają dzieciom jakie zasa-
dy panują podczas poruszania się  
w kolumnie rowerowej i weryfi-
kują czy utrwaliły wiedzę z zajęć 
teoretycznych. Chwilę przed star-
tem część dzieci mówi, że czuje 
strach, ale mimo to nie mogą do-
czekać się aż wyruszą w teren.
Po 45-minutowej przejażdż-
ce ścieżkami rowerowymi oraz 

ulicami dzieci są podekscytowa-
ni. Anna Jaremko, instruktorka 
ze Stowarzyszenia Rowerowa 
Gdynia, dba o bezpieczeństwo 
i zwraca uwagę na błędy oraz 
pozytywne zachowania dzie-
ci. Okazuje się, że początkowy 
strach szybko minął a wcześniej-
sze przygotowanie pomogło przy 
poprawnej sygnalizacji skrętów  
i uniknięciu niebezpiecznych 
sytuacji. W trakcie przejażdżki 
prowadzący kilkukrotnie stopują 
całą kolumnę. Podczas przystan-
ków analizują poszczególne od-
cinki i dopytują uczestników co 
sądzą o danych drogach, prze-
jazdach rowerowych i konkret-
nych sytuacjach.
Podobna oferta zostanie skie-
rowana także do kobiet, osób 
starszych i rodziców z dziećmi. 
Program ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa i świadomości 
wszystkich uczestników ruchu 
oraz promocję transportu rowe-
rowego w mieście.

Rowerowy maj – podsumowanie
Ponad 85 tysięcy – tyle razy 
uczniowie i uczennice tczew-
skich szkół wybrali rower, hu-
lajnogę, deskorolkę czy rolki, by 
dostać się na lekcje. Dane te po-
chodzą ze statystyk podsumo-
wujących trzecią edycję kampa-
nii Rowerowy Maj w Tczewie.
W tegorocznej rywalizacji wzię-
ło udział 10 placówek, czyli 5426 

uczniów! Z roku na rok co raz 
więcej szkół decyduje się dołą-
czyć do kampanii – w 2016 r. 
do konkursu przystąpiły cztery 
szkoły, a w ubiegłym już osiem.
Maj to zdecydowanie rowerowy 
miesiąc – mówi prezydent Miro-
sław Pobłocki. – Wyniki kampa-
nii są imponujące. Bardzo cieszy 
fakt, iż dzieci i młodzież wy-
bierają aktywną drogę do szkół. 
Dzięki „Rowerowemu Majowi” 
uczestnicy uczą się, przypomina-
ją sobie jak wartościowa jest tro-
ska o kondycję, zdrowy tryb ży-
cia i środowisko. 
W tym roku, w ramach kampa-
nii „Rowerowy Maj” szkoły zo-
stały podzielone na dwie kate-
gorie: dużą i średnią szkołę. Aż 
66,5 proc. uczniów tczewskich 
szkół, co najmniej raz przyje-
chało do szkoły rowerem, hu-
lajnogą, na rolkach lub desce. 
Poziom rowerowej frekwen-
cji wyniósł 43,7 proc. (51 proc. 
wśród podstawówek i 9,8 proc. 
wśród gimnazjów). 
– W 2018 r. do konkursu zosta-
ła zaproszona również młodzież 
w wieku gimnazjalnym, chociaż 
zabawa skierowana jest do młod-
szych dzieci, z uwagi na bardziej 
atrakcyjne dla nich nagrody – 
tłumaczy Grzegorz Pawlikow-
ski, inspektor ds. polityki rowe-
rowej i mobilności w tczewskim 
ratuszu. – Biorąc pod uwagę tyl-
ko uczniów szkół podstawowych 
frekwencja jest wyższa niż rok 
temu o 1,3 proc.
W kategorii szkół dużych, naj-
wyższą rowerową frekwencję 
miała Szkoła Podstawowa nr 11 
(75,2 proc.), a w kategorii szkół 
średnich Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa Montessori (76,7 
proc.). Spośród wszystkich star-
tujących klas zwyciężyły 2b  
i 3d z SP 11, które osiągnęły 
100 proc. wynik. 
Kampania zorganizowana zosta-
ła przez Gminę Miejską w part-
nerstwie z Miastem Gdańsk, po-
mysłodawcą wydarzenia.
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Fax 58 77 59 338
Dyżurny Straży Miejskiej  
58 77 59 371

S T R A Ż  M I E J S K A  
W  T c Z E W I E

13 drużyn z całego kraju rywali-
zowało podczas zawodów psich 
sztafet Flyball Tczew. 

Zawody Flyball Tczew odby-
ły się już po raz rugi na tczew-
skim Bulwarze Nadwiślańskim. 
Poprzednia edycja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem za-
równo wśród widzów, jak i za-
wodników. 
W tym roku do Tczewa przyje-
chało jeszcze więcej uczestni-
ków – około 150 zawodników 
(opiekunów) i około 100 psów. 
Zawodnicy przyjechali m.in. z 
Warszawy, Katowic, Tarnow-
skich Gór, Trójmiasta, nie za-
brakło oczywiście gospodarzy. 
Organizatorem zawodów był 
tczewski amatorski klub spor-
towy Ultra Flyball Team, przy 
wsparciu prezydenta Tczewa 
Mirosława Pobłockiego. Pre-
zydent Tczewa otworzył ofi-
cjalnie zawody życząc uczest-

psie sztaFety rywalizOwały na bulwarze

nikom sportowej rywalizacji i 
dobrej zabawy.
Flyball to psia drużynowa dyscy-
plina sportowa polegająca na po-
konaniu przez psa szeregu nied-
użych przeszkód ustawionych w 
linii prostej. Na dwóch równole-
głych torach rywalizują ze sobą 
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dwie psie sztafety. Wygrywa ta, 
która wykona bezbłędny bieg 
szybciej od rywali. Jest tutaj ad-
renalina i ostre tempo. Pomiędzy 
poszczególnymi rundami flyball 
odbywały się pokazy frisbee, 
mondioringu oraz konkursy.

M.M. 

W maju 2018 r. tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 1079 interwen-
cji, w tym 514 zgłoszonych przez 
mieszkańców i przedstawicieli in-
stytucji, 236 – od operatorów mo-
nitoringu, 100 – zgłoszonych przez 
dyżurnych Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie oraz 229 – to in-
terwencje własne strażników.

• Przewieziono 11 osób z upo-
jeniem alkoholowym: 2 – 
do miejsca zamieszkania, 4 
– do pogotowia socjalnego  
w Elblągu, 1 – do ogrzewalni  
w Tczewie, 1 – do policyjnej 
izby zatrzymań, 1 – do ośrod-
ka dla bezdomnych „Fides”  
w Malborku, 1- do Stowarzy-
szenia na rzecz osób bezdom-
nych w Elblągu, 1 osoba nie 
wyraziła zgody na umieszcze-
nie w schronisku.

• Przeprowadzono 62 wspólne 
patrole z funkcjonariuszami 
Komendy Powiatowej Policji.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Su-

chostrzygi i Bajkowym pod-
jęli 31 interwencji własnych 
oraz 41 zleconych (przez ad-
ministracje i mieszkańców 
osiedli, dyżurnych SM), na-
łożyli 13 mandatów karnych 
na łącznie 1250 zł, wystawi-
li 4 wezwania dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
29 osób  pouczyli. 

 Na terenie Os. Garnuszew-
skiego i Zatorza dzielnicowi 
podjęli 11 interwencji włas-
nych oraz 105 zleconych, na-
łożyli 10 mandatów karnych 
na łącznie 850 zł, wystawi-
li 15 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
3 osoby pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta  
i Czyżykowa dzielnicowi 
podjęli 24 interwencje włas-
ne oraz 56 zleconych, nało-
żyli 10 mandatów karnych 
na łącznie 850 zł, wystawi-
li 11 wezwań dla sprawców 
wykroczeń drogowych oraz 
21 osób pouczyli. 

 Interwencje dzielnicowych 
dotyczą głównie spraw po-
rządkowych, spożywania al-
koholu w miejscach publicz-
nych, wykroczeń drogowych.

• Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-
ły z monitoringu dotyczące: 
kolizji drogowych (8, 15.05), 
uszkodzenia pojazdu (10.05), 
usiłowania włamania (17.05), 
uszkodzenia mienia (23.05), 
pożaru kamienicy (23.05), 
podpalenia (24.05), pobicia 
(25.05).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgod-
nego z przepisami wypro-
wadzania czworonogów  
i sprzątania po nich. Przepro-
wadzono 31 interwencji. Na-
łożono 1 mandat karny (100 
zł) za niezgodne z przepi-
sami wyprowadzanie psów. 
Pouczono 8 osób. 15-krotnie 
zgłoszono do schroniska in-
formację o psach bez opieki.

65 tys. zł przekazało miasto Tczew 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Umo-
wę w tej sprawie podpisał prezy-
dent Miroslaw Pobłocki.
– Kwota ta pozwoli na uzu-
pełnienie sprzętu ratownictwa 
przedmedycznego i wyposaże-
nie tczewskiej jednostki OSP 
w zestaw hydrauliczny ratow-
nictwa technicznego. To do-
posażenie zdecydowanie wpły-
nie na poprawę biezpieczeństwa 
Tczewa, ale też sąsiednich miej-
scowości, gdzie tczewska straż 
pożarna również interweniu-
je – mówi prezydent Mirosław 
Pobłocki.
W ramach zadania planowane 
jest doposażenie jednostki OSP 
w Tczewie w defibrylator oraz 
zestaw ratownictwa technicz-
nego (rozpieracz ramieniowy  
z akcesoriami, hydrauliczne no-
życe do cięcia, agregat zasilajacy 
do narzędzi hydraulicznych, ze-
staw węży hydraulicznych)
Ze względu na niewielką liczbę 
zespołów Państwowego Ratow-
nictwa Medycznego w Tczewie, 
jednostka ochrony przeciwpo-
żarowej często kierowana jest 
do niektórych zdarzeń, gdzie 
konieczne jest udzielenie rów-
nież podstawowej pomocy me-
dycznej. Odpowiednio wy-
posażone służby ratownicze 
gwarantują szybką i profesjo-
nalną pomoc pokrzy wdzo-
nym, w szczególności osobom, 
które na skutek popełnionych 
przestepstw wymagają pomo-
cy. Profesjonalne wyposażenie 
pozwala nieść pomoc wszyst-
kim osobom poszkodowanym  
w wypadkach komunikacyj-
nych, zdarzeniach wodnych (na 
rzece Wiśle), pożarach itp. 
Zadanie współfinansowane jet ze 
środków Funduszu Sprawiedli-
wości, którego dysponentem jest 
Minister Sprawiedliwości.

M.M.

miasto wspiera straż pożarną 
65 tys. zł na sprzęt dla Osp

straż miejska w maju 
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W rytmie eko minęła kolejna Noc 
Muzeów w Fabryce Sztuk. Pro-
gram był ciekawy, więc i frekwen-
cja dopisała.

Ćwiczenia z zaniechania, silwo-
terapia, klimatyczna muzyka, 
stoiska pszczelarskie, bartnicze 
i kulinarne, pracownia rzemiosł 
dawnych, warsztaty tworzenia 
naturalnych kosmetyków – to tyl-
ko niektóre propozycje, z których 
mogli skorzystać ci, którzy w so-
botnią noc – 19 maja, odwiedzili 
tczewską Fabrykę Sztuk.
Już na dziedzińcu uwagę zwra-
cała… krowa otoczona gromad-
ką dzieci. Każdy z maluchów 
mógł spróbować ją wydoić. 
Krowa była sztuczna, ale tuż 
obok można było przyjrzeć się 
życiu prawdziwych pszczół, 
zobaczyć przedmioty, którymi 
posługują się hodowcy pszczół  
i porozmawiać z bartnikiem.
Prawdziwy tłum zgromadził się 
na warsztatach robienia natu-

zdrOwie, natura, spOkój, czyli nOc muzeów w Fabryce sztuk

ralnych kosmetyków oraz żelo-
wych świec.
Fundacja Zdrowego Życia uczyła, 
jak obejść się bez cukru, ale tak, 
by życie nadal pozostało słodkie. 
Wspólnie z dziećmi przygoto-
wane zostały słodycze bez cukru 
– na bazie suszonych owoców, 

orzechów, pestek. Członkowie 
fundacji uczyli także, jak rozpo-
znać i wykorzystać jadalne rośli-
ny, które chociaż są powszechnie 
dostępne, rzadko ich używamy 
(np. pokrzywa, berberys).
Miłośnicy rękodzieła i dawnych 
rzemiosł uczyli się wyplatania 

cudeniek z wikliny i siana. Pra-
cownia Rzemiosł Dawnych za-
prezentowała dawny warsztat 
tkacki, ale też pokazała cały 
cykl powstawania tkaniny – od 
lnu i konopi do pięknej, wzorzy-
stej tkaniny.
Na dzieci czekały również wiel-
koformatowe gry (warcaby, jen-
ga, bierki, leśne puzzle itd.) oraz 
warsztaty motania lalek. Można 
było samemu zrobić słowiańską 
lalkę dobrych życzeń.
Ciekawą propozycją były war-
sztaty z zaniechania. Propono-
wane przez ich autorkę – El-
żbietę Jabłońską, ćwiczenia były 
pretekstem do rezygnacji z ty-
powych czynności na rzecz re-
laksu i wspólnego odpoczynku, 
a wręcz nudzenia się.
Propozycji było znacznie wię-
cej, a wszystkie spotkały się  
z bardzo dużym zainteresowa-
niem tczewian, niezależnie od 
wieku.

M.M.

Dojenie sztucznej krowy okazało się nie lada atrakcją, nie tylko dla 
najmłodszych

Plac Hallera, ulica Mickiewicza, 
Krótka, a nawet J. Dąbrowskie-
go zamieniły się w wielkie tar-
gowisko.
Wszystko to za sprawą Pchlego 
Targu, który już po raz ósmy od-
był się na tczewskiej starówce – 
jak zwykle w pierwszą niedzielę 
czerwca. W tym roku odwiedziła 
nas rekordowa liczba 178 wystaw-
ców i tysiące klientów. Handlo-
wali kolekcjonerzy, rękodzielnicy,  
a nawet dzieci sprzedające nieuży-
wane już książki czy zabawki.
Najwięcej wystawców pochodzi-
ło z Tczewa, ale byli też goście 
z całego Kociewia, Trójmiasta, 
Malborka, Grudziądza, Olszty-
na i Kwidzyna. Można było upo-
lować prawdziwe cacka. Porce-
lana, lampy, bibeloty, biżuteria, 
artykuły gospodarstwa domo-
wego, zabawki, rękodzieło, ma-
skotki, książki, wata cukrowa – 
katalog oferowanych produktów 
był jak zwykle bogaty.
Pchli Targ nie miałby swojego 
klimatu, gdyby nie działania to-
warzyszące handlowi. Nie mo-
gło zabraknąć kataryniarza, ale 
tematem przewodnim części ar-
tystycznej był pokaz rzemiosł 
dawnych. Warsztaty kowal-

178 wystawców – rekOrd na pcHlim targu

stwa przygotowali członkowie 
Stowarzyszenia Polskich Ar-
tystów Kowali. Mogliśmy zo-
baczyć warsztat pracy kowa-
la sprzed stuleci i przekonać się  
o tym, że rozgrzany pręt moż-
na kształtować niczym plaste-
linę. Był też warsztat świecow-

nika i warsztat prząśniczki. 
Wszędzie można było spróbo-
wać swoich sił. Oczywiście nie 
zabrakło muzyki na żywo na 
Skwerze Różanym.
Na stanowisku „Dawna, pol-
ska wieś” – można było zobaczyć 
sprzęty wyposażenia gospodar-

stwa chłopskiego, pokaz wyrabia-
nia ciasta lub parzenia kawy. 
Organizatorem wydarzenia była 
Fabryka Sztuk. Partnerzy: Urząd 
Miejski, Zakład Usług Komunal-
nych, Straż Miejska, Komenda 
Powiatowa Policji w Tczewie.

M.M.

Kolejny Pchli Targ 2 czerwca 2019 r.
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To kolejny rekord frekwencji – na-
wet deszcz nie przeszkodził tcze-
wianom przyjść w sobotę 26 maja 
na bulwar. Nic dziwnego – atrak-
cji nie brakowało. 

Festyn Samorządowo Komu-
nalny odbył się już po raz szósty. 
Organizuje go prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki, z udziałem 
miejskich spółek, jednostek, in-
stytucji. Co roku odbywa się 
tuż przed Dniem Dziecka i to 
dla najmłodszych jest najwięcej 
niespodzianek. Nie inaczej było 
tym razem.
– Zależy mi, aby tego dnia dzie-
ci poczuły się wyjątkowo, aby 
skorzystały z tych wszystkich 
atrakcji, które dla nich przygo-
towujemy, tym bardziej, że są 
one bezpłatne – mówi Mirosław 
Pobłocki, prezydent Tczewa. 
– To specjalnie dla nich urzą-
dzamy plac zabaw, dmuchań-
ce, koło fortuny, gry, zabawy, 
jest mnóstwo nagród, upomin-
ków, mnóstwo radości. Chociaż 
Festyn Samorządowo–Komu-
nalny to święto przede wszyst-
kim najmłodszych, to wierzę, że 
również rodzice i wszyscy pozo-
stali uczestnicy świetnie się ba-
wili. Świadczyła o tym choćby 
frekwencja.
Masa atrakcji i wspaniała pogo-
da (tylko przez chwilę zakłócona 
deszczem) sprawiły, że bulwar 
dosłownie pękał w szwach.
Wśród dzieci ogromnym zain-
teresowaniem cieszyło się koło 
fortuny. Wystarczyło zdobyć 
pieczątki do specjalnego ku-
ponu, by móc zakręcić kołem  
i wygrać nagrodę. Dzieci zdo-
bywały pieczątki w stoiskach 
firm komunalnych, Straży Miej-
skiej i miejskich instytucji – ale 
nie za darmo. Najpierw trze-
ba było odpowiedzieć na pyta-
nia lub wykonać jakieś zadanie. 
Chętnych jednak nie brakowa-
ło, tym bardziej, że każde pole 
koła fortuny wygrywało. Na-
wet „bankrut” otrzymywał na-
grodę pocieszenia. Do wygrania 
były setki nagród, m.in. puzzle, 
skarbonki, plecaki, słuchawki, 
skakanki, gry, kocyki, lampki, 
wejściówki na basen, karuzelę  
wiele innych. Nagrody ufundo-
wał Urząd Miejski, ale naszymi 
sponsorami były także instytu-
cje oraz firmy komunalne. Kupo-
ny koła fortuny brały też udział 
w Wielkiej Loterii Fantowej,  
a tam do wygrania były elek-
tryczna deskorolka, telefon, po-

BULWAR „PęKAł W SZWAcH” –

laroid, smartwatche. Wszystkie 
nagrody znalazły właścicieli.
Bractwo Rycerskie KERIN 
przygotowało pokazy rycerskie, 
warsztaty dawnego rzemiosła. 
Na małej scenie, w namiocie, 
prezentowały się dzieci uczęsz-
czające na zajęcia do Centrum 
Kultury i Sztuki.

Można było skorzystać z prze-
jażdżki konnej, dmuchańców, 
poskakać na trampolinie, a na-
jodważniejsi, wspinali się prawie 
do nieba – po drabince linowej. 
Tę ostatnią atrakcję przygotowa-
ła straż pożarna. Najmłodsi bu-
szowali w tzw. strefie malucha, 
gdzie czekały na nich bezpieczne 

urządzenia do zabawy. Nie mo-
gło się też obejść bez malowania 
twarzy i wplatania we włosy ko-
lorowych warkoczyków.
Dla dzieci były darmowe lody, 
a dla wszystkich podpłomyki. 
Prezydent Mirosław Pobłocki 
serwował zupę rybną, która zna-
lazła bardzo wielu amatorów.
Atrakcje dla dzieci przygotowa-
ły też firmy komunalne. Przy ich 
stoiskach można było wziąć udział 
w zabawach i konkursach, a przy 
okazji dowiedzieć się, czym zajmu-
ją się poszczególne firmy, gdzie się 
mieszczą. Atrakcje przygotowały 
Fabryka Sztuk, do swojego stoiska 
zapraszały też Straż Miejska, Miej-
ska Biblioteka Publiczna, Tczew-
skie Centrum Sportu i Rekreacji. 
W namiotach i chatach uloko-
wały się Zakład Utylizacji Odpa-
dów Stałych, Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji, Tczewskie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego, 
Zakład Usług Komunalnych. Był 
z nami również Urząd Miar i Wag, 
KKS Unia Tczew.
Wiele osób czekało na wieczor-
ne koncerty. Wystąpili: Tczew-
ska Formacja Szantowa, For-
macja B-QLL, Abba Show oraz 
Piękni i Młodzi. Na zakończe-
nie można było potańczyć przy 
muzyce Półtora Gościa.
Za rok kolejna edycja pikniku sa-
morządowo-komunalnego. Już 
dzisiaj zapraszamy.

M.M.



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Czerwiec/lipiec 2018

W
Sz

yS
TK

ie 
FO

TO
GR

aF
ie 

na
 ST

R.
 10

–1
1 M

. M
yK

OW
SK

a

samorząd

FESTYN SAMORZąDOWO-KOMUNALNY



Czerwiec/lipiec 2018 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�� • społeczeństwo

Niecodzienne spotkania z lite-
raturą, gra terenowa, śledztwa, 
zagadki logiczne, nocny spacer 
korytarzami tczewskiej książni-
cy, szczypta grozy, odrobina ma-
gii i wiele innych niespodzianek 
czekało na uczestników Nocy Bi-
bliotek.
Impreza odbyła się 9 czerwca w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej. 
Rozpoczęła się od wręczenia 
nagród prezydenta Tczewa oso-
bom, które w minionym roku 
najbardziej zasłużyły się dla 
tczewskiej kultury. Laureata-
mi prezydenckiego wyróżnienia 
zostali: Jolanta Jank, Karolina 
Kornas, Magdalena Kubicka-
Netka, Stefan Kukowski i Ja-
nusz Landowski. Pamiątkowe 
dyplomy oraz drobne upominki 
odebrali także uczestnicy czy-
telniczego projektu „Z książką 
na start”, zainicjowanego przez 
Fundację Metropolia Dzieci.
W bogatej ofercie bibliotecznej 
każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Były zaszyfrowane hasła, 
łamigłówki przeznaczone dla 
najtęższych umysłów, popular-

rzeczpOspOczytała! – iV OgólnOpOlska nOc bibliOtek za nami

ne baśnie, opowieści snute po-
śród leśnej głuszy, pirackie ma-
newry na pewnej nie do końca 
bezludnej wyspie. Był magicz-
ny Ekspres Londyn-Hogwart, 
odjeżdżający z peronu 9 ľ oraz 
równie magiczne drzwi wiodą-
ce wprost do zaśnieżonej, sku-
tej lodem krainy. I wreszcie 
gwóźdź programu, czyli Czy-

tanie Reżyserowane w wyko-
naniu profesjonalnych artystów 
scen polskich.

Z uwagi na rocznicę 100-lecia 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości, tegoroczna odsło-
na ogólnokrajowej akcji czytel-
niczej przebiegała pod hasłem: 
RzeczpospoCzyta! I rzeczy-

wiście RzeczpospoCzytała!, 
a dokładniej czytali artyści ze 
Studia Aktorskiej Interpreta-
cji Literatury. To właśnie dzię-
ki nim tczewianie mieli okazję 
obcować ze zróżnicowaną ga-
tunkowo twórczością literacką 
w naprawdę mistrzowskim wy-
konaniu. 
Tczewska edycja IV Ogólno-
polskiej Nocy Bibliotek zakoń-
czyła się spacerem bibliotecz-
nymi korytarzami, podczas 
którego zwiedzający mieli oka-
zję poznać tajemnice związa-
ne z mieszczącym się niegdyś 
w budynku MBP sądem i wię-
zieniem. Osoby zainteresowane 
historią zabytkowego gmachu 
dowiedziały się między innymi 
gdzie dokładnie mieściła się sala 
rozpraw, czy ktoś znany odsia-
dywał w tczewskim więzieniu 
wyrok za działalność patrio-
tyczną. Była też mowa o archi-
tekturze budynku oraz o pew-
nym… jeziorze. 
Podobało się? Jeżeli tak – zapra-
szamy w przyszłym roku!

(MBP)

Od lewej: Janusz Landowski, Karolina Kornas, Magdalena Kubicka-
Netka, Stefan Kukowski – nagrodzeni przez prezydenta za działalność 
w dziedzinie kultury
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Biblioteka na osiedlu czyżykowo, 
a właściwie jej najmłodsi czytel-
nicy, mają swój „Wirtualnie cie-
pły zakątek”.
„Wirtualnie ciepły zakątek” to 
stworzona, w ramach wolonta-
riatu Grupy GPEC, funkcjo-
nalna, przyjazna, otwarta na 
potrzeby użytkowników prze-
strzeń, pozwalająca młodszym 
sympatykom biblioteki na kre-
atywne, twórcze wykorzystanie 
czasu pozalekcyjnego. 
Tczewska f ilia biblioteczna, 
mieszcząca się przy ulicy Ko-
narskiego (osiedle Czyżykowo), 
jest miejscem chętnie odwie-
dzanym przez młodzież szkol-
ną. Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom zarówno tych, którzy 
nie mają w domu komputerów, 
jak i tych, którym osiedlowe 
formy spędzania wolnego cza-
su dawno już przestały odpo-
wiadać, Grupa GPEC wspólnie 
z Miejską Biblioteką Publiczną 
w Tczewie, stworzyła „Wirtu-
alnie ciepły zakątek” – przyja-
zne młodzieży szkolnej miej-
sce, które w założeniu ma nie 
tylko bawić, ale również uczyć. 

w bibliOtece – ciepłO, przyjaźnie, wirtualnie…

W ramach multimedialnego za-
kątka organizowane będą cy-
klicznie spotkania biblioteczne 
z wykorzystaniem materiałów 
dydaktycznych, prezentowa-
nych przy użyciu popularnych  
i atrakcyjnych technologii: po-
kazów multimedialnych, gier, 
projekcji filmowych. 
– Rozwinięcie oferty miejskiej bi-
blioteki to odpowiedź na potrzeby 

i oczekiwania lokalnej społeczno-
ści – wyjaśnia Lucyna Federo-
wicz, prezes GPEC Tczew. – Nie 
jesteśmy firmą, która chce tylko 
dostarczać ciepło w mieście. Czu-
jemy, że powinniśmy robić więcej. 
Nasi wolontariusze wybrali pro-
jekt, a firma przekazała środki na 
jego realizację.
– Wprowadzenie nowoczesnych 
rozwiązań sprawi, że biblioteka 

na Czyżykowie stanie się miej-
scem chętnie odwiedzanym nie 
tylko przez uczniów, szuka-
jących dostępu do wirtualne-
go świata nauki i zabawy, ale 
również przez nastolatków, po-
szukujących idealnego miejsca 
spotkań z osobami o podobnych 
zainteresowaniach – mówi pre-
zydent Mirosław Pobłocki. 

Nowo powstały kącik dostępny 
jest zarówno dla czytelników 
indywidualnych (ze szczegól-
nym uwzględnieniem młodzie-
ży szkolnej), jak i zapraszanych 
do filii bibliotecznej grup zor-
ganizowanych. Multimedialny 
zakątek oraz dostępne w jego 
ramach materiały edukacyjne 
staną się podstawą do przepro-
wadzenia cyklu zajęć dydak-
tycznych, których celem będzie 
przybliżenie uczestnikom spot-
kań pojęcia elektrowni, wyko-
rzystywania oraz możliwych 
sposobów oszczędzania ener-
gii elektrycznej, jak również 
założeń, celów oraz schematu 
funkcjonowania firmy GPEC, 
lidera branży ciepłowniczej na 
Pomorzu.

Symbolicznego otwarcia ciepłego zakątka dokonali prezydent Tczewa 
Mirosław Pobłocki oraz Małgorzata Okulus z GPEC Tczew
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Wokół nas

Tłumy mieszkańców, nie tylko os. 
Witosa, uczestniczyło w Rodzin-
nej Majówce.
Impreza odbyła się w sobotę, 19 
maja. Prezydent Tczewa Miro-
sław Pobłocki wraz z współor-
ganizatorami przygotowali wie-
le atrakcji w szczególności dla 
najmłodszych i rodzin. Dopisa-
ła pogoda i humory.
Dzieci szybko opanowały przygo-
towaną przez Urząd Miejski tzw. 
strefę malucha, czyli bezpieczny 
plac zabaw z licznymi atrakcja-
mi. Kolejka chętnych ustawiała 
się do malowania buziek i zapla-
tania warkoczy. Na starszych cze-
kała kawa i herbata.
Były gry i zabawy dla dzieci, 
pokaz fitness i karate, pokaz so-
kolnika. Pod okiem ratowników 
WOPR można było popływać 
kajakiem po stawku.
Kulinarnych doznań związa-
nych z dziczyzną dostarczył ce-
niony bydgoski szef kuchni Jó-
zef Sadkiewicz wraz z Kołem 
Łowieckim „Szarak”. Organi-
zatorzy zaplanowali dla przyby-
łych na festyn poczęstunek skła-
dający się z grillowanej kiełbaski 
oraz degustację dziczyzny przy-
gotowanej przez mistrza kuchni 
z Bydgoszczy.
O muzyczną oprawę zadbał 
Zespół Jan, wystąpiła także 
Tczewska Formacja Szantowa, 

MAJóWKA NA góRKAcH – RODZINNIE I SPORTOWO
Chór Passionata, a gwiazdą wie-
czoru lyli Marek Kaczmarczyk 
oraz grupa Time.
Tegoroczny festyn majowy to 
także aktywność sportowa,  
o którą zadbali członkowie Bie-
gającego Tczewa, przeprowa-
dzając konkurs biegów. Ogrom-
na n iespodz ianka czeka ła 
amatorów siatkówki. W ramach 
ogólnopolsk iego programu 
„Graj o zdrowie” współprowa-
dzonego przez wywodzącą się  
z Tczewa firmę PROCAM oraz 
fundację All Star Voley i firmę 
Bio-Gen na osiedlowym boisku 
do siatkówki plażowej odbyło 
się spotkanie w formie „pikni-
ku siatkarskiego” z byłym repre-
zentantem Polski w siatkówce 
Pawłem Zagumnym najlep-
szym rozgrywającym w histo-
rii polskiej siatkówki oraz rosyj-
skim siatkarzem Dimą Skoryy 
– trenerem siatkarskiej I ligowej 
drużyny Ślepsk Suwałki. Mło-
dzi tczewianie chętnie słuchali 
wskazówek mistrzów siatków-
ki i przeszli krótki trening pod 
ich okiem.
Organizatorami imprezy byli 
prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki, radny Kazimierz Mo-
kwa, Stowarzyszenia Gospodar-
cze „Kociewie”, Stowarzyszenie 
„Górki” i partnerzy. (więcej na 
www.wrotatczewa.pl)

M.M.

Uroczystym przerywnikiem rodzin-
nej majówki na górkach było wmu-
rowanie Aktu Erekcyjnego pod bu-
dowę świetlicy i biblioteki.
Akt Erekcyjny podpisali – pre-
zydent Tczewa Mirosław Po-
błocki – w imieniu samorządu 
miasta oraz radny Kazimierz 
Mokwa – w imieniu mieszkań-
ców osiedla. W uroczystości, 
która odbyła się 19 maja, wzięły 
udział także osoby zaangażowa-
ne w budowę obiektu, m.in. wy-
konawca. Byli także goście spe-
cjalni – były reprezentant Polski 
w siatkówce Paweł Zagumny – 
najlepszy rozgrywający w hi-
storii polskiej siatkówki oraz 
rosyjski siatkarz Dima Skoryy – 
trener siatkarskiej I ligowej dru-
żyny Ślepsk Suwałki. Siatkarze 

świetlica i bibliOteka na górkacH – wmurOwanO akt erekcyjny
zostali zaproszeni na majów-
kę, aby potrenować z młodymi 
zawodnikami z Tczewa, a przy 
okazji wzięli udział we wmuro-
waniu Aktu Erekcyjnego.
Do tuby z Aktem Erekcyjnym 
włożone zostały także aktual-
ne wydania lokalnych gazet – 
„Dziennika Bałtyckiego:, „Ko-
ciewskiego Kuriera Tczewskiego” 
oraz „Panoramy Miasta”.
W budynku powstanie świet-
lica dla mieszkańców oraz filia 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tczewie. 
Inwestycję realizuje Gmina 
Miejska Tczew, a wykonawcą 
jest firma Gladpol. Koszt zada-
nia to 2,1 mln zł. 

M.M.

Akt Erekcyjny został umieszczony w specjalnej tubie i wmurowany w 
posadzkę świetlicy. 
Na zdjęciu od lewej: Dima Skoryy, Paweł Zagumny, Tomasz Kajzer, 
Mirosław Pobłocki, Kazimierz Mokwa

M
. M

yK
OW

SK
a  

(3
)

Na głodnych czekał m.in. gulasz z jelenia

Trening siatkarski pod okiem mistrzów
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ul. Obrońców Westerplatte 3 w Tczewie
tel. 58 777 53 41/42/43, fax. 58 777 53 43
e•mail: info@dp.tczew.pl, www.dp.tczew.pl, www.facebook.com/dptczew, www.twitter.com/DPTczew

Dom PrzeDsiębiorcy w tczewie
Program współfinansowany 
przez Unię Europejską  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego  
oraz Gminę Miejską Tczew

gmina Miejska Tczew już po raz 
drugi (poprzednio w 2014 roku) 
otrzymała nagrodę w rankingu 
„gmina na 5” organizowanego 
przez studentów Szkoły głównej 
Handlowej w Warszawie. Przeba-
danych zostało 658 gmin, w tym 
35 z województwa pomorskiego.
Głównym aspektem stanowią-
cym podstawę badania była ja-
kość obsługi potencjalnych in-
westorów oraz przedsiębiorców 
przez Urzędy jednostek samo-
rządu terytorialnego na pozio-
mie lokalnym. Zbadano dro-
gę elektroniczną tego kontaktu 
– komunikację jednostronną, 
czyli dostęp do informacji po-
przez Oficjalną Witrynę Inter-
netową (OWI) oraz komunika-

Trwa nabór wniosków na pożycz-
kę rewitalizacyjną – instrument 
finansowy wdrażany w ramach 
Działanie 8.2 RPO WP 2014-2020 
– Kompleksowe przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne – wsparcie poza-
dotacyjne.

Ogłoszenie o naborze znajdu-
je się na: https://www.bgk.pl/
fundusze-i-programy/pozycz-
ka-rewitalizacyjna/pomorskie/ 
Wnioski można sk ładać od  
1 marca do wyczerpania środ-
ków.
dla kogo?
Wsparcie w formie pożycz-
k i  r ew it a l i z ac y jne j  mo ż e 
być udzielane następującym 
podmiotom:’ jednostki samo-
rządu terytorialnego i ich jed-
nostki organizacyjne, związki 
i stowarzyszenia jednostek sa-
morządu terytorialnego, przed-
siębiorcy, instytucje edukacyjne, 
szkoły wyższe,’instytucje rynku 
pracy, kluby sportowe, wspólno-
ty i spółdzielnie mieszkaniowe, 
towarzystwa budownictwa spo-
łecznego, organizacje pozarzą-
dowe, instytucje pomocy i in-
tegracji społecznej, instytucje 

TcZEW NAgRODZONY W RANKINgU „gMINA NA 5”

cję dwustronną, czyli kontakt za 
pomocą poczty elektronicznej. 
Ważnym elementem było ma-
skowanie badania, tj. taka aran-

żacja komunikacji (tajemniczy 
klient), by badane jednostki nie 
wiedziały, że biorą udział w ba-
daniu. Pozwoliło to na uzyska-

nie odpowiedzi realnie takich, 
jakie uzyskać mogą potencjal-
ni interesanci – bez zniekształ-
cającego wpływu świadomości 
badania wśród badanych jed-
nostek.
Nagrodzone gminy z wo-
je wód z t wa  pomor sk iego: 
Gdańsk, Gdynia, Człuchów, 
Chojnice, Lębork, Kolbudy – 
łącznie 7 gmin z naszego wo-
jewództwa.
Konkurs organizowany jest od 
2011 roku i była to już jego 7 
edycja. Pełen raport oraz relacja 
z konferencji „Gmina na 5”, któ-
ra odbyła się 24 maja w Szko-
le Głównej Handlowej w War-
szawie, dostępny jest na stronie: 
http://kolegia.sgh.waw.pl/

nabór wniOsków O udzielenie pOżyczki rewitalizacyjnej

kultury, kościoły i związki wy-
znaniowe.
na co?
Zakres projektów możliwy do 
wsparcia w formie pożyczki re-
witalizacyjnej: przedsięwzięcia, 
wynikające z lokalnych progra-
mów rewitalizacji i obejmują-
ce w szczególności: rewalory-
zację, modernizację i adaptację 
istniejącej zabudowy, zagospo-
darowanie przestrzeni publicz-
nych oraz dostosowanie budyn-
ków do funkcji społecznych, 
gospodarczych, rekreacyjnych, 
kulturalnych i edukacyjnych. 

Możliwe do wsparcia będą pro-
jekty rewitalizacyjne wynikające  
z programu rewitalizacji zloka-
lizowane na obszarach zdegra-
dowanych w miastach.
Zadania inwestycyjne realizo-
wane w ramach projektów po-
winny przyczyniać się w sposób 
kompleksowy do rozwiązywania 
problemów zdiagnozowanych 
w ramach programu rewitali-
zacji (projekty wieloaspektowe). 
Realizowane projekty powinny 
mieć na celu aktywizację spo-
łeczną i gospodarczą zdegrado-
wanych obszarów wyznaczonych 

w oparciu o kryteria społecz-
ne, ekonomiczne i przestrzen-
ne, uwzględniające stopień na-
silenia problemów społecznych, 
związanych w szczególności  
z izolacją materialną i społeczną 
mieszkańców.
Realizowane będą wyłącznie 
projekty spełniające warunek 
samofinansowania w powiąza-
niu ze znaczącym efektem spo-
łecznym. Do finansowania nie 
kwalifikują się Projekty polega-
jące wyłącznie na budowie (roz-
budowie, przebudowie) obiek-
tów handlowych.
ile?
Maksymalna wysokość jednost-
kowej pożyczki to 10.000.000 
zł. Okres kredytowania pożycz-
ki, liczony od daty uruchomie-
nia pożyczki do dnia ostatecznej 
spłaty pożyczki, nie może prze-
kroczyć 15 lat (180 miesięcy). 
Szczegółowe informacje:
Małgorzata Iwanowicz - 
Główny Specjalista ds. Instru-
mentów Zwrotnych 
Agencja Rozwoju Pomorza 
SA, tel. 58 32 33 294, malgo-
rzata.iwanowicz@arp.gda.pl
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Środowisko

Urząd Miejski w Tczewie – Wydział Spraw Komunalnych
83-110 Tczew, ul. 30 Stycznia 1, tel./fax (058) 77 59 447, www.pee.tczew.pl, e-mail: pee@um.tczew.pl

Urząd Miejski w Tczewie za po-
średnictwem Pracowni Eduka-
cji Ekologicznej, działającej przy 
Wydziale Spraw Komunalnych  
i Inwestycji, od prawie 20 lat 
promuje i koordynuje selektyw-
ną zbiórkę surowców wtórnych  
w placówkach oświatowych. 

Programy i konkursy ekolo-
giczne dla szkół pozwoliły już 
przekroczyć 100 ton surow-
ców za 2014 rok, a w 2017 roku  
w szkołach i przedszkolach ze-
brano już ponad 220 ton. Za 
swoje wyniki dyrektorzy i ko-
ordynatorzy poszczególnych 
placówek otrzymują corocznie 
nagrody w postaci sprzętu czy 
pomocy dydaktycznych do pra-
cowni szkolnych.
W zestawieniu systematycznie 
zbieranych surowców przez po-
jedynczych uczestników w I edy-
cji nagrodzono ok. 40 uczniów, 
w drugiej ponad 160, w obecnej 
jest to już ponad 240 osób przy 
zachowaniu tego samego progu. 
Wynika z tego, że ponad 240 ro-
dzin z całego Tczewa osiągnęło 
wynik powyżej 150 kg surow-
ców zebranych w ciągu właśnie 
kończącego się roku szkolnego 
2017/2018, a wynik 33 z nich 
okazał się czterocyfrowy. Jed-
nakże idea programu nie pro-
muje samego wyniku. Bardziej 
istotna jest systematyczność 
zbierania. A w przypadku ze-
stawienia najlepszych klas bra-
ny jest pod uwagę procentowy 
udział uczniów systematycznie 
zbierających w danej klasie. 
Sukcesem jest to, że te ponad 
200 ton nie trafiło do osied-
lowych pojemników, a bez-
pośrednio do odbiorców czy-
stych surowców. Jednym z nich 
jest Zakład Utylizacji Odpa-
dów Stałych, który od stycz-
nia 2015 r. aktywnie włączył 
się w odbiór surowców ze szkół 
oraz został sponsorem kon-
kursu indywidualnego, po-
magając Urzędowi Miejskiemu  
w sf inansowaniu nagród. Na 
podsumowanie V edycji zapro-
szono do Urzędu Miejskiego 

V EDYcJA PROgRAMU „LIDER SEgREgUJE I ODZYSKUJE”
30 uczniów o najlepszych wy-
nikach, gdzie z rąk sponsorów 
– Prezydenta Miasta oraz Pre-
zesa ZUOS otrzymali dyplomy 
oraz symboliczne nagrody za 
swój wysiłek. Uroczystość od-
była się 18 czerwca 2018 r.
W kategorii indywidualnej 
„Najefektywniejszy uczeń”, 
w której docenienie wysiłków 
indywidualnych ma niewąt-
pliwie wpływ na wynik całej 
szkoły i na wynik osiągnięty  
w skali całego miasta – na li-
ście nagrodzonych znalazło 
się aż 83 uczniów ze Szkoły nr 
12 – wieloletniego, niekwestio-
nowanego lidera w selektywnej 
zbiórce. To właśnie ta szkoła 
rozpoczęła i wyznaczyła bar-
dzo wysokie standardy postę-
powania z odpadami, a ostatnie 
lata pokazały, że takich szkół 
jest coraz więcej i że edukacja 
odpadowa przynosi bardzo do-
bre efekty. 
Z pozostałych szkół nagro-
dzono:
• Szkoła Podstawowa nr 1  

– 8 uczniów
• Sportowa Szkoła Podstawo-

wa nr 2 – 15 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 4  

– 25 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 5  

– 12 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 7  

– 12 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 8  

– 14 uczniów
• Szkoła Podstawowa nr 10  

– 26 uczniów
• Zespół Szkół Katolickich  

– 14 uczniów
Nie sposób również pomi-
nąć roli koordynatorów w po-
szczególnych szkołach. To od 
ich współpracy z pojedynczymi 
klasami, odbiorcami surowców 
oraz Urzędem Miejskim zależą 
sukcesy poszczególnych placó-
wek na polu popularyzacji se-
lektywnej zbiórki. Serdecznie 
dziękujemy Państwu, a szcze-
gólnie tym, których współpra-
ca z PEE była na najwyższym 
poziomie:

• Panie Agnieszka Huzarek  
i Katarzyna Nowak z SP 12

• Pani Marzena Urban z SP 11
• Panie Anna Manuszewska  

i Dorota Jażdżewska z SP 10
• Panie Ewa Szwaczka, Han-

na Rynkiewicz z SP 4
• Pani Izabela Hinz z SP 8
• Pani Anna Olech z SP 5
• Pan Marcin Miotke z SSP 2
• Pan Cezary Wójcik z SP 7
• Pani Anna Samulewicz  

z Zespołu Szkół Katolickich.
Serdecznie dziękujemy uczniom 
i ich rodzinom za zaangażowa-

nie w ekologiczne postępowa-
nie z odpadami i zapraszamy do 
kolejnej edycji programu „Lider 
segreguje i odzyskuje”. 

(ABP)
Również pozostali zgłoszeni do 
konkursu uczniowie otrzymali 
nagrody w postaci kart prezen-
towych na książki, słuchawek 
sportowych, kubków termicz-
nych i termosów, puzzli, toreb 
ekologicznych oraz innych upo-
minków. Ich nazwiska publiku-
jemy na stronach 16-17.

L.p. Imię i nazwisko ucznia klasa
Ilość zebranych 

surowców  
wtórnych w kg

1. Maria Lubowiecka 3d 5000
2. Zuznna Wełniak 3d 2915
3. Bartosz Kosmacz 1c 2830
4. Nikodem Bronk 3d 2487
5. Paweł Świderski 3a 2390
6. Oskar Topolski 4g 1860
7. Weronika Górska 2c 1814
8. Piotr Czyżewski 3e 1023
9. Adam Pałasz 4d 813

10. Szymon Szulc 3d 808
11. Miłosz Frankiewicz 4b 500
12. Marika Kaczmarek 2b 490
13. Julia Żywicka 1a 208
14. Hubert Czop 1c 326
15. Sabina Sturm 1c 498
16. Agata Petke 2a 224
17. Sandra Zielińska 2a 150
18. Zuzanna Lewandowska 2b 343
19. Igor Michel 2c 314
20. Maria Wittig 3c 337
21. Monika Dudzińska 3d 167
22. Julia Laskowska 3d 269
23. Agata Suchecka 3d 386
24. Jakub Podwalski 3e 325
25. Jakub Kosmacz 4a 160
26. Julia Parasiak 4a 167
27. Max Maj 4b 280
28. Hanna Pawłuszewicz 4c 223
29. Karolina Urban 4c 150
30. Mikołaj Strzeszyński 4d 180
31. Bartosz Galikowski 4f 344
32. Daniel Kaczmarski 5c 180
33. Maja Waruszewska 6a 155
34. Jakub Galikowski 6b 291
35. Mateusz Dudziński 6b 170
36. Brian Dysarz 6d 165

Szkoła Podstawowa nr 11 we współpracy z Urzędem Miejskim oraz innym 
odbiorcą odpadów również nagrodziła swoich uczniów. A oto najlepsi 
uczniowie z tej szkoły oraz osiągnięte przez nich wyniki:

UcZNioWiE Z sP 11 W tcZEWiE
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Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Szkoła

Ilość 
zebranych 
surowców 
wtórnych 

w kg

1. Oliwia Grzankowska 5f SP 10 4020
2. Olivier Żurawski 1c SSP 2 3840
3. Milan i Nikodem Krakowiak 4e SP 10 3257
4. Zuzanna Kosior 6b SP 5 2609
5. Wołyński Maksym 3b SP 12 2467
6. Hanna Arendt 3a - gim SP 4 2055
7. Agnieszka Serafin 3e - gim SP 4 1860
8. Iga Znaniecka 3k SP 12 1848
9. Oliwier Gdaniec 1a SP 7 1650

10. Mariusz Kubach 4a SP 8 1631
11. Magdalena Bacławska 4a SP 12 1540
12. Kamil Kutyła 3b - gim SP 4 1520
13. Weronika Grzenda 3c SSP 2 1476
14. Szymon Galla 3c - gim SP 4 1380
15. Kinga Jasińska 6b SP 5 1360
16. Paweł Dietrich 6c SP 10 1274
17. Michał Filański 5f SP 12 1240
18. Amelia Zakrzewska 5d SP 10 1235
19. Franciszek Bacławski 3k SP 12 1146
20. Mateusz Kamycki 5c SP 10 1126
21. Martyna Gruszecka 3d SP 5 1042
22. Marcin Czaja 5e SP 12 1039
23. Sebastian Samp 3h SP 12 1002
24. Weronika Ot 4d SP 12 1001
25. Zofia Tobiańska 7a ZSK 1000
26. Marta Grzesik 1b ZSK 980
27. Martyna Wichman 2a SP 12 948
28. Weronika Klamann 5d SP 10 925
29. Jakub Drajewski 5a SP 12 900
30. Laura Koitka 5a SSP 2 887
31. Szymon Sadza 3l SP 12 880
32. Bogumiła Brzycka 2a SP 12 843
33. Lena Bzowska 1a SP 12 745
34. Moczyńska Zuzanna 4b SP 12 737
35. Michał Zieliński 6e SP 12 731
36. Maja Kucks 3e SP 10 700
37. Marta Nowak 4a SP 12 700
38. Paulina Jasińska 2f - gim SP 1 700
39. Łukasz Witerski 2b - gim SP 1 651
40. Mroczkowska Kornelia 4b SP 12 640
41. Jakub Liebrecht 3d SP 12 611
42. Amelia Rozum 4g SP 10 607
43. Julia Michna 4h SP 10 601
44. Julita Łaś 2d - gim SP 4 599
45. Aleksander Oszmana 3d SP 12 580
46. Agata Fudzińska 2b SP 10 575
47. Ławrynowicz Martyna 4b SP 12 561
48. Portjanko Florian 4i SP 12 553
49. Jendrzejewski Oliwier 4b SP 12 545

sZKoŁy PodstAWoWE WsPÓŁPRAcUjącE Z ZUos

50. Błażej Brodowski 4b SP 10 540
51. Marta Dietrich 3e SP 10 531
52. Wiktor Liebrecht 3d SP 12 524
53. Oliwier Wicenbach 5c SP 12 500
54. Kacper Tibus 2d - gim SP 4 497
55. Agata Zakrzewska 3j SP 12 496
56. Patrycja Goeck 3b SP 8 477
57. Julia Kotowska 2b SP 5 477
58. Maja Wenta 1e SP 12 475
59. Konrad Langowski 3h SP 10 474
60. Maksymilian Sadowski 4c SP 10 460
61. Natalia Pliszka 2c - gim SP 1 460
62. Jakub Kania 3c SP 8 448
63. Konrad Boguszewski 3d SP 12 440
64. Wiktoria Steinthorsson 3d SP 12 438
65. Mikołaj Michaś 5f SP 12 438
66. Natalia Iwanowicz 3c SP 12 420
67. Grzella Tomasz 3b SP 12 415
68. Martyna Niedziałkowska 7a ZSK 412
69. Marta Staranowicz 5f SP 12 411
70. Aniela Koszałka 3a SSP 2 408
71. Wiktoria Link 6e SP 12 400
72. Jakub Malinowski 3g SP 10 390
73. Agata Chrobak 3a SP 12 387
74. Julia Wołyńska 3e - gim SP 4 383
75. Lena Choszcz 2a SSP 2 381
76. Kacper Kotowski 7a ZSK 380
77. Zuzannna Jutrzenka 1b ZSK 380
78. Franciszek Sommer 3i SP 12 375
79. Hubert Kamiński 6c SP 8 367
80. Patrycja Nawrocka 3c - gim SP 4 365
81. Jagoda Nowakowska 3e - gim SP 4 361
82. Maksymilian Puckowski 4a SP 12 360
83. Julia Dragun 5b SP 12 360
84. Aleksandra Ciman 4c SP 7 350
85. Pawłowski Antoni 4g SP 12 349
86. Maja Kitkowska 2c - gim SP 1 340
87. Burdziński Bartek 6c SP 12 335
88. Paweł Szczepański 3e - gim SP 4 330
89. Wiktoria Stankiewicz 7c SSP 2 328
90. Marta Węglińska 3e - gim SP 4 324
91. Jan Turski 3h - gim SP 4 320
92. Sara Kierzkowska 3c SP 5 312
93. Zuzanna Kampowska 3c - gim SP 1 310
94. Bartosz Pytka 2d SP 12 310
95. Małgorzata Blażek 5b SP 12 305
96. Alicja Wicka 5b SP 8 301
97. Roksana Lipiak 5b SP 7 300
98. Nadia Kubicka 3f SP 12 296
99. Mikołaj Gostomski 5c SSP 2 294

100. Igor Więcko 2b SP 10 288
101. Zuzanna Żurawska 3c SP 5 287
102. Kacper Czajka 4d SP 12 284
103. Konrad Rozkowiński 4b SP 8 281



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Czerwiec/lipiec 2018

Środowisko

104. Julia Bajdak 4d SP 8 281
105. Julia Tomankiewicz 7b SP 4 280
106. Hanna Huszczo 1e SP 12 280
107. Urbańska Zuzanna 4i SP 12 280
108. Bartłomiej Aniołek 3a ZSK 280
109. Ewa Berdychowska 7c ZSK 276
110. Maja Furmanek 3m SP 12 267
111. Maja Spławińska 5a SP 12 263
112. Karol Wasiak 4a SP 12 262
113. Kinga Iwanowicz 7a SP 4 260
114. Katarzyna Konopko 7c SP 4 260
115. Martyna Konofał 3c SP 8 260
116. Antoniana Uznańska 4e SP 12 253
117. Żabiński Radosław 4b SP 12 251
118. Patryk Sabatowski 6a SSP 2 251
119. Karolina Sztyber 6d SP 12 250
120. Michał Ziółkowski 4c SP 10 247
121. Wojciech Lica 3f SP 10 241
122. Michał Raczkowski 5f SP 10 240
123. Dawid Walerowicz 3i SP 12 240
124. Klaudia Kowalska 6a SP 8 240
125. Jan Chełchowski 2e - gim SP 4 240
126. Natalia Piórecka 3c SP 5 236
127. Adrian Cesarz 1a SP 4 232
128. Szymon Wit 3b SP 8 232
129. Zacholla Mateusz 4e SP 12 232
130. Amelia Abryszyńska 4g SP 12 229
131. Aleksander Pestka 3i SP 12 226
132. Kornelia Kurowska 7a SP 4 225
133. Zofia Biedka 3a SP 12 225
134. Jakub Jewiarz 3j SP 12 224
135. Alicja Witkiewicz 3e - gim SP 4 220
136. Julia Antczak 3a ZSK 220
137. Julia Piekarska 7c ZSK 220
138. Weronika Lewandowska 5f SP 12 216
139. Wiktoria Szubowska 6c SSP 2 207
140. Bartosz Drewa 2d SP 12 206
141. Solecki Mikołaj 3g SP 12 205
142. Bruno Stubba 4a SP 10 204
143. Fabian Kiszczuk 1b SP 4 202
144. Łukasz Zieliński 3c SP 10 200
145. Paulina Kowalska 6a SP 8 200
146. Ola Arendt 4h SP 12 200
147. Paweł Sadowski 3a ZSK 200
148. Wiktoria Bonarska 5f SP 12 200
149. Szymon Jabłoński 4c SP 7 200
150. Julia Podjacka 6b SP 7 200
151. Karolina Marchel 1b SP 7 200
152. Adrian Blas 4g SP 12 197
153. Fabian Pryll 1a SP 5 196
154. Kacper Piskorski 7b ZSK 195
155. Raciborska Izabela 4e SP 12 192
156. Weronika Reich 4a SP 12 190
157. Jakub Szoska 5b SP 12 190

158. Krzysztof Damps 3c SP 8 190
159. Tomasz Kłos 6a SSP 2 188
160. Bartek Borzyszkowski 4d SP 12 188
161. Górna Emilia 4i SP 12 186
162. Królikowska Julia 4b SP 12 183
163. Wiktoria Maliszewska 3d SP 12 182
164. Aleksandra Trzoska 7a ZSK 180
165. Jakub Roman 5b SP 12 180
166. Migdał Nikola 5d SP 12 180
167. Jakub Łozowicki 6a SSP 2 179
168. Małgorzata Zakrzewska 5a SP 12 177
169. Kacper Pach 7c SSP 2 176
170. Julianna Śledż 4c SP 12 175
171. Jagodzińska Karina 4b SP 12 173
172. Zuzanna Tybus 4a SSP 2 173
173. Roksana Zabrocka 3c SP 5 172
174. Roman Kacper 4b SP 12 172
175. Lena Strumska 3b SP 7 170
176. Julia Gawrońska 3b SP 7 170
177. Klaudia Nabakowska 4a SP 10 170
178. Zuzanna Musalewska 7i SP 4 169
179. Emilia Jaszczura 5c SP 12 168
180. Wiktoria Węglerska 6d SP 10 167
181. Miłosz Kozieł 3b SP 5 164
182. Dawid Szczukowski 7h SP 4 164
183. Maja Kalenada 1a SP 12 163
184. Weronika Peplińska 3d - gim SP 4 162
185. Maja Siek 2a SP 5 162
186. Julia Damaszk 1b SP 7 160
187. Kamil Kreja 1b SP 7 160
188. Maksymilian Meyer 5b SP 10 160
189. Szymon Stacewicz 4c SP 12 160
190. Sandra Lipińska 7d SP 1 160
191. Magda Oździńska 7e SP 1 160
192. Kornelia Frankiewicz 3b - gim SP 1 160
193. Kinga Listewnik 7a ZSK 160
194. Olga Gniewkowska 3a ZSK 160
195. Adam Saidowski 3b SP 5 158
196. Julia Damps 4a SP 8 157
197. Amelia Łończyńska 3m SP 12 156
198. Eliza Stelmach 7c SSP 2 156
199. Michał Rajewski 3b SP 10 155
200. Kowalczyk Zuzanna 3b SP 12 154
201. Weronika Czarnecka 3e - gim SP 4 153
202. Błażej Kosicki 4a SP 10 152
203. Julia Podjaska 3l SP 12 152
204. Przemysław Burdziński 3m SP 12 152
205. Kornelia Jarkowicz 6a SP 8 150
206. Katarzyna Radzewicz 1b SP 7 150
207. Oskar Machuta 6a SP 7 150
208. Filip Polenz 2b - gim SP 4 150
209. Damian Dittmann 2a SSP 2 148
210. Wiktoria Sadowska 5c SP 10 460
211. Oskar Podoba 3a SP 8 189

sZKoŁy PodstAWoWE WsPÓŁPRAcUjącE Z ZUos
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archiwa mają swoje święto!
Międzynarodowy Dzień Ar-
chiwów obchodzony jest 9 
czerwca, na pamiątkę utworze-
nia w 1948 roku, pod auspicja-
mi UNESCO, Międzynarodo-
wej Rady Archiwów z siedzibą 
w Paryżu, mającą za cel upo-
wszechnienie dostępu do świa-
towych zasobów archiwalnych. 
Z tej okazji Fabryka Sztuk, we 
współpracy z Archiwum Pań-
stwowym w Gdańsku, Miejską 
Biblioteką Publiczną w Tczewie 
i Wirtualnym Muzeum Miasta 
„Dawny Tczew” zorganizowała 
spotkania genealogiczne. Dwa 
z nich adresowane były do mło-
dzieży i poprowadził je dr To-
masz Rembalski, historyk, ge-
nealog, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Gdańskiego, se-
kretarz Instytutu Kaszubskie-
go. Podczas spotkania o charak-
terze otwartym, które odbyło 
się z udziałem ww. genealoga, 
a także Marcina Kurra – przed-
stawiciela Archiwum Państwo-
wego w Gdańsku, Księdza Pro-
fesora Anastazego Nadolnego 
– dyrektora Archiwum Die-
cezjalnego w Pelplinie i Iwony 
Cylman, pracownika tejże in-
stytucji, mówiono o tym, jak 
badać genealogię własnej ro-
dziny. 

jak badać genealogię swojej 
rodziny?
Badania genealogiczne należy 
zacząć od rodziców. Warto za-

Kręcenie lizaków, modelowanie balonów, projektowanie autorskiej przypinki, malowanie na szkle i na wodzie, 
zabawy taneczne, gry zręcznościowe, zwiedzanie wystawy z koci…koci KOCIEWIAKIEM – taki był Dzień Dziecka 
w Fabryce Sztuk. 

gENEALOgIA

pytać ich, jak długo mieszkają  
w danym miejscu, czy mają zdję-
cia przodków, co o nich wie-
dzą. Jednakże należy pamiętać 
o tym, iż przy wysłuchiwaniu 
relacji ustnych należy być kry-
tycznym. Wszak pamięć ludzka 
jest zawodna i nasz rozmówca 
może nieświadomie wprowa-
dzić nas w błąd. Porządkowa-
nie informacji zaczerpniętych  
z tzw. domowych archiwów jest 
niezwykle ważnym etapem. Fo-
tografie, oczywiście odpowied-
nio podpisane, dokumenty (np. 
dowody osobiste, metryki uro-
dzenia, ślubu, śmierci), a tak-
że pamiętniki, listy są cennym 
źródłem informacji. Warto też 
odwiedzić groby najbliższych, 
na cmentarzach zapisane są hi-
storie naszych rodzin. 

co znajdziemy w archiwach?
Oczywiście nie można zapo-
mnieć o odwiedzeniu archiwów, 
czyli skarbnic wiedzy historycz-
no-genealogicznej. Urzędy sta-
nu cywilnego pojawiły się na 
ziemiach polskich w 1874 roku 
w zaborze pruskim. Prowadziły 
rejestry urodzeń, ślubów i zgo-
nów. Rejestry urodzeń po stu la-
tach od momentu wytworzenia 
przekazywane są do archiwum 
państwowego, zaś ewidencje 
małżeństw i zgonów – po osiem-
dziesięciu latach. Księgi metry-
kalne znajdziemy w archiwach 
kościelnych: parafialnych i die-
cezjalnych, a także w archiwach 
państwowych. Obowiązek ich 
prowadzenia na duchownych na-
kładał sobór trydencki (1563). 

W Archiwum Państwowym  
w Gdańsku zgromadzone są na-
stępujące materiały do badań 
genealogicznych: pruskie księ-
gi urzędów stanu cywilnego od 
1874 r., napoleońskie księgi urzę-
dów stanu cywilnego z lat 1809-
1812, metrykalne księgi kościel-
ne katolickie i ewangelickie oraz 
rejestry innych wyznań od XVI 
wieku do 1944 roku, księgi i kar-
toteki meldunkowe z miast i wsi 
pomorskich, spisy podatkowe, 
akta hipoteczne od końca XVIII 
wieku, testamenty i akta spad-
kowe, akta notarialne, ewiden-
cja zmian nazwisk z I poł. XX 
wieku, księgi adresowe od końca 
XVIII wieku do 1942 roku, reje-
stry osób wysiedlonych i rejestry 
repatriantów po 1945 roku. 

niezastąpiony internet.
Niezwykle pomocne w bada-
niach genealogicznych okazują 
się serwisy genealogiczne. War-
to też zbudować stronę interne-
tową na temat swojej rodziny – 
być może dzięki temu dotrą do 
nas nieznani członkowie dalszej 
rodziny albo osoby, które pomo-
gą w dalszych badaniach. 
Powodzenia!

M.K./Fabryka Sztuk
Na podstawie:
referatu dr. Tomasza Rembalskie-
go, Jak badać genealogię swojej ro-
dziny,
opracowania Marcina Kurra, Ma-
teriały do badań genealogicznych  
w zasobie Archiwum Państwowego 
w Gdańsku.

Dr Tomasz Rembalski, gość specjalny spotkania genealogicznego  
w Fabryce Sztuk
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Dzień Dziecka – Zabawy na dziedzińcu
Ebru – praca powstała podczas warsztatów malowania na wodzie.  
Autor: Marta Puchłowska
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18 czerwca przedstawiciele 14 
gmin, w tym prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki, podpisa-
li umowę na budowę systemu ro-
weru metropolitalnego.
Dostawą, uruchomieniem oraz 
kompleksową obsługą systemu 
roweru metropolitalnego zaj-
mie się wyłoniona w przetargu 
firma NB Tricity.  Firma za-
oferowała wprowadzenie 4080 
szt. rowerów, które będą słu-
żyć mieszkańcom gmin Obsza-
ru Metropolitalnego Gdańsk-
G d y n i a- S o p o t  –  o p r ó c z 
Trójmiasta, uczestnikami pro-
jektu są Tczew, Sierakowi-
ce, Kartuzy, Pruszcz Gdański, 
Rumia, Reda, Puck, Włady-
sławowo, Żukowo, Stężyca, 
Somonino. Wszystkie rowery 
będą wspomagane elektrycznie.  
W ciągu pięciu miesięcy, czyli 
do 18 listopada, 30 proc, z zade-
klarowanej liczby jednośladów 
trafi do gmin, pozostałe zostaną 
dostarczone  do 1 marca 2019 r. 
W Tczewie będziemy korzystać 
z ok. 150 rowerów.
System roweru metropolitalne-
go będzie największym i naj-
nowocześniejszym systemem 
rowerów publicznych w Euro-

pierwsze rOwery metrOpOlitalne już w listOpadzie

pie. – Biorąc pod uwagę liczbę 
i aktywność tczewskich rowe-
rzystów, nie widzę możliwości, 
abyśmy nie byli członkiem tego 
wielkie przedsięwzięcia – mówi 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa. – Rower publiczny bę-
dzie alternatywną formą poru-
szania się po mieście, poza tym 
ułatwi cyklistom podróże po 
metropolii, a także korzystanie 
zamiennie z różnych środków 
komunikacji. Mam nadzieję, że 
zachęci to mieszkańców Tczewa 
do jeszcze bardziej aktywnego 
korzystania z rowerów i do wy-
cieczek po całej metropolii.

Wyłoniony w przetargu wy-
konawca stworzy od podstaw 
system roweru publicznego, 
zapewni potrzebne oprzyrządo-
wanie, zaplecze techniczne i te-
leinformatyczne. System będzie 
wyposażony w GPS i GSM. 
Opłata abonamentowa nie bę-
dzie przekraczała 10 zł mie-
sięcznie. W tej cenie użytkownik 
będzie mógł korzystać z rowe-
ru przez 90 minut dziennie. Po 
przekroczeniu tego czasu każda 
kolejna minuta kosztować będzie 
5 gr. Koszt abonamentu roczne-
go nie przewyższy 100 zł.

M.M.
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Rowerki, hulajnogi i trampolinę 
mogą wygrać przedszkola, które 
wezmą udział w konkursie pla-
stycznym „Tczewskie przedszko-
laki na rowery”. Prezydent Tcze-
wa Mirosław Pobłocki ogłosił IV 
edycję konkursu.

Konkurs jest przeznaczony dla 
przedszkoli (niepublicznych i 
publicznych) oraz świetlic śro-
dowiskowych z Tczewa. Każ-
de przedszkole/ świetlica 
może przedstawić tylko jed-
ną pracę zbiorową wykona-
ną samodzielnie przez dzieci. 
Rysunek może być wykonany 
w dowolnej technice: ołówek, 
akwarela, mazak, kredki świe-
cowe, kolaż itp. i w dowolnym 
formacie.
Prace konkursowe należy skła-
dać w zamkniętych kopertach 
(oznaczonych znakiem auto-
ra), a w drugiej kopercie ozna-
czonej znakiem – dane przed-
szkola. Na kopertach powinien 
być dopisek „rowerowy kon-
kurs plastyczny”. Prace należy 
dostarczyć do: Biura Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego  
w Tczewie, ul. Pl. Piłsudskie-
go , 83- 110 Tczew.
Termin dostarczenia prac mija 
17 września 2018 roku.
Przewiduje się 3 nagrody rze-
czowe dla przedszkoli:
 I miejsce – 10 rowerków  

                       dla dzieci
 II miejsce – 5 hulajnóg
 III miejsce – trampolina
Wręczenie nagród nastąpi  
w dniu imprezy Dzień bez Sa-
mochodu – 22 września 2018 
roku. W ubiegłym roku wzięło 
udział 14 placówek.
Regulamin konkursu znajduje się 
w Biurze Rzecznika Prasowego 
UM oraz na stronie interneto-
wej: www.wrotatczewa.pl 

Tczewianie po raz drugi obchodzi-
li święto patronki miasta – św. 
Jadwigi.
Święta Jadwiga Królowa ofi-
cjalnie została patronką Tczewa  
w czerwcu 2016 r. Wtedy to bi-
skup pelpliński Ryszard Kasyna 
przekazał prezydentowi Tczewa 
Mirosławowi Pobłockiemu ko-
pię bulli papieskiej o ustanowie-
niu św. Jadwigi patronką nasze-
go miasta.
8 czerwca odbyły się w Tczewie 
uroczystości o charakterze re-
ligijno-kulturalnym, upamięt-
niające to doniosłe wydarzenie. 
Rozpoczęła je msza św. w in-
tencji mieszkańców, odprawio-
na w kościele pw. Podwyższe-
nia Krzyża św.
Po mszy Królowa Jadwiga wraz 
z orszakiem – mieszkańcami  
i włodarzami miasta, rycer-
stwem i dwórkami – przeszła na 
pl. Hallera. Tam, salwą na cześć 
królowej rozpoczął się festyn 
historyczny. Uczestników zaba-
wy przywitał prezydent Miro-

świętO patrOnki tczewa – św. jadwigi królOwej

sław Pobłocki, który przekazał 
św. Jadwidze klucze do grodu 
Sambora, symbolicznie oddając 
miasto we władanie królowej (w 
tej roli wystąpiła uczennica kla-
sy IIc Gimnazjum Katolickiego 
– Małgorzata Skolimowska).
Starówka zamieniła się w śred-
niowieczne miasteczko – moż-
na było obejrzeć dawne tańce, 
wziąć udział w zabawach ple-
bejskich czy też warsztatach 

dawnego rzemiosła. Najmłodsi 
pilnie ćwiczyli w szkółce fech-
tunku mieczem, a rycerze pró-
bowali swych sił w turniejach. 
A było warto stawać w szranki 
– najlepszy zdobył srebrny pier-
ścień Królowej Jadwigi.
Festyn zakończył się występem 
Kwartetu Jorgi – zespołu pre-
zentującego muzykę dawną.

M.Ś.

konkurs plastyczny
„tczewskie przedszkolaki 
na rowery” 
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