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KRĘTA I PODGÓRNA OD–NOWA

Atrakcyjne miejsca do spacerów, od-
poczynku, rozwiązania nowoczesne, 
ale jednocześnie pasujące do lokalnej 
zabudowy i historycznego charakte-
ru starówki – tak można krótko pod-
sumować zwycięskie koncepcje za-
gospodarowania ul. Krętej i odcinka 
Podgórnej. Propozycje projektantów 
to m.in. wykorzystanie zieleni, urządzenie ogródków gastronomicznych, ustawienie 
ławek i innych elementów małej architektury.
Zmiana wyglądu tych uliczek to jedno z zadań projektu rewitalizacji, planowanych 
na najbliższe lata.
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XXIX SESJA
Porządek obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień  

27 kwietnia 2017 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 30 

marca 2017 r.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwie-

cień 2017 r.
6. Informacja ze zgłoszonych interpelacji przez radnych w okre-

sie od 30 marca do 26 kwietnia 2017 r.
ii.	 Część	druga:
1. Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok.
2. Ocena zasobów pomocy społecznej.
3. Sprawozdanie za rok 2016 z realizacji Gminnego Progra-

mu Przeciwdziałania Przemocy   i Ochrony Ofiar Przemocy  
w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 2016-2020.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
10.1 skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 

w Tczewie. 
5. Zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków.
6. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia (podziękowa-

nia, życzenia itp.).

Ilu nas jest?
Na początku kwietnia  br. w Tczewie zameldowane były 57 992 
osoby, w tym 56 538 na pobyt stały i 1454  na pobyt czasowy. Od 
początku marca przybyło 18 osób.

Na ścianie szczytowej bloku przy al. 
Zwycięstwa 4 powstanie kolejny mu-
ral, według koncepcji Pauliny Jaklik 
z Sanoka.
Już trzy murale powstały na ścia-
nach szczytowych przy al. Zwy-
cięstwa w Tczewie. Pozostało 
miejsce na jeden – na bloku z nr 
4. W mediach i w Internecie poja-
wiło się wiele pochlebnych opinii 
na temat jednej z prac, która zo-
stała nadesłana na ubiegłoroczny 
konkurs. Chodzi o koncepcję mu-
ralu wykonaną przez p. Paulinę 
Jaklik z Sanoka. Praca ta nie wy-
grała konkursu (zwycięską pracą 
była ta , która widnieje na bloku 
przy al. Zwycięstwa 3), ale otrzy-
mała wyróżnienie.
Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki poprosił mieszkańców o opinie (za pośrednictwem an-
kiety zamieszczonej na miejskiej stronie internetowej www.wro-
tatczewa.pl oraz na facebooku prezydenta), czy wykorzystać tę 
wyróżnioną prace, czy ogłosić kolejny konkurs na koncepcję mu-
ralu tczewskiego. 
– Ponad 70 proc. osób uznało, że chciałoby ten właśnie mural zo-
baczyć na kolejnej ścianie, dlatego decyzja była oczywista – powie-
dział prezydent Mirosław Pobłocki. 
Jeśli pozwoli na to budżet miasta, mural zostanie wykonany jesz-
cze w tym roku.

M.M.

Będzie nowy mural

19 kwietnia zmarł Jerzy Kubicki, Honorowy Oby-
watel Miasta Tczewa, Kawaler Medalu „Pro Domo 
Trsoviensi”, Tczewianina Roku, wieloletni  kapel-
mistrz i dyrygent Harcerskiej Orkiestry Dętej w 
Tczewie, harcerz, pedagog i wychowawca.
Jerzy Kubicki urodził się 9 marca 1933 r. w 
Tczewie i całe swoje życie poświęcił muzyce i 
edukacji muzycznej, a szczególnie Harcerskiej 
Orkiestrze Dętej. Był absolwentem tczewskie-
go Liceum Ogólnokształcącego oraz Szko-
ły Muzycznej II stopnia na Wydziale Instruktorskim. Jego działal-
ność muzyczna rozpoczęła się w Tczewie w 1949 r., kiedy wstąpił 
do Harcerskiej Orkiestry Dętej, której kapelmistrzem był jego ojciec 
Jan. W 1958 r. przejął batutę kapelmistrza po swoim ojcu i dzierżył 
ją nieprzerwanie przez 45 lat. W grudniu 2002 r. podczas koncertu 
jubileuszowego z okazji 55-lecia Orkiestry, przekazał ją swojej cór-
ce Magdalenie. Nie zakończył jednak swej aktywności zawodowej. 
Wspierał wszystkie działania muzyczne i organizacyjne Orkiestry. 
Aktywnie uczestniczył w edukacji muzycznej najmłodszych poko-
leń, pomagał w organizacji corocznych obozów muzycznych oraz 
zabiegał o środki finansowe w różnych środowiskach.
Harcerska Orkiestra Dęta pod batutą Jerzego Kubickiego na trwałe wpi-
sała się w kulturalny wizerunek Tczewa. Orkiestra prezentując bardzo 
wysoki poziom artystyczny daje kilkadziesiąt występów rocznie. Odno-
towała znaczące sukcesy w przeglądach, festiwalach oraz rewiach orkiestr 
dętych. Swoimi występami uświetnia ważniejsze uroczystości patrio-
tyczne, rocznicowe i okolicznościowe odbywające się w naszym mieście 
oraz regionie i kraju. Potwierdzeniem wysokiego poziomu jest nadanie 
jej nazwy Reprezentacyjnej Orkiestry Związku Harcerstwa Polskiego. 
Jerzy Kubicki traktował orkiestrę jako swoistą szkołę muzyczną, ale jed-
nocześnie szkołę życia dla wielu pokoleń młodych harcerzy. Za swoją 
pracę otrzymał wiele wyróżnień, nagród i odznaczeń, m.in. w 1986 r. 
Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upo-
wszechnianiu kultury; w 1996 r. Kapituła Medalu Pro Domo Trsovien-
si przyznała mu to wyróżnienie podkreślając wieloletnią działalność na 
niwie kultury; w 1997 r. otrzymał Nagrodę Wojewody Pomorskiego za 
długoletnie kierowanie Orkiestrą i dbałość o zachowanie jej wysokiego 
poziomu artystycznego oraz zaangażowaną działalność na rzecz upo-
wszechniania kultury muzycznej na terenie miasta Tczewa i regionu; 
w 2003 r. wyróżniony nagrodą Prezydenta Miasta „Tczewianin Roku 
2002” w 2004 r. Rada Miejska w Tczewie nadała mu najwyższe samo-
rządowe wyróżnienie – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa.
W 2012 r. Jerzy Kubicki został odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla kultury polskiej. Odzna-
czenie wręczył prezydent RP Bronisław Komorowski, podczas spot-
kania z samorządowcami w Gniewie. Odznaczenie zostało przyzna-
ne na wniosek prezydenta Tczewa Mirosława Pobłockiego.

Pożegnaliśmy Jerzego KuBicKiego

Serdeczne wyrazy współczucia  
Rodzinie i Bliskim Zmarłego 

składa prezydent Tczewa  
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego  

oraz przewodniczący i radni Rady Miejskiej w Tczewie
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Trwa budowa sali gimnastycz-
nej przy Szkole Podstawowej 
nr 8. Inwestycja rozpoczęła się 
pod koniec ubiegłego, a jej fi-
nał planowany jest na koniec 
sierpnia br. 
Wykonano większość robót 
ziemnych, ławy i stopy fun-
damentowe, a także część 
podziemnych instalacji elek-
trycznych i sanitarnych. Wy-
murowano ściany, zmontowa-
no konstrukcję stalową oraz 
stropy. Wykonano część elewa-
cji z płyt warstwowych, rozpo-
częto roboty elektroinstalacyjne 
i sanitarne wewnątrz budyn-
ku. Wykonano podłoże z bla-

Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki podpisał umowę  o wpro-
wadzeniu w Tczewie roweru me-
tropolitalnego.
Umowę podpisali przedstawi-
ciele 14 gmin Obszaru Me-
tropolitalnego Gdańsk Gdy-
nia Sopot, oprócz Tczewa także 
Gdańsk, Sopot, Gdynia, Kar-
tuzy, Pruszcz Gd., Sierakowice, 
Puck, Reda, Rumia, Somonino, 
Stężyca, Władysławowo i Żuko-
wo. Do podpisania umowy do-
szło 10 kwietnia w Gdańsku.
W lutym tczewscy radni przy-
jęli uchwałę w sprawie przystą-
pienia do projektu, który za-
kłada budowę systemu roweru 
metropolitalnego, opartego  
o f lotę rowerów publicznych 
wraz z zapleczem technicznym 
i teleinformatycznym.
Wdrożenie systemu w formie 
pilotażowej planowane jest  na 
2018 r. , a jego ostateczne urucho-
mienie ma nastąpić w 2019 r.
Na terenie metropolii ma się po-
jawić ok. 3,5 tys. rowerów i 7 tys. 
stojaków, najwięcej w Gdyni, 
Gdańsku, Sopocie i Tczewie. 
Rower ma działać przez cały rok, 
chociaż w okresie zimowym bę-
dzie ich mniej.
Stowarzyszenie Obszar Metro-
politalny Gdańsk/Gdynia/So-
pot, w imieniu stowarzyszonych 
gmin biorących udział w projek-
cie wyłoni operatora, który bę-
dzie zobowiązany dostarczyć flo-
tę rowerów, zaplecze techniczne, 
teleinformatyczne i kadrowe. 
Obecnie trwa przygotowywanie 

1	i	2	kwietnia	,	już	po	raz	czwarty	w	Tcze-
wie	odbył	się	„Weekend	za	pół	ceny”	–	wy-
darzenie	organizowane	w	ramach	Obszaru	
Metropolitalnego	gdańsk	–gdynia	–	Sopot.		
W	Tczewie	wzięło	w	nim	udział	20	loka-
li	usługowych,	w	tym	większość	gastrono-
micznych.	Dzięki	akcji,	wielu	tczewian	sko-
rzystało	z	tańszej	w	tych	dniach	oferty	na	
dania	w	restauracjach,	barach,	pizzeriach,	na	
usługi	kosmetyczne	i	wiele	innych.
Partnerzy	tegorocznej	akcji	„Weekend	
za	pół	ceny”	w	Tczewie	to:
•	 Stajnia	Wieniawa	(Brzuśce)
•	 Ma–MED.	Centrum	Medyczne		

(ul.	30	Stycznia	2)
•	 Tczewskie	Centrum	Sportu	i	Rekreacji
•	 kazoku	Sushi	(pl.	Hallera	2/3)
•	 Centrum	urody	kosmetika	

(ul.	kubusia	Puchatka	5/13)
•	 Colorfit	(ul.	jagiellońska	55)
•	 Tczewskie	Stowarzyszenie	aikido	

aikikai	(sala	gimnastyczna	SSP	2)
•	 Restauracja	Hacjenda	(ul.	armii	

krajowej)
•	 Mała	czarna	CaFE		(ul.	Żeglarska	4/1b)
•	 Pizzeria	la	Scalla	(ul.	Saperska	13)
•	 Pierogarnia	(ul.	gdańska	55)
•	 internat	Zespołu	Szkół	Ekonomicz-

nych	(ul.	gdańska	17a)
•	 gabinet	Masażu	(ul.	Nizinna	27)
•	 golden	Square	(ul.	Wyzwolenia	1)
•	 link	 Bistro	 (ul.	 jagiellońska	 55)
•	 Salon	Body&Face	arspatel		

(ul.	jagiellońska	55)
•	 Bar	kociewiak	(ul.	Mickiewicza	18)
•	 Restauracja	kanion	(ul.	Wojska	Pol-

skiego	11)
•	 jabłoniowy	Dworek	„kociewie”		

–	Malenin
•	 Restauracja	Carina	(al.	Solidarności	19)
•	 komfort	Taxi.

System rowerów metropolitalnych w Tczewie
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Prezydent Tczewa podpisał umowę w sprawie przystąpienia Tczewa do 
systemu roweru metropolitalnego

dokumentacji, a przetarg ma zo-
stać ogłoszony jesienią.
Budowa systemu szacowana jest 
na ok. 22 mln zł, ale samorzą-
dy ubiegają się o dofinansowa-
nie znacznej części tej kwoty 
(ok. 17 mln zł) z funduszy eu-
ropejskich.
– Jednolity system wypoży-
czania rowerów będzie dużym 
ułatwieniem nie tylko w prze-
mieszczaniu się po mieście, ale 
także po całej metropolii. Nie-
zależnie od tego, czy rower 
będzie nam potrzebny w np. 
Gdańsku czy w Tczewie, nie 
będziemy musieli zastanawiać 
się, jak ten system funkcjonu-
je i jak wypożyczyć rower. Poza 
tym lokalizacja stojaków przy 
węzłach integracyjnych pozwoli 
łączyć podróże na rowerze z po-
dróżami komunikacją publicz-

ną – mówi Mirosław Pobłocki, 
prezydent Tczewa.
W Tczewie planowane jest zlo-
kalizowanie w ramach systemu 
ok. 150 rowerów do wypoży-
czenia. Lokalizacja stacji wy-
pożyczeń zostanie szczegóło-
wo ustalona, jednak celem jest 
zapewnienie dostępności do 
rowerów jak największej licz-
bie mieszkańców ze wszyst-
kich osiedli Tczewa. System 
rowerów metropolitalnych bę-
dzie tzw. systemem IV genera-
cji – oprócz tradycyjnych sta-
cji, będzie można zaparkować 
przy dowolnym stojaku. Wypo-
sażenie roweru w system GPS, 
elektrozamki i alarmy pozwoli 
zlokalizować jednoślad zarów-
no użytkownikom, jak i ope-
ratorom.

M.M.

 Hala SPorTowa – Będzie goTowa Po waKacJacH

chy trapezowej pod pokrycie 
dachowe. Zamontowano sto-
larkę aluminiową, wylano po-

sadzkę. Obecnie trwają prace 
związane z wykonaniem elewa-
cji oraz dachu.

Hala sportowa pomieści pełno-
wymiarowe boisko do koszy-
kówki 28 x 15 m, 3 boiska do 
siatkówki, niepełnowymiaro-
we boisko do piłki ręcznej, piłki 
nożnej halowej. Wysokość sali (7 
– 9 m) umożliwia rozgrywanie 
regulaminowych meczy w siat-
kówkę. Zaprojektowano trybu-
ny składane na min. 100 osób, 
pomieszczenie do prowadzenia 
zajęć z gimnastyki korekcyjnej, 
aerobiku itp. , szatnie, toalety, 
pomieszczenie dla trenerów z ła-
zienką i zapleczem podręcznym, 
magazyn sprzętu sportowego.
Koszt zadania to 4 mln zł.

M.M.

weekend za pół ceny

21 ParTnerów
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13 kwietnia tczewianie uczcili 
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej. 
W Parku Miejskim, przy po-
mniku poświęconym ofiarom 
stalinizmu zebrali się samorzą-
dowcy miasta i powiatu, du-
chowieństwo, przedstawiciele 
instytucji i organizacji społecz-
nych i politycznych, młodzież 
szkolna, harcerze, mieszkań-
cy Tczewa. 
Uroczystośc i poprowadzi ł 
K rzysztof Korda, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
13 kwietnia to bolesna data  
w naszej historii nawiązująca do 
odkrycia zbrodni w Lesie Ka-
tyńskim. Tego dnia w 1943 r. 
świat dowiedział się o odkry-
ciu masowych grobów polskich 
żołnierzy, o których słuch za-
ginął po rozpoczęciu II wojny 

Tczewscy radni uchwalili kolejne do-
tacje na remonty zabytków. Pro-
gram funkcjonuje już od 2005 r.
Podczas sesji Rady Miejskiej – 
30 marca, tczewscy radni głoso-
wali m.in. nad uchwałą w spra-
wie przyznania dotacji na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie admi-
nistracyjnym miasta Tczewa.
W tegorocznym budżecie na 
ten cel przeznaczonych zosta-
ło 50 tys. zł.
W ustalonym terminie, do 10 
stycznia br. wpłynęło 5 wnio-
sków o przyznanie dotacji (je-
den z nich został wycofany 
przez wnioskodawcę).  Obiekty, 
których dotyczą wnioski, obję-
te są ochroną konserwatorską 
(wpisane są indywidualnie do re-
jestru zabytków lub znajdują się 
na obszarze wpisanym do reje-
stru zabytków), która umożliwia 
ubieganie się o dotację zgodnie  
z obowiązującymi na terenie 
miasta Tczewa zasadami.

Dotację	przyznano:
1) właścicielowi budynku przy 
ul. Krótkiej 13 w Tczewie, na 
przeprowadzenie remontu da-
chu (wymianę konstrukcji da-
chu, pokrycie dachówką cera-
miczną, orynnowanie), dotacja 
w wysokości 21 000 zł, nie 

więcej jednak niż 50 proc. rze-
czywistego, udokumentowa-
nego kosztu prac;
2) Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy ul. Krótkiej 
20, na przeprowadzenie remontu 
elewacji frontowej budynku, do-
tacja w wysokości 4 500 zł, nie 
więcej jednak niż 50 proc. rze-
czywistego, udokumentowane-
go kosztu prac;
3) Wspólnocie Mieszkaniowej 
Nieruchomości przy pl. Hallera 
1, na przeprowadzenie remon-
tu elewacji frontowej budynku 
(od strony ul. Wyszyńskiego  
i pl. Hallera), dotacja w wysoko-
ści 15 500 zł, nie więcej jednak 
niż proc. rzeczywistego, udoku-
mentowanego kosztu prac;

4) właścicielom budynku przy 
ul. Rybackiej 9, na przeprowa-
dzenie remontu elewacji połu-
dniowej (tylnej) budynku, do-
tacja w wysokości 9000 zł, nie 
więcej jednak niż 50 proc. rze-
czywistego, udokumentowane-
go kosztu prac.
Uchwała Rady Miejskiej na 
podstawie której udzielane są 
dotacje na remont i konserwa-
cję zabytków, funkcjonuje (ze 
zmianami) od 2005 r.
Do	tej	pory	z	tego	rodzaju	
wsparcia	skorzystali:
– paraf ia pw. Podwyższenia 
Krzyża św. (konserwacja ołtarzy 
Matki Boskiej Różańcowej, św. 
Rocha, św. Jana Nepomucena, 

św. Jakuba, organy neogotyckie, 
ołtarze św. Józefa, Matki Boskiej 
Częstochowskiej, ołtarz pw. Nie-
pokalanego Poczęcia NMP, ba-
rokowa ambona, barokowy oł-
tarz główny, barokowy feretron, 
rokokowy konfesjonał).
oraz właściciele kamienic lub 
wspólnoty mieszkaniowe:
– ul. Wojska Polskiego 15
– ul. Krótka 11
– ul. Wyszyńskiego 8
– pl. Hallera 10
– pl. Hallera 22
– ul. Podgórna 22
– ul. Mickiewicza 12
– ul. Dąbrowskiego 23
– ul. Garncarska 1–2
– ul. Podgórna 6
– ul. Skromna 6
– ul. Lipowa 5–6
– ul. Krótka 2
– ul. Krótka 8
– ul. Krótka 12
– ul. Rybacka 9
– ul. Lipowa 4.
Dotacje to tylko jedna z form 
wsparcia samorządu miasta 
Tczewa dla właścicieli  obiek-
tów zabytkowych. Inną jest co-
roczny konkurs na najpiękniejszą 
elewacje w rejonie Starego Mia-
sta. Właściciele i zarządcy od-
nowionych kamienic na starówce 
mogą zdobyć nagrody finansowe 
– pula nagród w ubiegłym roku 
wynosiła blisko 50 tys. zł. 

M.M.

PamięTamy o zamordowanycH w KaTyniu, cHarKowie, miednoJe…

światowej, po zajęciu wschod-
niej Polski przez Armię Czer-
woną. 13 kwietnia – tego dnia 
odkryto groby polskich żoł-
nierzy wymordowanych strza-
łem w tył głowy wiosną 1940 r. 
Zginęli w Katyniu, Charkowie, 

Miednoje, Twerze. Do dzisiaj 
nie znamy wszystkich miejsc 
pochówku. Wiemy, że wśród 
zamordowanych ponad 20 ty-
sięcy byli żołnierze, policjanci, 
strażnicy graniczni, naukow-
cy, lekarze, pedagodzy, byli 

również tczewianie oraz osoby 
związane z naszym miastem.
Jerzy Wierzbowski, przedstawi-
ciel Rodzin Katyńskich mówił 
m.in. o swoim ojcu – Józefie, po-
licjancie z Tczewa, który znalazł 
się wśród jeńców rozstrzelanych 
w Katyniu. W imieniu kom-
batantów głos zabrał Edmund 
Pek, zaś w imieniu młodego po-
kolenia tczewian – Jakub Kru-
szyński, przewodniczący Mło-
dzieżowej Rady Miasta Tczewa. 
Wraz z zebranymi przy pomniku 
modlił się ks. dziekan Krzysztof 
Stoltmann.
Pod pomnikiem ofiar stalini-
zmu złożono kwiaty i zapalo-
no znicze.
Organizatorem uroczystości był 
Mirosław Pobłocki, prezydent 
Tczewa.

M.M.

Samorząd miaSTa dofinanSuJe remonTy zaByTKów

Dotacja przyznana została m.in. na remont elewacji budynku przy ul. 
Krótkiej 20
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	Remont	ul.	gdańskiej		
i	jedności	Narodu

Ogłoszony został przetarg na 
remont ul. Gdańskiej i Jednoś-
ci Narodu. Przedmiot zamó-
wienia wchodzi w zakres pa-
kietu projektów realizujących 
przedsięwzięcie Zintegrowa-
nej Inwestycji Terytorialnej 
(ZIT) pn. „Węzły Integracyj-
ne OMG–G–S wraz z trasami 
dojazdowymi”. Gmina Miej-
ska Tczew w ramach przed-
sięwzięcia ZIT, wystąpiła  
z wnioskiem o dofinansowanie 
tego zadania ze środków RPO 
Województwa Pomorskiego 
na lata 2014–2020.
Przedmiotem zamówienia 
jest rozbudowa węzła inte-
gracyjnego – przebudowa ul. 
Gdańskiej w Tczewie (etap 
II), budowa systemu tras ro-
werowych; przebudowa ul. 
Jedności Narodu w Tczewie 
(etap III).
Remont ul. Jedności Naro-
du rozpoczęty został w ubie-
głym roku. Do wykonania po-
został jeszcze 350-metrowy 
odcinek od strony ul. Gdań-
skiej. Władze miasta zapla-
nowały również remont całej 
ulicy Gdańskiej, ale ze wzglę-
du na wielkość, koszty zadania 
oraz uciążliwość , jaką prze-
budowa oznacza dla komuni-
kacji w mieście, postanowio-
no podzielić tę inwestycje na 
kilka etapów. Pierwszy etap 
zrealizowany został w ubie-
głym roku, gdy przebudowa-
ne zostało rondo u zbiegu ul. 
1 Maja i wiaduktów. W tym 
roku wyremontowany ma zo-
stać 640-metrowy fragment 
– od skrzyżowania z al. Soli-
darności w kierunku skrzyżo-
wania z ul. Jedności Narodu. 
Inwestycja będzie komplek-
sowa, co oznacza nie tylko 
remont nawierzchni i chod-
ników, ale też przebudowę 
instalacji podziemnych, nowe 
oświetlenie i budowę ścież-
ki rowerowej. Przebudowane 
zostanie również skrzyżowa-
nie z ul. Sadową.
Termin sk ładan ia  ofer t :  
18 kwietnia br.
Termin zakończenia inwesty-
cji: 30 listopada br.

Trwa termomodernizacja w szko-
le Podstawowej nr 10, wkrótce 
rozpoczną się prace w kolejnych 
trzech miejskich placówkach 
oświatowych.
Inwestycje związane z termomo-
dernizacją miejskich obiektów 
będą dofinansowane z funduszy 
unijnych w ramach Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych.

Przedszkole	nr	8
Do przetargu zgłosiła się jedna 
firma, która zaoferowała wyko-
nanie zadania za niespełna 1 mln 
zł. Umowa w tej sprawie może być 
podpisana pod koniec kwietnia.
W zakres termomodernizacji 
wchodzi m.in. wykonanie izo-
lacji ścian fundamentowych 
wraz z dociepleniem, wykona-
nie elewacji budynku wraz z do-
ciepleniem wykonanie pokry-
cia dachu wraz z ociepleniem, 
wymiana okien drewnianych, 
w ymiana drzwi zewnętrz-
nych, wstawienie parapetów ze-
wnętrznych we wszystkich ok-
nach, montaż instalacji solarnej 
(kolektory słoneczne) do pod-
grzewania ciepłej wody użyt-
kowej, przebudowa i adaptacja 
instalacji wodociągowej, mo-
dernizacja instalacji C.O. 
Termin zakończenia inwestycji 
– koniec sierpnia br.

7 kwietnia została podpisana 
przez ZUOS umowa na moderni-
zację systemu wentylacji, odpy-
lania i usuwania odorów w hali 
sortowni.
W drodze przetargu przepro-
wadzonego w trybie partner-
stwa innowacyjnego wyko-
nawcą zadania została f irma 
ECOL–UNICON sp. z o.o.  
z siedzibą w Gdańsku, przed-
stawiając najkorzystniejszy bi-
lans na podstawie kryteriów 
ocen ofert określonych w Spe-
cyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.
– Przedmiotem umowy jest 
opracowanie i uruchomienie in-
nowacyjnej w skali całego kra-
ju technologii neutralizacji odo-
rów z hali sortowni odpadów  
z wykorzystaniem węgla aktyw-
nego – tłumaczy Marcin Cejer, 
prezes ZUOS.

Termomodernizacje w placówkach oświatowych

Do końca lipca zakończy się termomodernizacja SP nr 10

Szkoła	Podstawowa	nr	10	
Prace rozpoczęły się w 2016 r. 
Termin realizacji – koniec lip-
ca 2017 r. 
Prace przebiegają zgodnie z har-
monogramem. Wykonano do-
cieplenie ścian zewnętrznych, 
wymieniono okna w sali gimna-
stycznej oraz przeprowadzono re-
monty kominów. Wykonane zo-
stały roboty związane z adaptacją 
instalacji elektrycznej.
Wykonano większość robót sa-
nitarnych oraz docieplenie dachu 
szkoły, trwają roboty związane 
z wymianą pokrycia dachowego. 
Koszt zadania: 1,5 mln zł (rea-
lizacja w 2016 i 2017 r.)

Szkoła	Podstawowa	nr	2		
i	gimnazjum	nr	3	
Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma KOGA Inwestycje Budow-
lane z Bydgoszczy.
Koszt zadania: dla Szkoły Podsta-
wowej nr 2 – 1 649 620,43 zł, dla 
Gimnazjum nr 3 – 3.997.197,01 zł.
Planowany termin realizacji: 
dla Szkoły Podstawowej nr 2 – 
29.08.2017 r., dla Gimnazjum 
nr 3 – 30.07.2018 r. 
W zakres zadania wchodzi m.in. 
docieplenie ścian i dachu, wy-
miana części okien, moderniza-
cja instalacji centralnego ogrze-
wania, wymiana oświetlenia.

M.M.

Tczewski zuoS wdraża innowacyjne technologie

Zaoferowana w ofercie wykonaw-
cy technologia zapewnia wysoką 
skuteczność w eliminacji pyłów  
i odorów w strumieniu oczysz-
czanego powietrza. Na potwier-
dzenie skuteczności funkcjono-
wania systemu usuwania odorów 
w ramach zadania zostaną prze-
prowadzone przez wyspecjali-

zowane laboratorium badania 
oczyszczonego powietrza.
Zgodnie z postanowieniami 
umowy I etap prac i urucho-
mienie modułów oczyszczania 
powietrza przewidywane jest 
na czerwiec br. Koszt inwesty-
cji to 1 763 000,00 zł. 

(ZUOS Tczew)
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Prezydent Tczewa Mirosław Po-
błocki spotkał się z liderami te-
gorocznego Budżetu Obywatel-
skiego Tczewa. 
Dla 26 liderów przygotowane 
zostały pamiątkowe certyfika-
ty i drobne upominki. – Bardzo 
wam dziękuję za aktywność, to 
dzięki zebranym przez was pod-
pisom zrealizujemy kolejne in-
westycje – powiedział prezydent 
Mirosław Pobłocki. – Cieszę 
się, że rośnie liczba osób głosu-
jących, a wraz z nią popularność 
budżetu obywatelskiego. W po-
równaniu z ubiegłym rokiem, 
jest to wzrost o 12 proc. 
Wśród tegorocznych projektów, 
wiele dotyczy miejsc rekreacji  
i wypoczynku, ale wnioskodaw-
cy coraz częściej precyzują, ja-
kie dokładnie urządzenia czy 
zabawki powinny się tam zna-

PReZyDeNT TcZeWA PODZIĘKOWAł lIDeROM

OKRĘG I

1. „ Budowa boisk a do g r y  
w siatkówkę o sztucznej na-
wierzchni – os. Staszica”. 
(513 głosów) 

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: Józef Ziół-
kowski, nr 4,

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 927/10 obręb 1, ul. 
Flisaków

Budowa boiska o sztucznej na-
wierzchni do gry w siatków-
kę na działce przy ul. Flisaków 
przeznaczonej do zagospodaro-
wania na teren rekreacyjno-wy-
poczynkowy. 

OKRĘG II

leźć – np. leżaki, mini skałki 
wspinaczkowe, panele eduka-
cyjne, zjazdy linowe, stoły do 
ping-ponga.
Za rok kolejna edycja Budżetu 
Obywatelskiego Tczewa i kolej-
ny milion złotych do wydania. 

Warto już dzisiaj zastanowić się 
nad nowymi projektami.

liderzy	Budżetu		
Obywatelskiego	Tczewa	2017:
– Józef Ziółkowski
– Rafał Sobkowiak

– Marcin Lipiński
– Andrzej Miętkiewski
– Milena Petruszyńska
– Marek Byczkowski
– Tomasz Klimczak
– Elżbieta Soroko
– Krzysztof Bejgrowicz, 
– Wojciech Zwiernik, 
– Elżbieta Sommer, 
– Elżbieta Biniszkiewicz,
– Barbara Miśkiewicz
– Witold Chamski
– Tomasz Chabowski
– Rajmund Dominikowski
– Karolina Wojtysiak
– Paweł Wierucki
– Bożena Chylicka
– Gabriela Makać
– Krzysztof Misiewicz
– Marcin Szulc
– Kazimierz Mokwa
– Ewa Ziółek–Radziszewska
– Bogdan Radziszewski
– Tomasz Tobiański.

Budżet Obywatelski Tczewa 2017

18 PROJeKTÓW DO ReAlIZAcJI
Kolejnych 18 projektów zostanie 
zrealizowanych w ramach Budże-
tu Obywatelskiego Tczewa. W gło-
sowaniu bierze udział coraz więcej 
mieszkańców, a efekty widać we 
wszystkich dzielnicach Tczewa. 
W tym roku po raz czwarty re-
alizowany będzie Budżet Oby-
watelski Tczewa.

Głosowanie, przez Internet 
i  w formie zbierania pod-
pisów, t r wa ło od 28 lute-
go do 15 marca bieżącego 
roku. Mieszkańcy głosowa-
li na łącznie 27 projektów w 
12 okręgach. W efekcie gło-
sowania – realizowanych bę-
dzie 18 projektów.

W głosowaniu wzięły udział 
7572 osoby, w tym 7062 trady-
cyjnie „papierowo”, a 510 elek-
tronicznie. Łącznie oddano 
9891 głosów. Najmłodsi głosu-
jący mieli 16 lat, najstarsza oso-
ba – 98 lat.
Dla porównania: na projek-
ty zgłoszone w 2016 r. głoso-

wało 6748 osób, oddano 10538 
głosów. Pierwotnie do realiza-
cji przyjęto 19 wniosków, z za-
oszczędzonych pieniędzy udało 
się dodatkowo wykonać jeszcze 
2 projekty.
Od 2014 r. w ramach Budżetu 
Obywatelskiego Tczewa, wyko-
nano 65 projektów.

1. „ M o d e r n i z a c j a  s k o c z -
n i  d o  s k o k u  w  d a l ” .  
(197 głosów)

– wnioskodawca, nr projektu: 
Rafał Sobkowiak, Marcin 
Lipiński, Andrzej Mięt-
kiewski, nr 3 i 21,

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 39/126 obręb 4, ul. 
Topolowa

Kompleksowa modernizacja 
skoczni do skoku w dal z roz-
bieżnią o nawierzchni poliure-
tanowej, nową belką do odbicia 
oraz nową zeskocznią na tere-
nie Szkoły Podstawowej nr 12 
w Tczewie.

2. „Rozbudowa infrastruktu-
ry rekreacyjnej na ul. Jurgo”. 
(126 głosów)

– wnioskodawca, nr projektu: 
Marcin Lipiński , Andrzej 
Miętkiewski, nr 20,

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 288–302 , obręb 5, 
ul. Harcerska, H.Hass 

Montaż ławeczek, leżaków, ko-
szy na odpady, piaskownicy na 
istniejącym terenie rekreacyjno-
wypoczynkowym.

3. „Rozbudowa infrastruktu-
ry rekreacyjnej na ul. Armii 
Krajowej 8” (116 głosów)

– wnioskodawca, nr projektu: 
Marcin Lipiński , Andrzej 
Miętkiewski, nr 22,

– lokalizacja, opis projektu : 
Dz. nr 196, obręb 4, ul. Ar-
mii Krajowej 8

Montaż ławeczek, leżaków, ko-
szy na odpady na istniejącym te-
renie placu zabaw.

OKRĘG III
1. „Rozbudowa istniejącego 

placu zabaw przy ul. Jagieł-
ły 2”. (782 głosy)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: Milena Pe-
truszyńska, nr 34

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 34/41 obręb 5, ul. 
Wł. Jagiełły

Doposażenie istniejącego pla-
cu zabaw zlokalizowanego przy 
budynku przy ul. Jagiełły 2  
o nowe urządzenia zabawowe 
jak np. zjeżdżalnie, urządze-
nia linowe, domki, przeplotnie, 
wieża, przejazdy szynowe.

liSTa	PROjEkTÓW	PRZyjĘTyCH	DO	REaliZaCji	W	RaMaCH	BuDŻETu	OByWaTElSkiEgO	MiaSTa	TCZEWa	Na	2017	R.:
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społeczeństwo

OKRĘG IV
1. „Altana lub stół betonowy 

do gry w szachy, warcaby, 
chińczyka oraz stół do gry 
w piłkarzyki, mini skał-
ka wspinaczkowa dla ma-
luchów, panele edukacyjne 
jako uzupełnienie placu za-
baw, zjazd linowy” (155 gło-
sów)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: Marek Bycz-
kowski. Tomasz Klimczak, 
nr 31

–  lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 216/2, obręb 4, ul. 
Akacjowa 

Ustawienie stołu betonowego 
do gry w szachy, w warcaby, w 
chińczyka, stołu betonowego do 
gry w piłkarzyki, montaż mini 
skałki wspinaczkowej dla malu-
chów, montaż paneli edukacyj-
nych (np. labirynt, kółko i krzy-
żyk zegar itp.), montaż zjazdu 
linowego na terenie rekreacyj-
no-wypoczynkowym pomiędzy 
ul. Akacjową i ul. Żwirki.

OKRĘG V
1. „Budowa placu zabaw i re-

kreacji na terenie pomiędzy 
blokami Jagiełły 1 i 3”. (220 
głosów)

–  wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: Elżbieta So-
roko, nr 5 

–  loka l izacja, opis projek-
tu: Dz. nr 357/2 obr.5 , ul. 
Władysława Jagiełły 1,3

Budowa placu zabaw z elemen-
tami do zabaw i gier dla dzieci 
w wieku od 3 do 10 lat, montaż 
ławek, koszy na śmieci

OKRĘG VI
1. „Plac Bajkow y. Zabawa. 

Sport. Rekreacja” (350 gło-
sów), 

– wnioskodawca, nr rejestra-
cy jny projektu:  K rzysz-
tof Bejgrowicz, Wojciech 
Zwiernik, Elżbieta Som-
mer, Elżbieta Biniszkie-
wicz, Barbara Miśkiewicz, 
nr 19

–  lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 158/1 , obręb 11 ul. 
Andersena

Zagospodarowanie terenu przy 
ul. Andersena miedzy bloka-
mi nr 12 a 14 na teren rekre-
acyjno-sportowy. Rozbudowa 
placu zabaw, budowa siłow-

ni zewnętrznej, budowa alejek 
spacerowych.
2. „Teren rekreacji i wypoczyn-

ku PIOTROWO” – etap I 
„Wykonanie dokumentacji 
projektowej” (626 głosów)

– wnioskodawca, nr reje-
stracyjny projektu: Witold 
Chamski, nr 37

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 94 , obręb 11 ul. An-
dersena 

Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej zagospodarowania 
działki nr 94 u zbiegu ulic Pio-
trowo, Kubusia Puchatka i 
Andersena na teren rekreacji  
i wypoczynku. Planowane za-
gospodarowanie : mini park, 
nasadzenie drzew i krzewów 
ozdobnych, kwiatów, wykona-
nie alejek spacerowych , mon-
taż ławek, drewniany plac za-
baw dla dzieci, na obrzeżach 
toaleta dla psów

OKRĘG VII
Brak projektów

OKRĘG VIII
1. „Modernizacja i rozbudowa 

terenów zielonych wokół wie-
żowców przy Al. Zwycięstwa 
19 i 20 oraz koło placu zabaw 
między blokami ul. Wyzwo-
lenia 1–2” (423 głosy)

–  wnioskodawca, nr rejestra-
cy jny projektu:  Tomasz 
Chabowski, Rajmund Do-
minikowski, nr 6

–  lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 425/22, obręb 6, ul. 
Wyzwolenia

Posadzenie przed wieżowcem 
przy al. Zwycięstwa 20 krze-
wów z kwiatostanem koloro-
wym, budowa skalniaka, po-
sadzenie tui ozdobnej wzdłuż 
ogrodzenia placu zabaw między 
budynkami Wyzwolenia 1 i 2 
2. „Zagospodarowanie i mo-

dernizacja terenów wokół 
wieżowca al. Zwycięstwa 18. 
Poszerzenie miejsca parkin-
gowego dla inwalidów przy 
wieżowcu al. Zwycięstwa 
19” (437 głosów)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cy jny projektu:  Tomasz 
Chabowski, Rajmund Do-
minikowski, nr 8

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 425/22 , obręb 6, ul. 
Wyzwolenia

Zasadzenie krzewów ozdob-
nych przed wieżowcem a l. 
Zwycięstwa 18 oraz wokół nie-
go, poszerzenie parkingu dla 
osób niepełnosprawnych przy 
wieżowcu al. Zwycięstwa 19 
o ok. 1 m
3. „Kanonka Street Workout 

Park”. (584 głosy )
– wnioskodawca, nr rejestra-

cyjny projektu: Karolina 
Wojtysiak, Paweł Wieru-
cki nr 40

– loka l izacja, opis projek-
tu: Dz. nr. 504 obręb 6, ul. 
Wojska Polskiego 28A.

Instalacja urządzeń do uprawia-
nia ćwiczeń gimnastycznych na 
świeżym powietrzu typu „street 
workout” –drabinki o różnych 
wysokościach, poręcze, obręcze 
oraz ławki do ćwiczeń poszcze-
gólnych partii ciała 

OKRĘG IX
1. „ Rozbudowa i w y miana 

placu zabaw na Bulwarze 
Nadwiślańskim– ul. Że-
glarska”. (798 głosów)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: Bożena Chy-
licka, G.Makać, Krzysztof 
Misiewicz, nr 35

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr. 749/6; 677; 747/9; 
747/5 ul. Żeglarska , ul. Za-
mkowa

Wymiana urządzeń zabawo-
wych istniejącego placu zabaw 
na Bulwarze Nadwiślańskim 
na nowe urządzenia zabawo-
we w tym m.in. małej ścianki 
wspinaczkowej, stołu do teni-
sa stołowego itp., budowa wy-
dzielonego placu zabaw dla 
najmłodszych dzieci na na-
wierzchni amortyzującej wraz 
z ogrodzeniem. 

OKRĘG X
1. „Iluminacja świąteczna ul. 

Stanisława Konarskiego” 
(100 głosów)

– wnioskodawca, nr reje-
stracyjny projektu: Marcin 
Szulc, nr 27

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 402 , obręb 9 ul. Ko-
narskiego 

Zakup oraz montaż instala-
cji ozdób iluminacji świątecz-
nej przeznaczonych do monta-
żu na słupach oświetleniowych 
przy ul. Konarskiego od skrzy-

żowania z ul. Czyżykowską do 
pętli autobusowej. 
2. „Przebudowa chodnika ul. 

Stanisława Konarskiego od 
budynku nr 2 do pętli auto-
busowej” (119 głosów)

– wnioskodawca, nr reje-
stracyjny projektu: Marcin 
Szulc, nr 28

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 402 , obręb 9 ul. Ko-
narskiego 

Przebudowa chodnika przy ul. 
Konarskiego od przystanku au-
tobusowego przy skrzyżowaniu 
z ul. Czyżykowską do pętli au-
tobusowej.

OKRĘG XI
1. „Ogrodzenie działki pod 

świetlicę na osiedlu Wito-
sa” (806 głosów)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: K. Mokwa, 
nr 1,

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 60/3, obręb 12, ul. 
Ks. W. Młyńskiego

Budowa ogrodzenia dzia ł-
ki przeznaczonej na budowę 
świetlicy na Osiedlu Witosa. 
2. „Plac aktywności fizycznej 

dla młodzieży i dorosłych – 
siłownia zewnętrzna” (361 
głosów)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu: Ewa Ziółek–
Radziszewska. Bogdan Ra-
dziszewski, nr 38,

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 650/19, obręb 9 , ul. 
Ks. B. Sychty

Planuje się montaż zestawów 
do ćwiczeń fizycznych (siłow-
nia zewnętrzna) : biegacz i or-
bitrek, twister i surfer, jeździec 
i stepper, motyl i pajacyk.

OKRĘG XII
1. „Dokumentacja projektowa 

przebudowy ul. E. Orzesz-
kowej od nr 1–7 wraz z po-
zwoleniem na budowę” (197 
głosów)

– wnioskodawca, nr rejestra-
cyjny projektu Tomasz To-
biański, nr 14,

– lokalizacja, opis projektu: 
Dz. nr 368, obręb 9 , ul. E. 
Orzeszkowej

Wykonanie dokumentacji pro-
jektowej przebudowy ul. E. 
Orzeszkowej od nr 1–7.
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Tel. alarmowy 986
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

W marcu 2017r. tczewska Straż Miej-
ska odnotowała 1006 interwencji, 
w tym 460 zgłoszonych przez miesz-
kańców i przedstawicieli instytucji, 
125 – od operatorów monitoringu, 
97 zgłoszonych przez dyżurnych Ko-
mendy Powiatowej Policji w Tcze-
wie oraz 324 – to interwencje włas-
ne strażników.
• Przewieziono 12 osób z upo-

jeniem alkoholowym: 2 – do 
miejsca zamieszkania, 3 – 
do pogotowia socjalnego w 
Elblągu, 4 – do ogrzewal-
ni w Tczewie, 1 – do poli-
cyjnej izby zatrzymań, 2 – 
do ośrodka dla bezdomnych 
„Prometeusz” w Gdańsku.

• Przeprowadzono 76 wspól-
nych patroli z funkcjona-
riuszami KPP oraz 2 wspól-
ne kontrole z pracownikami 

Troje uczniów tczewskich szkół 
wzięło udział w finale X Olimpia-
dy Wiedzy o Bezpieczeństwie. 

Sebastian Wicki z Kościerzyny 
został zwycięzcą X Olimpiady 
Wiedzy o Bezpieczeństwie „Ja, 
strażnik…”. Drugie miejsce za-
jęła Maria Kędra z Kwidzyna. 
na trzecim znalazł się Kacper 
Nogowski, także z Kwidzy-
na. Finał konkursu odbył się w 
czwartek 16 marca w Europej-
skim Centrum Solidarności w 
Gdańsku.
Finaliści tczewskich szkół za-
jęli kolejno miejsca VI – Anna 
Przychodzeń z Uniwersyte-
ckiego Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego, VII – Da-
mian Noga z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych oraz XVIII – 
Szymon Skonieczny z I Lice-
um Ogólnokształcącego. 
W tym roku zadaniem finali-
stów było zdiagnozowanie naj- 
istotniejszych problemów po-
rządkowych w swoim mie-
ście lub gminie i zaproponowa-
nie ciekawych rozwiązań tych 
problemów z punktu widzenia 
straży miejskiej lub gminnej. 
Młodzi ludzie mieli wiele inte-

TczewScy finaliści X olimPiady wiedzy o BezPieczeńSTwie

Tczewscy finaliści olimpiady

resujących propozycji. Nie bali 
się też korzystać z różnych me-
tod badawczych. Chętnie przy-
gotowywali ankiety i przepro-
wadzali wywiady. Kilka osób 
pokusiło się o nakręcenie fil-
mów. Pojawiły się też pomysły 
na ciekawe programy profilak-
tyczne dla dzieci i młodzieży.
Zwycięzca otrzymał darmo-
wy indeks Gdańskiej Wyższej 
Szkoły Humanistycznej na do-
wolnie wybrany kierunek stu-
diów, laptop, czytnik e-book 
oraz nagrodę pieniężną w wy-
sokości 1000 złotych. Laureat-
ka II miejsca dostała rower oraz 
czytnik e-book. Nagrodami za 

zajęcie III miejsca były: tab-
let i smartwatch. Wśród nagród 
za zajęcie kolejnych miejsc były 
między innymi: tablety, smart-
fony, czytniki e-book, cyfrowe 
aparaty fotograficzne oraz zesta-
wy głośnikowe i słuchawkowe.
Podobnie jak w ubiegłych la-
tach, specjalne wyróżnienie 
odebrał szkolny koordynator, 
który przygotował zwyciężczy-
nię Olimpiady. Pedagog dostał 
bezpłatny indeks GWSH na 
dowolnie wybrane studia po-
dyplomowe.
Do udziału w X Olimpiadzie 
Wiedzy o Bezpieczeństwie 
zgłosiło się ponad tysiąc osób. 

Ostatecznie w pierwszym eta-
pie konkursu, który odbył się 
3 stycznia 2017 roku, do pisa-
nia testu zasiadło 770 uczniów 
z 45 pomorskich szkół. 1 lutego, 
w ramach drugiego etapu, zmie-
rzyło się 391 osób. Spośród nich 
do finału zakwalifikowało się 
28 najlepszych. Jednym z regu-
laminowych wymogów konkur-
su było złożenie w konkretnym 
terminie autorskiego projektu. 
Prace dostarczyły 24 osoby i to 
one spotkały się w finale.
Głównymi organizatorami 
X Olimpiady Wiedzy o Bez-
pieczeństwie pod hasłem „Ja, 
strażnik…” były: Straż Miejska 
w Gdańsku i Gdańska Wyższa 
Szkoła Humanistyczna. Kon-
kurs współorganizowały stra-
że miejskie z Chojnic, Koście-
rzyny, Kwidzyna, Malborka, 
Pelplina, Rumi, Starogardu 
Gdańskiego i Tczewa. Partne-
rem przedsięwzięcia jest Wy-
dział Rozwoju Społecznego 
Urzędu Miejskiego w Gdań-
sku. Honorowym patronatem 
X Olimpiadę objęli: Marszałek 
Województwa Pomorskiego, 
Pomorski Kurator Oświaty oraz 
Prezydent Miasta Gdańska.

STraż mieJSKa w marcu
Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej (kontrole z 
MOPS dotyczyły osób bez-
domnych).

• Dzielnicowi strażnicy miejscy 
działający na osiedlach Sucho-
strzygi i Bajkowym podjęli 87 
interwencji własnych oraz 46 
zleconych (przez administracje 
i mieszkańców osiedli, dyżur-
nych SM), nałożyli 31 manda-
tów karnych na łącznie 2650 
zł, wystawili 24 wezwania dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 45 osób pouczyli. 

 Na terenie Os. Garnuszew-
skiego i Zatorza dzielnicowi 
podjęli 26 interwencji włas-
nych oraz 27 zleconych, na-
łożyli 8 mandatów karnych 
na łącznie 1650 zł, wystawi-
li 17 wezwań dla sprawców 

wykroczeń drogowych oraz 
5 osób pouczyli. 

 Na terenie Starego Miasta i 
Czyżykowa dzielnicowi podję-
li 65 interwencji własnych oraz 
97 zleconych, nałożyli 12 man-
datów karnych na łącznie 700 
zł, wystawili 33 wezwania dla 
sprawców wykroczeń drogo-
wych oraz 31 osób pouczyli. 

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

• W 4 placówkach przepro-
wadzono kontrole dotyczące 
posiadania umów na wywóz 
odpadów stałych. Nałożono 
1 mandat karny.

• Do Komendy Powiatowej 
Policji przekazano materia-

ły z monitoringu dotyczą-
ce: kolizji drogowych (1, 10, 
31.03), zgonu (5.03) , bójki 
ulicznej (7 i 9.03), rozboju 
(17 i 23.03), pobicia (20.03), 
usiłowania oszustwa (20.03), 
kradzieży (29.03).

• Przeprowadzono działania 
dotyczące egzekwowania od 
właścicieli psów niezgodnego 
z przepisami wyprowadza-
nia czworonogów i sprząta-
nia po nich. Przeprowadzo-
no 34 interwencje. Nałożono 
3 mandaty karne (150 zł) za 
niezgodne z przepisami wy-
prowadzanie psów oraz 2 
mandaty karne z niesprząta-
nie po psach (łącznie 100 zł). 
Pouczono 9 osób. 6–krotnie 
zgłoszono do schroniska in-
formację o psach bez opieki.
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Ogłoszenia

Kultura

27 marca Miejska Biblioteka Pub-
liczna w Tczewie gościła autorów 
przewodnika „Archeologiczne za-
bytki Pomorza”: Piotra Kalkę i Ja-
rosława ellwarta.
Prezentowany na spotkaniu 
przewodnik stanowi nowe spoj-
rzenie na zabytki archeologicz-
ne z terenu Pomorza, szcze-
gólnie w zakresie ukazania ich 
dostępności. 
Dzięki fachowej wiedzy arche-
ologa Piotra Kalki oraz bez-
pośredniemu dotarciu przez 
obydwu autorów do opisanych  
w publikacji miejsc, czytelnik 
otrzymuje niezbędne informa-
cje o prezentowanych zabytkach 
„w pigułce”. 
Zamieszczone dane umożli-
wią potencjalnemu czytelniko-

Promocja publikacji „Archeologiczne zabytki Pomorza” 

ARcHeOlOGIA NA WycIąGNIĘcIe RĘKI 

wi – badaczowi zlokalizowanie 
opisywanych zabytków w tere-
nie. Gwarantują, iż na miejscu 
napotkamy rzeczywiście to, co 

spodziewaliśmy się zobaczyć. 
Ponadto, podobnie jak w tra-
dycyjnych tego typu wydawni-
ctwach, znajdziemy opisy epok, 

z których pochodzą odkrycia 
opisane w publikacjach oraz 
podstawowe terminy archeolo-
giczne i dzieje pomorskiej ar-
cheologii.
Warto, w trakcie wiosennych 
wędrówek, odwiedzić okolice 
Tczewa, by poznać otaczają-
ce nas zabytki archeologiczne, 
których jak pokazała opisywa-
na publikacja wcale nie trze-
ba szukać pod ziemią , czy 
przy pomocy specjalistyczne-
go sprzętu. 
Zachęcamy zatem do lektu-
ry książki. Wkrótce będzie 
ona również dostępna do wy-
pożyczenia w f i l iach Miej-
sk iej Bibl iotek i Publ icznej  
w Tczewie.

(MBP)

Prezydent	Miasta	Tczewa	informuje,	
że	na	tablicy	ogłoszeń	urzędu	Miej-
skiego	 w	Tczewie	 (ii	piętro)	 zostały	
wywieszone:

•	wykaz	nieruchomości	gruntowych,	
oznaczonej	 jako	 działka	 nr	224/2,	
obręb	10,	kW	nr	gD1T/00016855/8,	
o	powierzchni	224	m2	i	działka	nr	226,	
obręb	10,	kW	nr	gD1T/00024863/6,		
o	powierzchni	124	m2,	przeznaczonych	
do	oddania	w	dzierżawę,	na	cele	skła-
dowe;

•	 wykaz	 nieruchomości	 gruntowej,	
oznaczonej	jako	działka	nr	189/1,	ob-
ręb	10,	położonej	przy	ul.	Targowej,	
przeznaczonej	 do	oddania	 w	 dzier-
żawę	w	części	o	powierzchni	240	m2,		
w	celu	zagospodarowania	zielenią;	

•	 wykaz	 nieruchomości	 gruntowej,	
oznaczonej	jako	działka	nr	423/7,	ob-
ręb	6,	położonej	przy	ul.	Wyzwolenia,	
przeznaczonej	 do	oddania	 w	 dzier-
żawę,	 w	części	 o	 powierzchni	 6	 m2,		
w	celu	prowadzenia	handlu	owocami	
i	warzywami;

•	 wykaz	 nieruchomości	 gruntowej	
oznaczonej	jako	działka	nr	11/10,	ob-
ręb	9,	kW	nr	gD1T/00032271/8,	sta-
nowiącej	Park	im.	Mikołaja	kopernika,	
przeznaczonej	do	oddania	w	dzierża-
wę,	w	części	o	powierzchni	1	m2,	w	celu	
posadowienia	nośnika	reklamy.
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Fabryka Sztuk zaprasza do zwie-
dzania wystawy historycznej pt. 
„Amor Patriae Nostra Lex… 
Bitwa pod Tczewem 1627”. 
To opowieść o bitwie polsko-
szwedzkiej, która rozegrała się 
pod Tczewem w czasie woj-
ny o ujście Wisły toczonej w la-
tach 1626-1629. Podczas dwóch 
sierpniowych dni 1627 roku 
podtczewskie Lubiszewo stało 
się sceną zaciętych zmagań wo-
jennych. Naprzeciw siebie stanęli 
dwaj wybitni wodzowie: hetman 
Stanisław Koniecpolski i król 
szwedzki Gustaw II Adolf.
Wystawa zapozna nas z przy-
czynami, przebiegiem i konse-
kwencjami bitwy. Zobaczymy 
nie tylko uzbrojenie czy kopie 
grafik z epoki, ale również do-
wiemy się, dlaczego husarię na-
zywano „skrzydlatą jazdą” oraz 
zagramy w popularne na szla-
checkich i królewskich dworach 
gry planszowe. 
Uzupełnienie ekspozycji sta-
nowi f i lm „Gniew husarii ” 
zrealizowany i udostępniony 
przez Studio filmowe Crusa-
der Films. 
Otwarcie wystawy odbędzie się 
27 kwietnia br. o godz. 18.00 w 
kamienicy Fabryki Sztuk przy 
ul. Podmurnej 15. 
„Amor Patriae Nostra Lex… 
Bitwa pod Tczewem 1627”
Kurator wystawy: R. Wiecki
27.04-31.12.2017 r.
ul. Podmurna 15
Wstęp bezpłatny!

Wielu tczewian i podróżnych sko-
rzystało z wielkanocnego poczę-
stunku, na który zaprosił prezy-
dent Tczewa.

Wielkanocne poczęstunki stają 
się już tczewską tradycją. W ubie-
głym roku prezydent Mirosław 

Prezydent częstował wielkanocnymi babami

Jeszcze z taką werwą nigdy w 
Tczewie wiosny nie witano. Roz-
tańczone przedszkolaki opano-
wały cały plac Hallera. 

21 marca o godz. 12.00 naj-
młodsi mieszkańcy Tczewa 
tradycyjnie witali wiosnę. Na 
pl. Hallera króluje już f igur-
ka kolejnej pory roku. Zanim 
jednak ją odsłonięto, dzie-
ci z Przedszkola nr 8 zaprosi-
ły tczewian na przedstawienie. 
Wiosna, zanim trafiła do Tcze-
wa, wędrowała przez góry, była 
w Krakowie, Warszawie, To-
runiu, aż traf iła na tczewski 
pl. Hallera. 

PrzedSzKolaKi wiTały wioSnę, aż… BuTy SPadały
Roztańczone przedszkolaki wi-
tały ją tak energicznie, że nie-
którym tancerzom spadały buty 
i nakrycia głowy. Oprócz tań-
ców było mnóstwo wierszyków 
i piosenek. Bawił się cały plac 
Hallera.  
Wiceprezydent Tczewa Adam 
Urban razem z przedstawi-
cielką przedszkolaków wręczył 
Wiośnie klucze do miasta.
Imprezę zorganizowało Przed-
szkole nr 8 z Oddziałami Inte-
gracyjnymi oraz Fabryka Sztuk 
w Tczewie.

M.M.

wySTawa „amor Patriae 
nostra lex… Bitwa pod 
Tczewem 1627”

Pobłocki smażył dla mieszkań-
ców jajecznicę ze strusich jaj, tym 
razem poczęstunek był słodki. W 
Wielką Środę, na węźle transpor-
towym stanął namiot z …babami 
wielkanocnymi. Prezydent Tcze-
wa częstował nimi wszystkich 
chętnych – tczewian i podróż-

nych. Do słodkich bab, polanych 
lukrem lub czekoladą, podawali-
śmy gorącą kawę. Dla najmłod-
szych były wiatraczki, nasiona 
rzeżuchy i mnóstwo konkursów, 
w których można było wygrać 
atrakcyjne nagrody. 

M.M.
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Rewitalizacja

Mamy już koncepcje zagospo-
darowania ul. Krętej i odcinka 
ul. Podgórnej – to efekt kon-
kursu ogłoszonego przez pre-
zydenta Tczewa Mirosława Po-
błockiego.
W styczniu 2017 r. ogłoszony 
został konkurs na opracowa-
nie „Koncepcji urbanistyczno–
architektonicznej zagospo-
darowania terenu ul. Krętej  
i wschodniego odcinka ul. Pod-
górnej w Tczewie”. Na konkurs 
wpłynęły 4 prace, które spełniły 
wymogi regulaminowe.
Zespół sędziowski, który obra-
dował w składzie:
sędzia przewodniczący – dr hab. 
inż. arch. Daniel Załuski (Poli-
technika Gdańska Wydział Ar-
chitektury), sędziowie: Mar-
cin Górny (Miejski Zarząd 
Dróg w Tczewie), Paulina Kre-
mer (Fundacja Pokolenia), Da-
niel Piechowski („Zieleń dla 
Tczewian”) postanowił przy-
znać dwie równorzędne pierw-
sze nag rody w w ysokośc i  
15 000 zł dla:
• zespołu autorskiego z War-

szawy w składzie Maciej 
Kaufman i Marcin Ma-
raszek za pracę dotyczącą 
opracowania zagospodaro-
wania terenu ul. Krętej

oraz
• zespołu autorskiego ze Sta-

rogardu Gdańskiego w skła-
dzie Anna Piechnik i Mi-
cha ł Piechnik  za pracę 
dotyczącą opracowania za-
gospodarowania terenu ul. 
Podgórnej.

Wszystkie prace można oglą-
dać do 5 maja w holu gmachu 

KRĘTA I PODGÓRNA W NOWeJ ODSłONIe

głównego Urzędu Miejskiego 
w Tczewie przy pl. Piłsudskie-
go 1 na I piętrze.
Uzasadnienie rozstrzygnię-
cia konkursu przez Sąd Kon-
kursowy:
Ze względu na małą liczbę prac, 
a jednocześnie konieczność oceny 
dwóch lokalizacji, jury zdecydo-
wało się zmienić kryteria przy-
znawania nagród i dać 2 równo-
rzędne nagrody, jedną dla zespołu, 
który najlepiej opracował koncep-
cję ul. Krętej, a drugą dla zespo-
łu, który najlepiej opracował kon-
cepcję ul. Podgórnej.

Nagroda	za	koncepcję	ul.	krętej
Praca stanowi właściwe wywa-
rzenie możliwości aranżacji cią-
gu pieszego i pieszo–jezdnego, w 

miejscu istniejącego skrótu po-
między ul. Wąską i Ogrodową. 
Ze względu na konfigurację te-
renu nie było możliwe zaprojek-
towanie całego ciągu jako pochyl-
ni. Projektanci nie próbowali za 
wszelką cenę przekształcić ulicy 
w przestrzeń uniwersalną. Za-
proponowali przebudowę ist-
niejących schodów z właściwym 
wskazaniem lokalizacji dla ga-
zonów kwiatowych, ławek, spo-
czników, dojść i dojazdów do 
posesji. Wskazali również eks-
ponowane miejsce dla lokalizacji 
płaskorzeźby, która może równie 
dobrze być inną formą plastycz-
ną. Zastosowali beton architekto-
niczny jako wiodący, nowoczesny 
materiał. Praca daje rozwiąza-
nie nowoczesne, a jednocześnie 
pasujące do lokalnej zabudowy. 

Odpowiada na zapotrzebowa-
nie mieszkańców.

Nagroda	za	koncepcję		
ul.	Podgórnej
Praca proponuje przebudowę ul. 
Podgórnej w „woonerf ”. Łączy w 
jeden pomysł realizację ulicy jako 
ciągu pieszo–jezdnego o uspoko-
jonym ruchu i ciągu pieszego ze 
schodami. Praca nie jest nadmier-
nie przeładowana pomysłami. 
Aranżacja przestrzeni pozwala 
na przyszłe jej zagospodarowanie, 
zgodne z oczekiwaniami mieszkań-
ców. Kompozycja pozostaje otwar-
ta na ich inicjatywy, co jest ogrom-
ną wartością pracy. Projektanci  
w maksymalnym stopniu zachowa-
li kamienną nawierzchnię jezdni, 
dzięki czemu ulica nie straci swoich 
historycznych walorów. Część ro-
zebranej kostki będzie można wy-
korzystać przy przebudowie ulicy. 
Uzyskane wyspy pomiędzy jezdnią 
stanowią atrakcyjne platformy dla 
miejsc wypoczynku, zieleni, ogród-
ków gastronomicznych i możli-
wych, przestrzennych działań pla-
stycznych. Platformy te są mądrze 
powiązane z wejściami do budyn-
ków. Planowana jezdnia wije się 
we właściwy sposób, dając szansę 
na możliwość realizacji zjazdów 
z posesji, które w przyszłości będą 
zabudowane. Praca zachowuje hi-
storyczny charakter ulicy, nie stara 
się zasłonić spektakularnego wido-
ku na Wisłę.
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Przyjęta 30 kwietnia uchwała 
Rady Miejskiej w Tczewie określi-
ła nowy regulamin przyznawania 
nagród i wyróżnień za osiągnięcia 
sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym i krajowym. 
Nagrody te stanowią wyraz 
uznania samorządu lokalnego 
dla środowiska sportowego za 
wkład i podnoszenie poziomu 
kultury fizycznej w Tczewie.
Uchwała precyzuje, za jakie 
osiągnięcia przysługują nagrody 
w kategorii młodzieżowca, ju-
niora, juniora młodszego i mło-
dzika oraz dla trenerów.
Zgodnie z regulaminem, wy-
różnienia i nagrody mogą być 
przyznawane osobom fizycznym 
zrzeszonym w klubach sporto-
wych lub stowarzyszeniach ma-
jących siedzibę na Tczewa oraz 
innym osobom fizycznym za-
mieszkałym w Tczewie.
Nagrody i wyróżnienia mogą 
być przyznane sportowcom bio-
rącym udział we współzawod-
nictwie sportowym w katego-
riach: młodzik, junior młodszy, 
junior i młodzieżowiec, jeże-
li spełnili jeden z poniższych 
warunków:
• zaję l i  pier wsze miejsce  

w Igrzyskach Olimpijskich lub 
Paraolimpijskich, Mistrzo-

nagrody dla sportowców – na zgłoszenia czekamy do 31 maja

stwach Świata lub Europy – 
nagroda w wysokości 2500 zł.

• zajęli drugie miejsce w Igrzy-
skach Olimpijskich lub Para-
olimpijskich, Mistrzostwach 
Świata lub Europy – nagroda 
w wysokości 2100 zł.

• zajęli trzecie miejsce w Igrzy-
skach Olimpijskich lub Para-
olimpijskich, Mistrzostwach 
Świata lub Europy – nagroda 
w wysokości 1700 zł.

• zaję l i  pier wsze miejsce  
w olimpijskich dyscypli-
nach sportowych w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików, 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 

Młodzieży, Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych, 
Mistrzostwach Polski Junio-
rów, Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski – nagro-
da w wysokości 2100 zł.

• zajęli drugie miejsce w olim-
pijskich dyscyplinach spor-
towych w Mistrzostwach 
Polski Młodzików, Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych, 
Mistrzostwach Polski Ju-
niorów, Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski – nagro-
da w wysokości 1800 zł.

• zajęli trzecie miejsce w olim-
pijskich dyscyplinach spor-
towych w Mistrzostwach 
Polski Młodzików, Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych, 
Mistrzostwach Polski Ju-
niorów, Młodzieżowych Mi-
strzostwach Polski – nagro-
da w wysokości 1500 zł.

Nagrody i wyróżnienia mogą 
być również przyznawane tre-
nerom zasłużonym w uzyska-
niu wysokich wyników sporto-
wych lub osiągnięć sportowych 
we współzawodnictwie mię-
dzynarodowym lub krajowym 
przez sportowców, o których 
mowa wyżej.
Kandydatów do nagród mogą 
zgłaszać: 
– kluby sportowe,
– stowarzyszenia kultury fizycz-

nej i organizacje sportowe,
– trenerzy,
– osoby fizyczne.
Wnioski o przyznanie nagro-
dy składa się w terminie do 31 
grudnia, z tym że w roku 2017 
– do 31 maja.
Uchwałę wraz z regulaminem 
oraz pozostałymi załącznikami 
można znaleźć na stronie www.
bip.tczew.pl

Już od wielu lat samorząd miasta Tczewa nagradza sportowców i trenerów 
za wybitne osiągnięcia sportowe

W ciągu trzech tygodni naboru, 
do naszego konkursu „Rowerem 
do pracy” zgłosiły się 23 firmy.
– Cieszymy się, że f irmy tak 
licznie odpowiedziały na nasz 
konkurs. To pokazuje, że ist-
nieje zapotrzebowanie na tego 
typu działania, a same firmy wi-
dzą dla siebie korzyści z udziału 
w naszym konkursie. Liczymy, 
że pracownicy równie licznie 
jak ich pracodawcy, odpowie-
dzą na nasz konkurs zakładając 
swoje konta na stronie www.ro-
wer.tczew.pl – mówi prezydent 
Tczewa Mirosław Pobłocki.
Firmy zgłoszone do konkursu:
• Molex Connected Enterpri-

se Solutions Sp. z o.o.
• Oiler S.A.
• Zakład Utylizacji Odpadów 

Stałych Sp. z o.o.
• Gardner Aerospace Tczew 

Sp. z o.o.5. Gemalto Sp. z o.o.
• VETREX Sp. z o.o.

23 firmy zgłosiły się do konkursu „rowerem do pracy” 

• Starostwo Powiatowe  
w Tczewie

• Obwodowy Urząd Miar  
w Tczewie

• Fundacja Pokolenia 
10. Eaton

• Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Tczewie

• Cirrus Maria Pióro

• Zakłady Graficzne im. Jó-
zefa Czyżewskiego

• Silgan Metal Packaging 
Tczew S.A.

•  Centrum Kultury i Sztuki 
w Tczewie

• Urząd Miejski w Tczewie
• HUBER+SUHNER
• Mettec Kamil Lipiak

• GPEC TCZEW Sp. z o.o.
• Telkab Sp. z o.o. 
• M+P S.A. Przemysłowe 

Urządzenia Myjące
• KANWAS Sp. z o.o.
• MBF Sp. z o.o.
Teraz czas na zgłoszenia pra-
cowników ww. f irm. Każdy 
chętny do udziału w konkursie 
pracownik powinien stworzyć 
profil uczestnika na stronie in-
ternetowej www.rower.tczew.
pl w terminie do 30 kwietnia 
2017 r. Do rejestracji będzie 
niezbędny specjalny kod jaki 
przekazaliśmy mailowo do ko-
ordynatorów firm.
Konkurs rozpoczyna się dnia 
5 czerwca 2017 r. i trwa do 3 
września 2017 r.
Patronami medialnymi na-
szego konkursu są: Telewizja 
Tetka, Radio Tczew, Tcz.pl, 
Dziennik Bałtycki i Tczew Na-
szeMiasto.pl



• ��
Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Kwiecień 2017

społeczeństwo

Daniela Waldeker (77 lat) i Ste-
fan Rutkowski (67 lat) – to tego-
roczni zdobywcy tytułów Miss  
i Mistera Złotego Wieku. 31 mar-
ca na scenie zaprezentowało się 
dziesięcioro seniorów. Wspólnie  
z nimi bawiła się publiczność, któ-
ra wypełniła po brzegi salę wido-
wiskową centrum Kultury i Sztu-
ki w Tczewie.
– To dla Państwa przygotowali-
śmy dzisiaj wyjątkowy „Cygań-
ski wieczór”, podczas którego 
do Tczewa zawita tabor cygań-
ski, spotkają się dwa klany – 
Lasiotów i Raszaja – tymi sło-
wami przywitała gości na XIV 
gali finałowej Wyborów Miss 
i Mistera Złotego Wieku Juli-
ta Jakubowska, prezes Zarządu 
Miejskiego Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej w Tczewie, 
głównego organizatora przed-
sięwzięcia.
– Gratuluję odwagi seniorom, 
którzy zdecydowali się na udział 
w wyborach, podjęli wyzwanie 
i trud przygotowań – dodał wi-
ceprezydent Tczewa Adam Ur-
ban. – Mam nadzieję, że dzięki 
temu zrealizowali swoje małe  
i duże marzenia.
Dziesięcioro seniorów – 7 pań 
i 3 panów – na czas wyborów 
podzieliło się na 2 klany cy-
gańskie:
• klan Lasiotów w składzie: 

Krystyna Dziewulska (81), 
Józef Szurnicki (73), Bogu-
miła Grunkowska (70), Ma-
rian Lasota (71) oraz

• klan Raszaja w składzie: Danu-
ta Moćko (69), Daniela Wal-
deker (77), Stefan Rutkowski 
(67), Stanisława Supeło (71), 
Magdalena Rembisz (70).

nowi miSS i miSTer złoTego wieKu rozPoczęli Panowanie

Uczestnicy gali finałowej dow-
cipnie i z radością zaprezentowa-
li swoje talenty w humorystycz-
nych scenkach, obrazujących 
wędrowne cygańsk ie życie.  
W przygotowaniach do występu 

na scenie pomogły im opiekun-
ki – Magdalena Pichlak i Da-
nuta Lewandowska, pracowni-
ce tczewskiego MOPS-u.
Poprzez udział w wyborach se-
niorzy pokazali, że wiek nie sta-

nowi przeszkody i nie ograni-
cza możliwości. Zainspirowali  
z pewnością inne osoby ze śro-
dowiska seniorskiego do wiary 
we własne siły i aktywności.
W tematykę wieczoru wpisał 
się też gość specjalny Patrycja 
& Gypsy Stars. Patrycja zaśpie-
wała znane piosenki cygańskie, 
a tancerki porwały swoim ży-
wiołowym tańcem publiczność 
do wspólnej zabawy.
Galę ciekawie i sprawnie po-
prowadzili Jolanta Jank i Piotr 
Weintz, a o oprawę muzyczną 
zadbał Marian Mocarski.
Inicjatywę wsparli sponsorzy – 
osoby prywatne, przedstawicie-
le firm, instytucji i organizacji, 
marszałek województwa pomor-
skiego, prezydent Tczewa.
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18 kwietnia na całym świecie ob-
chodzimy Międzynarodowy Dzień 
Ochrony Zabytków. Nie inaczej 
jest w Tczewie, a to dzięki Fabry-
ce Sztuk.

– Międzynarodow y Dzień 
Ochrony Zabytków jest to świę-
to mające na celu przybliżenie 
wagi problematyki dziedzictwa 
kulturowego – przypomina Ali-
cja Gajewska, dyrektor Fabryki 
Sztuk. – Z tej okazji zachęcamy 
tczewian, aby wspólnie z Fabry-
ką Sztuk włączyli się do dyskusji 
na temat ochrony spuścizny na-
szych przodków.
18 kwietnia w Parku im. Mi-
kołaja Kopernika została ot-
warta wystawa „Najciekawsze 
zabytki architektury na Ko-
ciewiu”, a następnie w siedzi-
bie głównej Fabryki Sztuk przy 
ul. 30 Stycznia 4 Sonia Klein–
Wrońska – kustosz Muzeum 

Wielu mieszkańców nasze-
go miasta ma w domo-

wej apteczce leki z przekroczo-
ną datą ważności lub zbędne, 
których żaden z domowników 
już nie używa. 
Leki to związki chemiczne – 
często o bardzo silnym dzia-
łaniu. Nie wolno ich w żad-
nym wypadku wyrzucać wraz 
z odpadami komunalnymi do 
śmietników ani do kanalizacji. 
Wyrzucone do kosza na śmie-
ci zbędne lub przeterminowa-
ne leki trafiają na składowiska 
śmieci. Mogą stanowić zagro-
żenie zdrowotne dla osób, które 
wejdą w ich posiadanie i zwie-
rząt żerujących w odpadach. 
Przeterminowane leki stano-
wią szczególne niebezpieczeń-
stwo dla małych dzieci. Złym 
rozwiązaniem jest również wy-
rzucanie leków do toalety, gdyż 
stosowane metody oczyszcza-
nia ścieków wykorzystują mi-
kroorganizmy, które są narażo-
ne na zatrucia.
Tak więc każde niezutylizowane 
opakowanie leków ze względu 
na długą aktywność biologicz-
ną zawartych w nim substan-
cji może stanowić potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia i życia 

człowieka, a także dla otaczają-
cego go środowiska. 
Przeterminowane leki bez-
względnie powinny być pod-
dane specjalistycznej utyli-
zacji. Można je nieodpłatnie 
dostarczyć do konkretnych ap-
tek, w których ustawiono spe-
cjalne pojemniki, pozwalające 
na pozbywanie się ich w bez-
pieczny sposób. Do pojemni-
ków nie należy wrzucać in-
nych produktów niż lecznicze. 
Należy zmniejszyć „objętość” 
tabletek, drażetek, kapsułek, 
pozbawiając je wcześniej tek-
turowego kartonika i wrzucać 
same blistry.
Wykaz aptek zbierających prze-
terminowane leki od mieszkań-
ców Gminy Miejskiej Tczew:
• Apteka MEDICA, ul. Koś-

ciuszki 17
• Apteka – Tczew, ul. Braci 

Grimm 4
• Apteka Czyżykowska Sp.j., 

ul. Czyżykowska 68
• Apteka Wracam do zdrowia, 

ul. Armii Krajowej 35
• Apteka Gemini, ul. Armii 

Krajowej 74
• Apteka „Dbam o zdrowie”, 

ul. Kopernika 1

• Apteka Medix Sp. z o.o Ap-
teka Jodłowa Dwa, ul. Czy-
żykowska 37

• Apteka, ul. Wąska 2/2
• Apteka „Dbam o zdrowie” – 

Tczew, ul. Al. Solidarności 11/25
• Apteka Bajkowa, mgr farmacji 

B. Laga, ul. Jasia i Małgosi
• Apteka „Avena”, ul. Czerwo-

nego Kapturka 7
• Apteka „Euro”, ul. Kwiatowa 4
• Apteka „Dbam o zdrowie”, 

pl. Hallera 24
• Apteka Dyżurna, ul. J. Dą-

browskiego
• Apteka Dyżurna, ul. Żwirki 38.
Zebrane odpady farmaceutycz-
ne trafiają do miejsca bezpiecz-
nej ich utylizacji.
Pozostałe apteki, które chciały-
by również odbierać od klientów 
przeterminowane leki proszone 
są o kontakt z Wydz. Spraw Ko-
munalnych Urzędu Miejskiego 
w Tczewie (tel. 58 77 59 439) 

oddaj zbędne, przeterminowane leki do apteki

wystawa plenerowa w Parku Kopernika
najciekawsze zabytki architektury na Kociewiu

Wystawę w Parku Kopernika można oglądać do końca września br. 

Kaszubskiego Parku Etnogra-
f icznego im. Teodory i Izy-
dora Gulgowskich we Wdzy-
dzach Kiszewskich wygłosiła 
wykład pt. „Zanikający krajo-
braz architektury drewnianej 
Kociewia”.

– Pod względem bogactwa przy-
rodniczego i kulturowego Ko-
ciewie jest jednym z najciekaw-
szych regionów na Pomorzu. 
Charakterystycznym elementem 
jego pejzażu są urokliwe zabyt-
ki architektury. Wystawa w Par-

ku Kopernika ukazuje przykła-
dy budownictwa nietypowego  
w naszym regionie. Dowiedzą się 
Państwo m.in., jakie zabytki sa-
kralne warto zwiedzić, przejeż-
dżając przez Pelplin, Szczodro-
wo, czy Kasparus. Prym wśród 
zabytków architektury na Ko-
ciewiu wiedzie Tczew. To właś-
nie tutaj znajdują się mosty przez 
Wisłę, które są arcydziełem sztu-
ki inżynieryjnej, a także jeden 
z dwóch istniejących na Kocie-
wiu wiatraków typu „Holender”. 
Z kolei w Gniewie można zoba-
czyć najlepiej zachowany zamek 
krzyżacki na Pomorzu, a w Sta-
rogardzie Gdańskim baszty, bę-
dące pozostałością średniowiecz-
nych umocnień miasta. Poznają 
Państwo także przykłady budow-
nictwa mieszkalnego, które są 
zanikającym krajobrazem oma-
wianego terenu – mówi Marta 
Musioł, komisarz wystawy.

Ogłoszenia
Prezydent	Miasta	Tczewa	informuje,	
że	na	tablicy	ogłoszeń	urzędu	Miej-
skiego	 w	Tczewie	 (ii	piętro)	 zostały	
wywieszone:	
•	wykaz	nieruchomości	gruntowej,	ozna-
czonej	jako	działka	nr	11/2,	obręb	8,	kW	nr	
gD1T/00036510/4,	w	części	o	powierzchni	
7	m2,	położonej	przy	ul.	jarosława	Dąbrow-
skiego,	przeznaczonej	do	oddania	w	dzier-
żawę,	w	celu	ustawienia	ogródka	letniego	
stanowiącego	część	piekarni;	
•	 wykaz	 nieruchomości	 gruntowej,	
oznaczonej	 jako	 działka	 nr	35/50,	
obręb	5,	kW	nr	gD1T/00052342/3,	w	
części	o	powierzchni	12	m2,	położonej	
przy	ul.	jakuba	jasińskiego,	przezna-
czonej	do	oddania	w	dzierżawę,	w	celu	
prowadzenia	kawiarenki	letniej;	
•	 wykaz	 nieruchomości	 gruntowej,	
oznaczonej	jako	działka	nr	39/9,	obręb	
8,	kW	nr	gD1T/00016853/4,	w	części	
o	powierzchni	12	m2,	położonej	przy	
ul.	Mikołaja	kopernika,	przeznaczonej	
do	oddania	w	dzierżawę,	w	celu	pro-
wadzenia	kawiarenki	letniej;	
•	 wykaz	 nieruchomości	 gruntowej,	
oznaczonej	jako	działka	nr	294/1,	w	
części	o	powierzchni	66	m2	oraz	działka	
nr	294/2,	w	części	o	powierzchni	22	m2,	
obręb	8,	położonej	przy	Placu	generała	
józefa	Hallera,	przeznaczonej	do	odda-
nia	w	dzierżawę,	w	celu	prowadzenia	
kawiarenki	letniej.	
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Gospodarka

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

Pewnie nie raz zastanawiali się 
Państwo nad odpowiedzią, etat 
a może własna firma? Postano-
wiliśmy więc, zebrać najczęst-
sze pytania z jakimi przychodzą 
do nas klienci. Przedstawia-
my zatem pierwszą część py-
tań i odpowiedzi zadawanych 
przez naszych klientów. Niniej-
szy materiał ma charakter infor-
macyjny.
Kto może założyć własną dzia-
łalność? 
Każda osoba, która ukończyła 
18 rok życia i nie ma sądowe-
go zakazu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Istnieją 
jednak pewne grupy zawodów, 
które nie mogą prowadzić dzia-
łalności gospodarczej. Są to np. 
funkcjonariusze publiczni.
Pracuję na etacie i chciałbym 
otworzyć własną firmę, czy 
mogę?
Oczywiście, możemy prowa-
dzić własną firmę pracując na 
etacie. Zdarzają się przypadki, 
kiedy pracodawcy w zawartej z 
pracownikiem umowie nie zga-
dzają się na prowadzenie dzia-
łalności tożsamej z wykony-
waną pracą. Należy dokładnie 
zweryfikować regulamin pracy 
bądź umowę o pracę, którą pod-
pisaliśmy z pracodawcą.
Czy mogę zarejestrować dzia-
łalność na spokrewnioną ze 
mną osobę i w ykony wać ją  
w jej imieniu?
Oczywiście istnieje taka możli-
wość, w tym wypadku jako oso-
ba współpracująca powinniśmy 
posługiwać się umową o pracę, o 
dzieło lub zlecenie w zależności 
od charakteru tych czynności. 
Definicja osoby współpracują-
cej została bardzo szczegóło-
wo opisana w ustawie z dnia 13 
października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887). 
Zgodnie z tą ustawa za osobę 
współpracującą uważa się: mał-
żonka, dzieci własne lub dzie-
ci drugiego małżonka i dzieci 

przysposobione, rodziców, ma-
cochę i ojczyma, pozostających 
we wspólnym gospodarstwie 
domowym i współpracujących 
przy prowadzeniu działalności. 
Za osoby współpracujące nie 
uznaje się brata lub siostry. Nie 
jest nią również członek rodzi-
ny zatrudniony w celu przygo-
towania zawodowego!
Cz y za ło ż en ie dzia ła lno-
ści wiąże się z dodatkowymi 
opłatami?
Rejestracja jednoosobowej dzia-
łalności gospodarczej jest wol-
na od opłat – niestety zdarza się, 
że firmy próbują wyłudzić od 
firm opłaty za rejestrację firmy 
we własnych rejestrach i bazach 
firm, działając często na nie-
świadomości przedsiębiorców. 
Do każdej otrzymanej informa-
cji o obowiązku zapłaty jakiej-
kolwiek opłaty należy podejść  
z rezer wą i  zwer y f ikować  
u źródła (najlepiej organ na 
jaki powołuje się adresat – naj-
częściej instytucje publiczne)  
i sprawdzić podstawę prawną, 
jeśli takowa w ogóle istnieje.
Jakie opłaty będę ponosił z tytu-
łu prowadzenia własnej firmy?
Podstawową opłatą z tytułu 
prowadzenia własnej, są skład-
ki na ubezpieczenie społecz-
ne – ZUS.
Jeżeli nie pracujesz na etacie  
i nie prowadziłeś działalności 
gospodarczej w okresie ostat-
nich 5 lat – to przez dwa lata 
obowiązuje Cię zryczałtowany 
ZUS w wysokości około 600 zł. 
miesięcznie.
Jeżeli natomiast prowadzisz 
własną działalność powyżej 2 
lat to wtedy twoja składka wy-
niesie już około 1100 zł mie-
sięcznie.
Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną 
w pełnym wymiarze pracy (cały 
etat) lub jesteś emerytem i za-
mierzasz otworzyć własną dzia-
łalność gospodarczą, dodatko-
wo zapłacisz jedynie składkę 

zdrowotną w wysokości około 
300 zł miesięcznie.
Składki na ubezpieczenie zdro-
wotne, społeczne, chorobowe, 
uzależnione są od prognozowa-
nego przeciętnego wynagrodze-
nia miesięcznego, przyjętego 
do ustalenia kwoty ogranicze-
nia rocznej podstawy wymiaru 
składek na dany rok lub ilości 
pracowników – fundusz pracy. 
Szczegóły dot. systemu ubez-
pieczeń najlepiej sprawdzić w 
najbliższym oddziale ZUS lub 
na stronie www.zus.pl 
Inną kwestią są podatki od osią-
ganego przychodu, tutaj w zależ-
ności od wybranej formy opodat-
kowania i zakresu prowadzonej 
działalności będziemy ponosić je 
w różnej wysokości. 
Skąd mogę otrzymać wsparcie 
finansowe na otwarcie lub roz-
wój firmy?
Jeżeli jesteś osobą bezrobot-
ną – to możesz otrzymać dofi-
nansowanie na otwarcie własnej 
działalności ze środków Powia-
towego Urzędu Pracy – mak-
symalnie w wysokości 24 tys. 
zł. Istnieje również możliwość 
otrzymania dofinansowania w 
wyższej wysokości np. z fundu-
szy unijnych – jednakże należy 
spełnić określone w programach 
operacyjnych kryteria. 
Jeżeli jesteś osobą zatrudnio-
ną na etacie lub prowadzisz już 
własną firmę – to możesz ubie-
gać się o dof inansowanie na 
stworzenie miejsca pracy lub 
spróbować aplikować o środki z 
funduszy unijnych na rozwój fir-
my, badań lub wdrożenie na ry-
nek nowych usług – innowacje. 
W przypadku gdy chcieliby 
Państwo ubiegać się o dofinan-
sowanie na otwarcie własnej 
działalności lub rozwój firmy 
z funduszy unijnych polecamy 
kontakt z Lokalnym Punktem 
Informacyjnym – LPI w Mal-
borku lub Gdańsku, których 
konsultanci prowadzą mobil-
ne punkty informacji również 

w Domu Przedsiębiorcy. Moż-
na zasięgnąć również informa-
cji pod nr tel. 728 486 436 lub 
e-mail malbork.pife@pomor-
skie.eu
Istnieje również możliwość 
otrzymania pożyczki na start 
lub rozwój firmy, maksymalna 
kwota wsparcia to 300 tys. zł, 
okres spłaty do 60 mies. Opro-
centowanie pożyczki od 1 proc. 
do 3 proc., co oznacza, że po-
życzki udzielane są na warun-
kach rynkowych oraz korzyst-
niejszych niż rynkowe, zgodnie  
z zasadami udzielania pomocy 
de minimis. Osoby zaintereso-
wane zapraszamy do punktu Po-
morskiego Funduszu Pożyczko-
wego w Domu Przedsiębiorcy – I 
piętro pok. 12, tel. 607 927 167  
– estojalowska@pfp.gda.pl 

ABc ZAKłADANIA FIRMy…

iNkuBaTOR	–	BiuRO
• Biuro dla twojej firmy,  

z pełnym wyposażeniem  
i mediami za 25 zł od m2

COWORkiNg
• Biurko i komputer dla Cie-

bie, adres dla firmy oraz in-
ternet od 100 zł miesięcznie 
(dla nowych firm)

kONSulTaCjE	i	DORaDZTWO
• Konsultacje z zakresu po-

szukiwania funduszy uni-
jnych 

• Doradca podatkowy 
• Bezpłatne konsultacje 

prawne 
• Powiatowe Centrum Infor-

macyjne – poręczenia  
i pożyczki, z Jeremie i nie 
tylko, www.pci.pomorskie.
pl (I piętro pok. nr 12)

• Cykliczne spotkania: 
Szminki, ploty, papiloty, 
Młodzieżowy Klub Biznesu 
+ Cashflow, Biznesowe pod-
wieczorki, seminaria

• Biuro oddziału Pracodawców 
Pomorza

• Regionalna Izba Gospodar-
cza Pomorza
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Środowisko

W XVIII Miejskim Konkursie Ekologicznym pod hasłem „Wi-
sła magiczna” zorganizowanym przez Pracownię Edukacji Ekolo-
gicznej Urzędu Miejskiego oraz Gimnazjum nr 2 w Tczewie wzięli 
udział uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjów. 
Miejskie eliminacje były ostatnim etapem, który miał na celu wyło-
nienie uczniów o największej wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony 
środowiska naturalnego. Laureaci szkolnych konkursów ekologicz-
nych rozwiązywali testy, które miały na celu wyłonienie uczniów 
o największej wiedzy ekologicznej. Zadania konkursowe zawierały 
także problematykę selektywnej zbiórki odpadów, recyklingu oraz 
wpływ działań człowieka na stan środowiska naturalnego. Więk-
szość pytań – 50 proc. całości – była związana z Wisłą. 
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się nie tylko wie-
dzą i umiejętnościami z zakresu ekologii, zdobytymi na zajęciach 
lekcyjnych, pozalekcyjnych, zajęciach organizowanych przez Pra-
cownię Edukacji Ekologicznej, ale także ogólnym oczytaniem do-
tyczącym tematyki eliminacji. 

Po raz osiemnasty sprawdzono wiedzę ekologiczną tczewskich uczniów 

XVIII MIeJSKI KONKURS eKOlOGIcZNy
W tym roku 149 uczniów w różnych szkołach wystartowało  
w szkolnych eliminacjach do naszego konkursu. Do etapu miej-
skiego zakwalifikowało się 51 uczestników: 24 gimnazjalistów i 27 
uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs jest doskonałą formą popularyzacji wiedzy ekologicz-
nej wśród uczniów oraz przyczynia się do rozwoju zainteresowań 
młodego człowieka. Tematyka konkursu jest szczególnie ważna 
dla młodego pokolenia, które będzie w przyszłości decydowało o 
losach naszej planety.
Dodatkową zachętą do dalszego zgłębiania wiedzy ekologicz-
nej przez laureatów konkursów corocznie są atrakcyjne nagrody 
– niespodzianki, inne w każdej edycji. Miejski Konkurs Ekolo-
giczny od lat jest jednym z najważniejszym wydarzeń edukacyj-
nych od początku istnienia PEE, a jego celem jest popularyzacja 
wiedzy ekologicznej i promocja zachowań przynoszących korzy-
ści środowisku – w tym oczywiście selektywnej zbiórki i odzyski-
wania surowców. 
Urząd Miejski w Tczewie serdecznie gratuluje wiedzy wszystkim 
uczestnikom oraz ich opiekunom. 

AnnA Peichert
Pracownia Edukacji Ekologicznej przy UM w Tczewie

I MIEJSCE Zuzanna Trawczyńska 
z klasy 6A – SP 8

nauczyciel: 
pani Izabela Hinz

II MIEJSCE Ewa Berdychowska 
z klasy 6B – SP 8

nauczyciel: 
pani Izabela Hinz

III MIEJSCE

Helena Kaszubowska 
z klasy 6C – SP 10

nauczyciel: pani 
Anna Manuszewska

Adrianna Cylka 
z klasy 5B – SSP 2

nauczyciel: 
pani Alicja Kaczan

WYRÓŻNIENIE

Jan Kowalczyk 
z klasy 6A – SSP 2

nauczyciel: 
pani Alicja Kaczan

Jakub Machlik 
z klasy 6B – SP 5

nauczyciel: 
pani Anna Olech

I MIEJSCE
Maciej Knurowski 
z klasy 1E – Gim. nr 3
Konrad Duszyński 
z klasy 3D – Gim. Kat.

nauczyciel: 
pani Ewa Szwaczka
nauczyciel: pani 
Barbara Pieczewska

II MIEJSCE Julia Sobczak 
z klasy 3E – Gim. nr 3

nauczyciel: 
pani Ewa Szwaczka

III MIEJSCE Martyna Hopa 
z klasy 3 D – Gim. nr 1

nauczyciel: pani 
Żaneta Ługowska

Wyniki konkursu – szkoły podstawowe (obok), gimnazja (powyżej) 

Tydzień	ekologii	w	SP	12	w	Tczewie.
Z okazji Dnia Ziemi, również w tym roku szkolnym, na zaprosze-
nie Szkoły Podstawowej nr 12 w Tczewie, podczas obchodzonego 
tam Tygodnia Ekologii, Pracownia Edukacji Ekologicznej zorga-
nizowała ekologiczne lekcje dla kilkunastu klas z „12-tki” . Uczest-
niczyli w nich uczniowie klas V i VI. Staramy się, aby uczniowie 
poznawali jak najwięcej cennych organizmów – i żyjących dalej od 
nas, ale i tych bliskich. Znane organizmy łatwiej dostrzec i łatwiej 
chronić. Ze szczególną troską jednak uczymy dzieci nie tyle samej 
ochrony poszczególnych gatunków, co szczególnego znaczenia za-
chowania ich siedlisk w stanie, który nie będzie utrudniał ich dal-
szego bytowania w pobliżu miejsc, gdzie mieszkamy. Poza tema-
tyką związaną z ochroną gatunków i zachowania różnorodności 
biologicznej, zostały także poruszone sprawy związane z recyklin-
giem oraz ochroną wód w obchodzonym właśnie Roku Wisły. 
Dodatkowym elementem wzbogacającym Tydzień Ekologii był Mię-
dzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ziemi, w którym rywalizowali ucznio-
wie wszystkich tczewskich podstawówek oraz SP w Miłobądzu. 

uczniowie	uczą	się	też	w	gościnnych	progach	innych	instytucji.
Nauczyciele najaktywniej współpracujący z Urzędem Miejskim  
w Tczewie mają możliwość zabierania swoich podopiecznych na do-
finansowywane przez Pracownię Edukacji Ekologicznej wyjazdo-
we zajęcia w różnych instytucjach pobliskiego Trójmiasta. Ponad-
to z dofinansowań korzystają klasy, które uzyskały najlepsze wyniki 
w programie „Lider segreguje i odzyskuje”. Zajęcia takie to nie tyl-

ko możliwość pokazania uczniom, że nauka istnieje również poza 
przysłowiową „szkolną ławą”. Umożliwiają one też inne spojrzenie 
na realizowane na lekcjach zagadnienia i przyczyniają się do rozbu-
dzenia chęci poznawania świata. Wśród planowanych do realizacji 
jeszcze w tym roku zajęć terenowych lub edukacyjnych są jeszcze 
kilkudniowe cykle edukacyjne w finansowanych przez WFOŚiGW 
Zielonych Szkołach i Ośrodkach Edukacji Ekologicznej. Na kilku-
dniowe wyjazdy do takich ośrodków oraz dalsze wyjazdy poza na-
sze województwo wybierają się m.in. uczniowie z Gimnazjum nr 3, 
Szkoły Podstawowej nr 12, Szkoły Podstawowej nr 8 w Tczewie. 
Dużym powodzeniem cieszą się też jednodniowe wyjazdy np. do 
Stacji Morskiej na Helu, Słowińskiego Parku Narodowego, Ogro-
du Dendrologicznego w Wirtach czy leśniczówki w Bukowcu, gdzie 
również można zorganizować interesujące zajęcia w terenie. 

„lider	segreguje	i	odzyskuje”		
–	zbliżamy	się	do	podsumowania	czwartej	edycji
Na początku czerwca zostanie rozstrzygnięta czwarta edycja kon-
kursu „Lider segreguje i odzyskuje”. Listę uczniów, którzy wraz  
z rodzinami w ciągu mijającego roku szkolnego 2016/1017 wyka-
zali się największymi wynikami w prowadzonych przez nas pro-
gramach ekologicznych, opublikujemy w czerwcowym numerze 
„Panoramy Miasta”, a nagrody indywidualne zostaną wręczone 
na koniec roku szkolnego. Do nagradzania za trud włożony w se-
lektywną zbiórkę oraz dobre efekty z edukacji w naszych progra-
mach odpadowych przyłącza się – podobnie jak w ubiegłych la-
tach – Zakład Utylizacji Odpadów Stałych. 

AKTUAlNOŚcI
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Historia zabytkowych murów przy ul. 30 
Stycznia 4 sięga końca XIX stulecia. Emil 
Kelch – właściciel założonej przez ojca Fa-
bryki Wyrobów Metalowych – przenosi 
swój zakład do nowych budynków przy ul. 
Starogardzkiej. 
Po pierwszej wojnie światowej fabryka kon-
tynuuje działalność jako Towarzystwo Ak-
cyjne Arkona. Wytwórnia Wyrobów Metalo-
wych. To pierwsza fabryka w Tczewie, które 
po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległo-
ści przechodzi w ręce polskie. Produkuje 
tarki do prania, konwie do mleka, wiadra do 
dojenia, łopatki do śmieci, skrzynie i łopat-
ki do węgla, wycieraczki do nóg, czerpaki 
do paszy, miednice, skrzynie do piwa butel-
kowego, czerpaki do gnoju, czerpaki do pa-
szy, wanienki, wanienki do moczenia nóg, 
wanny do prania, wanny do kąpania dzie-
ci, wanny nasiadówki, kotły do gotowania 
bielizny, beczki, puszki do farb, puszki do 
karmelków, polewaczki, a nawet klozety 
pokojowe. Co ciekawe, w Arkonie powsta-
je pierwszy wóz do nieczystości, wykonany 
według niemieckiego projektu. 
Wybucha druga wojna światowa. Niemcy 
zakładają obóz przejściowy dla wysiedlo-
nych Polaków, a po jego likwidacji powsta-
je zakład „Gerätebau Dirschau E. Schmidt” 
produkujący sprzęt na potrzeby niemieckiej 
armii (wyposażenie dla lotnictwa, sprzęt 
radiolokacyjny, aparaty podsłuchowe oraz 
sprzęt optyczny). 23 stycznia 1940 roku  
w fabryce wybucha pożar, w wyniku które-
go spłonęło kilka samochodów. Znajdowały 
się one w dawnej Arkonie, ponieważ w jednej 
z hal niemiecka poczta urządziła warsztat 
samochodowy oraz garaże. W celu ułatwie-
nia uruchamiania samochodów nad ranem, 
do hali wstawiano koksowniki, których za-
daniem było ich ogrzewanie, co więcej skła-

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z historią siedziby głównej Fabryki Sztuk przy ul. 30 Stycznia 4.

W ZAByTKOWycH MURAcH FABRyKI SZTUK

dowano beczki z benzyną, a podłoga była 
wymazana smarem i olejami. W takiej sytu-
acji nietrudno o pożar. Jednak Niemcy, bez 
żadnego śledztwa, uznają Polaków za win-
nych tego pożaru, który według nich miał 
być akcją sabotażową. 24 stycznia – to dzień 
aresztowania i rozstrzelania niewinnych 
osób. Egzekucja ma miejsce na tzw. świń-
skim rynku (obecnie teren Straży Pożarnej 
przy ul. Lecha). Zbrodni dokonują człon-
kowie SS i Selbstschutzu. Ciała trzynastu 
ofiar wywożą do Lasu Szpęgawskiego. Po 
wojnie, dokładniej w 1961 roku, niemiecka 
prokuratura wszczyna postępowanie prze-
ciwko dowódcy SS w Tczewie Waltero-
wi Beckerowi, a po trzech latach śledztwa 

umarza sprawę. Uznaje, iż Becker nie od-
powiada bezpośrednio za śmierć zakładni-
ków, gdyż to nie on wydał komendę „Og-
nia!”. Ze względu na przedawnienie sprawy 
niemożliwe okazuje się też sądzenie go za 
współudział. Dodajmy, że przy ul. Lecha 
znajduje się tablica poświęcona pamięci za-
mordowanych.
Po wojnie, w budynkach przy ówczesnej ul. 
Dzierżyńskiego zaczyna działać Pomorska 
Fabryka Gazomierzy, zaś od lat 80. obiekt 
służy kulturze, bowiem 13 kwietnia 1984 
roku – to dzień inauguracji Muzeum Wi-
sły. W 2004 roku, ze względu na postępu-
jącą degradację, obiekty przejmuje Miasto 
Tczew. Dzięki funduszom unijnym budyn-
ki zostają odrestaurowane w ramach projek-
tu „Centrum wystawienniczo–regionalne 
dolnej Wisły w Tczewie”. 22 lutego 2007 
roku nowa placówka kultury – Centrum 
Wystawienniczo–Regionalne Dolnej Wi-
sły (obecna nazwa: Fabryka Sztuk) – rozpo-
czyna działalność, a jej sąsiadem jest Muze-
um Wisły – oddział Narodowego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku.
O historii budynku opowiada wystawa 
„Od fabryki Kelcha do Fabryki Sztuk” 
(komisarz Marta Musioł), którą można 
zwiedzać na dziedzińcu Fabryki Sztuk 
od 12 maja br.

M. K./FAbryKA SztuK

Na podstawie:
• materiałów z Forum „Dawny Tczew”,
• niepublikowanego opracowania autorstwa 

Marty Musioł,
• Zieliński Przemysław, Mord na świńskim 

rynku. Sprawców nigdy nie ukarano, „Ga-
zeta Tczewska”, 2009 (w tym wypowie-
dzi Tomasza Rajkowskiego): http://www.
tczewska.pl/wiadomosci/5228,mord–na–
swinskim–rynku–sprawcow–nigdy–nie–
ukarano

Fabryka Sztuk zaprasza do wzięcia udzia-
łu w Pchlim Targu, który odbędzie się  
4 czerwca na placu Hallera i ulicach przyle-
głych. Celem jarmarku staroci jest umożli-
wienie sprzedaży lub wymiany przez osoby 
prywatne rzeczy używanych bądź niepo-
trzebnych (książek, płyt, gier komputero-
wych, zabawek dla dzieci, filmów, antyków, 
galanterii domowej, wyrobów dekoracyj-
nych, biżuterii, aparatów fotograficznych  
i ich części, instrumentów muzycznych i 
ich części, rekwizytów wojskowych, drob-
nego rękodzieła, przedmiotów kolekcjoner-
skich). W targu nie mogą brać udziału firmy 
i osoby prowadzące działalność gospodar-
czą w tym zakresie. Udział w wydarzeniu 
jest bezpłatny.

Produkty Arkony można oglądać na wystawie 
„20 lat wolności. Tczew 1920–1939”

ZGłOSZeNIA NA PcHlI TARG
Regulamin i formu-
larz zgłoszenia do-
stępne są na stro-
nie: www.pchlitarg.
tczew.pl. 
Zgłoszenia przyjmo-
wane są do 2 czerwca 
w Fabryce Sztuk przy 
ul. 30 Stycznia 4 (po-
kój nr 204), pocztą na 
adres Fabryka Sztuk, 
ul. 30 Stycznia 4, 83–
110 Tczew z dopiskiem 
„Pchli Targ 2017” lub 
w wersji zeskanowanej 
na adres m.kruk@fa-
brykasztuk.tczew.pl
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z kalendarza imprez
Festyn	z	okazji	Dnia	godności	Osoby	
Niepełnosprawnej	
5 maja, pl. Hallera,  
organizator: Koło Polskiego Stowarzysze-
nia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

Od	Fabryki	kelcha	do	Fabryki	Sztuk	
wystawa plenerowa,  
miejsce i organizator: Fabryka Sztuk

Xiii	Przegląd	Twórczości	Teatralnej		
„Życie	to	teatr”	
Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej,  
11 maja, sala CKiS w Tczewie,  
organizator: ŚDŚ, MOPS w Tczewie

Wymienialnia	książek
13 maja,  
miejsce i organizator: Miejska Biblioteka 
Publiczna

Tczewski	Festiwal	gitarowy
19-21 maja,  
miejsce i organizator: CKiS

Europejska	Noc	Muzeów	
20 maja,  
miejsce i organizator: Fabryka Sztuk

W sobotę, 27 maja, już po raz pią-
ty, prezydent Tczewa Mirosław 
Pobłocki zaprasza wszystkich 
mieszkańców na Festyn Samo-
rządowo-Komunalny.
Impreza odbędzie się na Bulwa-
rze Nadwiślańskim, początek  
o godz. 15.00. Jest adresowana 
dla całych rodzin, a szczególnie 
dla dzieci.
Prace nad organizacją festy-
nu jeszcze trwają, ale na pew-
no nie zabraknie  atrakcji. Będą 
m.in. dmuchańce, przejażdżki kolejką, koło 
fortuny, mini plac zabaw – tzw. strefa ma-
luch, animacje dla dzieci, przejażdżki kon-
ne, seegwaye. Na najmłodszych będą czeka-
ły darmowe lody i wata cukrowa. Od godz. 

centrum Kultury i Sztuki zaprasza ręko-
dzielników z całej Polski na Sobótki Tczew-
skie, które odbędą się na Bulwarze Nadwi-
ślańskim. 
– Dla twórców rękodzieła mamy spe-
cjalnie przeznaczone miejsce tzw. „Aleję 
Twórców”. Stoiska będą czynne w dniach 
23 i 24 czerwca w godz. od 15.00 do 
19.00 – zachęca Marta Krynicka z CKiS. 
– Obojętnie co tworzysz – biżuterię, za-
bawki dla dzieci, artykuły do domu i 
ogrodu, szydełkowe prace czy inne nawet 
najdziwniejsze twory – to wydarzenie jest 
dla Ciebie! Nie może Cię na nim nie być!
CKiS zapewnia miejsce dla wystawców, 
stoiska pozostają we własnym zakresie. 
Opłata za stoisko wynosi 50 zł/2 dni.
Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2017r. 
Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia można przesyłać do CKiS:
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10
tel. (58) 531–07–07 wew. 42
Koordynator: 
Marta Krynicka – krynicka@ckis.tczew.pl

feSTyn Samorządowo-Komunalny

18.00 rozpoczną się koncerty. Wystąpią: 
Patrycja&Gipsy Stars, formacja „Lecimy”, 
Łobuzy” i Mario Bischin.
Więcej szczegółów – w kolejnym numerze 
„Panoramy Miasta”.

aleja Twórców zaprasza 
rękodzielników



Kwiecień 2017 • Panorama miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl
�0 •


