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Z

agospodarowanie niecki czyżykowskiej to tylko jedno z wielu przedsięwzięć miasta, które w tym roku zostaną zrealizowane z myślą o dzieciach i młodzieży. Nowe tereny rekreacyjne powstaną na Os. Bajkowym
i Staszica, nie zabraknie inwestycji na placach zabaw. Na Bulwarze Nadwiślańskim stanie średniowieczny zamek, a na Czyżykowie – piracki statek. – Zależy mi na tym, aby Tczew był przyjazny i atrakcyjny nie tylko dla
inwestorów, turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców i to również
tych najmłodszych – mówi prezydent Mirosław Pobłocki.
Więcej na str. 5 



	Kryte lodowisko
dla Tczewa – cieszą się
nie tylko hokeiści
Zakład Wodociągów
i Kanalizacji rozpoczyna
inwestycję za 25 mln zł
Dotacje na remonty
zabytków – podwojone
Janina Jankowska
i Kazimierz Walkowski
– Miss i Mister Złotego Wieku
Megapisanka i wielkie
palmy, czyli wielkanocne
spotkanie tczewian
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26 maja na bulwarze

XLI SESJA

Festyn Samorządowo-Komunalny

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Tczewie na dzień
26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
im. F. Fabicha w Urzędzie Miejskim w Tczewie (ul. 30 Stycznia 1)

W sobotę, 26
maja, już po raz
szósty, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki
zaprasza wszystkich mieszkańców na Festyn
SamorządowoKomunalny.
Impreza odbędzie się na Bulwa rz e Nadwiślańskim,
początek o godz. 13.00. Jest adresowana do całych rodzin, a szczególnie do dzieci.
Prace nad organizacją festynu jeszcze trwają, ale na pewno nie zabraknie atrakcji. Będą m.in. warsztaty, gry, zabawy, dmuchańce,
przejażdżki konne, koło fortuny, mini plac zabaw – tzw. strefa malucha, animacje dla dzieci, seegwaye, pokaz rycerski w wykonaniu Bractwa Rycerskiego KERIN. Na najmłodszych będą czekały darmowe lody, a na wszystkich poczęstunek.
O godz. 18.00 rozpoczną się koncerty. Wystąpi Tczewska Formacja Szantowa, formacja BQLL, Abba Show oraz zespół Piękni i Młodzi. Impreza zakończy się potańcówką przy muzyce zespołu Półtora Gościa.
Festyn Samorządowo-Komunalny jest organizowany przez prezydenta Tczewa oraz spółki i instytucje miejskie, a także zaprzyjaźnionych partnerów. Wszystkie atrakcje są bezpłatne.
Więcej szczegółów – w kolejnym numerze „Panoramy Miasta”.

Ilu nas jest?
3 kwietnia br. w Tczewie zameldowanych było 57 327 osób,
w tym 56 097 na pobyt stały i 1230 na pobyt czasowy. Od początku marca ubyły 53 osoby.

Zapraszamy na stronę: www.wrotatczewa.pl
ważne informacje
przyjazna nawigacja
innowacyjne możliwości

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013
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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 26 marca 2018 r.
5.	Informacja z działalności Prezydenta Miasta Tczewa za kwiecień 2018 r.
6.	Informacja z interpelacji zgłoszonych przez radnych w okresie od 29 marca do 25
kwietnia 2018 r.

II.	Część druga:
7.	Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie za rok
2017.
8.	Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miejskiej Tczew,
9.	Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Tczewa na lata 20162020.
10. Miejski Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
11.1 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów dzierżaw
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew na cele
składowania odpadów stałych,
11.2 wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew,
11.3 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu przy ul. Warsztatowej w Tczewie,
11.4 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Starego Miasta w Tczewie,
11.5 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Piotrowo – Bajkowe w Tczewie,
11.6 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu Jagiellońska – Rokicka w Tczewie,
11.7 podziału miasta Tczewa na stałe obwody głosowania,
11.8 zmian w budżecie miasta Tczewa na 2018 rok,
11.9 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.).
Porządek sporządzono 12 kwietnia 2018 r.

Zaproponuj lokalizację muralu
Jeszcze w tym roku ma powstać kolejny tczewski mural, ale tym razem w wersji 3D. Czekamy na Wasze
propozycje – gdzie go namalować. Ściana budynku
powinna być dobrze widoczna dla przejeżdżających i przechodniów i nie
mogą na niej być umieszczone reklamy. Propozycje powinny zawierać dokładny adres budynku oraz
fotografię ściany, na której
chcielibyście umieścić trójwymiarowy mural.
Na Wasze propozycje czekamy do końca kwietnia.
Głosować można na stronie
www.wrotatczewa.pl

M. Mykowska

M. Mykowska

I.	Część pierwsza:
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Więcej inwestycji – radni uchwalili korektę budżetu Działaj Lokalnie
Tegoroczny konkurs grantowy to
już trzynasta odsłona programu
Działaj Lokalnie na terenie powiatu tczewskiego.

Uchwała podjęta podczas sesji 29
marca br., zwiększyła wydatki budżetu miasta o ok. 8 mln zł, w tym
wydatki inwestycyjne o 7,5 mln zł.
Jak poinformował prezydent Mirosław Pobłocki, pieniądze uchwalone w korekcie budżetu mają zostać przeznaczone m. in. na:
– budowę zadaszonego lodowiska wraz z wyposażeniem
i budową budynku administracyjnego (2,2 mln zł);
– zwiększenie wydatków na
przebudowę ul. Gdańskiej
– 3 220 000 zł (w wyniku
przetargu na remont III etapu
ul. Gdańskiej wpłynęły dwie
oferty – obie znacznie przekraczające kwotę zabezpieczoną
w budżecie);
– licytację komorniczą nieruchomości PBW Sp. z o.o.
położonej w Tczewie przy ul.
Czatkowskiej – 1,1 mln zł
– remont łazienek w CKiS –
115 tys. zł
– zwiększenie dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie Tczewa – 50 tys. zł
– zakup motopompy pożarniczej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie – 25 tys. zł

M. Mykowska

Po wejściu w życie marcowej korekty budżetu, tegoroczne wydatki na tczewskie inwestycje
sięgają ok. 44 mln zł.

Radni przyjęli uchwałę 20 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym się

– wykonanie muralu 3D – 50 tys. zł
– budowę placu zabaw na Bulwarze Nadwiślańskim – 900 tys. zł
– zwiększenie środków na koncepcję zagospodarowania terenu przy SP 1 wraz z boiskiem sportowym – 50 tys. zł
– z w iększenie środków na
opracowanie analizy sposobów finansowania budowy
infrastruktury basenowej
w Tczewie – 24 tys. zł
– zakup i montaż 150 stojaków
rowerowych
– podjęcie procedury przygotowania uchwały krajobrazowej – 70 tys. zł (zadanie będzie rozłożone na 3 lata, za
łączna kwotę 303 tys. zł).
– Bardzo dobrze, że dokładamy
środki na inwestycje – powiedział
radny Zenon Drewa. – To one
sprawiają, że miasto będzie się

rozwijać. Pewne wątpliwości początkowo budziło dołożenie pieniędzy na remont ul. Gdańskiej,
ale skoro już tę inwestycje rozpoczęliśmy, powinniśmy ją prowadzić zgodnie z planem. Odłożenie kolejnego etapu remontu
spowodowałoby utrudnienia
w kolejnych latach, a nie mamy
gwarancji, że za rok ceny z przetargów będą korzystniejsze.
Jak tłumaczył prezydent M. Pobłocki, dodatkowe wydatki zostaną pokryte z wolnych środków z lat ubiegłych. Są to m.in.
oszczędności z ubiegłorocznych
przetargów, a także np. 2 mln
zł, które były w 2017 przeznaczone na remont Mostu Tczewskiego, ale nie zostały przez powiat wykorzystane.

Będzie kryte lodowisko

M.M.
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Prezydent Tczewa otrzymał pamiątkową koszulkę od tczewskich hokeistów

rze i hokeiści często zmuszeni
byli więc korzystać z obiektów
w Malborku lub Trójmieście.
Stad pomysł zbudowania większego i krytego lodowiska w
Tczewie.

Nabór wniosków trwa do 10
maja, grupy inicjatywne mogą
składać wnioski za pomocą internetowego generatora. Okres realizacji projektów to maksymalnie
pół roku, przy czym za datę początkową można przyjąć 1 czerwca. Wśród pożądanych pomysłów
są takie, które traktują o szeroko
pojmowanym dobru wspólnym.
Istotne by z projektów płynęły korzyści dla lokalnej społeczności. Celem konkursu jest pobudzanie aktywności społecznej
oraz dawanie szansy na rozwój,
poprawa jakości życia w małych
miastach i na teren wiejskich.
Dane kontaktowe:

Ośrodek Działaj Lokalnie:
Fundacja Pokolenia
Obrońców Westerplatte 6,
83-110 Tczew
http://dzialajlokalnie.fundacjapokolenia.pl/
Tel. 58 352 45 46

Pobłocki, prezydent Tczewa. –
Nowe lodowisko znajdzie się między halą TCSiR a kortami tenisowymi – tam, gdzie w tej chwili jest
boisko wielofunkcyjne. Obiekt
ma być wyposażony w mobilny
system chłodzący, tzn. po sezonie
byłby zdejmowany i mogłoby tam
funkcjonować np. „rolkowisko”
lub boisko do gier zespołowych.
Dzięki temu obiekt będzie wykorzystywany przez cały rok.

2,2 mln zł w marcowej korekcie
budżetu przeznaczono na budowę krytego lodowiska dla Tczewa. Inwestycja ma zostać zrealizowana jeszcze w tym roku.

O budowie zadaszonego lodowiska mówi się już od dawna. W sezonie zimowym funkcjonuje lodowisko odkryte na
bazie „Orlika” – przy Szkole Podstawowej nr 11, ale jego
działalność jest uzależniona
od pogody. Temperatury powyżej 5 stopni Celsjusza praktycznie uniemożliwiają działalność obiektu, gdyż chłodzenie
tafli lodowej wymagałoby zbyt
dużo energii, a co za tym idzie,
byłoby zbyt kosztowne. Lodowisko jest jednak bardzo popularne, mimo, że stosunkowo
niewielkie. Tczewscy łyżwia-

Dzięki wsparciu fundatora (Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności), gmin oraz sponsora
– Banku Spółdzielczego w Tczewie, Fundacja Pokolenia rozdysponuje środki na inicjatywy lokalne. Szansę na zdobycie dotacji do
6 tys. zł mają grupy nieformalne
oraz organizacje pozarządowe.

– Chc ia łby m, aby je s z c z e
w najbliższym sezonie jesiennozimowym do kompleksu sportowego Tczewskiego Centrum
Sportu i Rekreacji dołączyło kryte lodowisko – mówi Mirosław

Na marcową sesję Rady Miejskiej przybyła drużyna hokejowa
Gryf Tczew. Zawodnicy nie kryli zadowolenia, że zyskają nowe
miejsce do trenowania. Podziękowali prezydentowi i radnym za
decyzję o realizacji lodowiska, a
prezydentowi Mirosławowi Pobłockiemu wręczyli pamiątkową
koszulkę z numerem 1.
M.M.

 • Samorząd
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Na XL sesji Rady Miejskiej w Tczewie,
29 marca 2018 r. podjęto następujące
uchwały:
• nr XL/356/2018 w spr. przyjęcia

programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Tczew;

• nr XL/357/2018 w spr. zmiany

uchwały dotyczącej przyjęcia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w mieście Tczewie na
rok 2018;

• nr XL/358/2018 w spr. aktual-

ności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa;

• nr XL/359/2018 w spr. wyrażenia

zgody na podwyższenie kapitału
zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie;

• nr XL/360/2018 w spr. wydawania

Biuletynu Informacyjnego Gminy
Miejskiej Tczew „Panorama Miasta”;

• nr XL/361/2018 w spr. podzia-

łu miasta na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu w wyborach do
Rady Miejskiej w Tczewie (zobacz
str. 17 PM;)

• nr XL/362/2018 w spr. przyjęcia za-

sad udzielania i rozliczenia dotacji
celowej na dofinansowanie prac
związanych z modernizacją źródeł
energii cieplnej w ramach konkursu
„Czyste powietrze Tczewa”.

• nr XL/363/2018 w spr. zmian w bu-

dżecie miasta Tczewa na 2018 rok;

• nr XL/364/2018 w spr. zmian

Wieloletniej Prognozy Finansowej
miasta Tczewa na lata 2018-2033;

• nr XL/365/2018 w spr. przyznania

dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru, znajdujących się na
terenie administracyjnym miasta
Tczewa.

Wszystkie uchwały można znaleźć
w Biurze Rady Miejskiej UM oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.tczew.pl

100 tysięcy złotych na remonty zabytków
29 marca Rada Miejska w Tczewie
przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się
na terenie administracyjnym miasta
Tczewa.
Dotacja przyznana została następującym podmiotom:
1) Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Podwyższenia Krzyża Św.
w Tczewie na prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale znajdującym się w kościele parafialnym pw. Podwyższenia
Krzyża Św. przy ul. Wyszyńskiego 6 w Tczewie, w wysokości
18 000 zł, nie więcej jednak niż 75
proc. rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
2) właścicielowi nieruchomości
przy ul. Krótkiej 13 w Tczewie na
remont elewacji frontowej i wymianę stolarki okiennej (w części mieszkalnej) w budynku (ul.
Krótka 13, Tczew), w wysokości
17 000 zł, nie więcej jednak niż
50 proc. rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
3) współwłaścicielowi nieruchomości przy ul. Krótkiej 10 w Tczewie na remont elewacji frontowej
budynku (ul. Krótka 10, Tczew),
w wysokości 17 000 zł, nie więcej jednak niż 50 proc. rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
4) Wspólnocie Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ul. Krótkiej
9 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku (ul. Krótka 9, Tczew), w wysokości 8 900
zł, nie więcej jednak niż 50 proc.
rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
5) Wspólnocie Mieszkaniowej
Nieruchomości przy Pl. Hallera
15 w Tczewie na remont elewacji frontowej (I etap) – remont IV
kondygnacji budynku (pl. Hallera 15, Tczew), w wysokości 19 300
zł, nie więcej jednak niż 50 proc.
towanego kosztu prac,
6) właścicielom nieruchomości
przy ul. Okrzei 11 w Tczewie na
remont elewacji frontowej w budynku (ul. Okrzei 11, Tczew),
w wysokości 11 200 zł, nie więcej jednak niż 50 proc. rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac,
7) Wspólnocie Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ul. Podgórnej 3 w Tczewie na remont elewacji frontowej budynku (ul. Podgórna 3, Tczew), w wysokości 8 600
zł , nie więcej jednak niż 50 proc.

M. Mykowska

Z sesji

Dotacja przyznana została m.in. na remont elewacji kamienic przy ul. Krótkiej

rzeczywistego, udokumentowanego kosztu prac.
Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie
przyjętych zasad i trybu udzielania
dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa
pomorskiego, znajdujących się na
terenie administracyjnym miasta
Tczewa (Uchwała Rady Miejskiej
w Tczewie XLIX/430/2010 z dnia
30 września 2010 r.).
W budżecie Gminy na rok 2018
przeznaczono na ten cel środki
w wysokości 100 000 zł.
Na podstawie ww. Uchwały Rady
Miejskiej w Tczewie w terminie
składania wniosków, tj. do 10
stycznia 2018 r., złożonych zostało 8 wniosków. Wnioski dotyczyły obiektów, które wpisane
są indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obiekty te objęte są ochroną
konserwatorską, która umożliwia
ubieganie się o dotację zgodnie z
obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.

Wszystkie wnioski poddane były
analizie pod względem zgodności
z regulaminem, w tym ich kompletności. Po analizie złożonych
wniosków, a także biorąc pod
uwagę środki finansowe będące
do dyspozycji oraz zakres i znaczenie przeprowadzenia planowanych prac dla stanu technicznego obiektów oraz wizerunku
miasta, Rada Miejska w Tczewie
postanowiła przyznać dotacje na
prace konserwatorskie przy rokokowym konfesjonale w kościele farnym oraz na remonty elewacji frontowych kamienic przy:
ul. Krótkiej 9, 10 i 13 (w przypadku Krótkiej 13 również wymianę
stolarki okiennej od strony frontowej), ul. Okrzei 11, ul. Podgórnej 3 i pl. Hallera 15. Ze względu
na ograniczone środki finansowe
w roku bieżącym, Rada Miejska
w Tczewie nie przyznała dotacji na remont elewacji bocznych
w budynku przy ul. Rybackiej 9
w Tczewie (przyznania dotacja na
remont elewacji frontowej i tylnej
w 2016 i 2017 r.). Remont elewacji bocznych może zostać wykonany w kolejnych latach.

Przekazanie dotacji
Zgodnie § 9 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/430/2010 z 30 września 2010
r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa, przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miejską Tczew
z beneficjentem. W umowie określone zostaną między innymi: szczegółowy
opis zadania, na które przyznana została dotacja, termin realizacji zadania oraz
konsekwencje braku lub opóźnienia realizacji, kwotę dotacji i tryb jej płatności
oraz specyfikację, jakie rodzaje kosztów zostaną z niej pokryte, zobowiązanie do
pokrycia przez wnioskodawcę, pozostałych kosztów zadania, na które przyznano
dotację, tryb kontroli realizacji zadania, zapewnienie przez podmiot poddania
się kontroli w trakcie wykonywania umowy jak i po jej wykonaniu, konieczność
potwierdzenia wykonania prac przez przedstawiciela Gminy Miejskiej Tczew,
określenie terminu i sposobu rozliczenia zadania oraz dotacji pod względem
finansowym i merytorycznym przez podmiot otrzymujący dotację.
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Nowe place zabaw i tereny rekreacyjne

Więcej dla dzieci i młodzieży

Na Bulwarze Nadwiślańskim co
roku uzupełniane lub wymieniane są urządzenia na placach
zabaw. Już w ubiegłym roku pojawiły się tam nowe zabawki,
w tym te z udogodnieniami
dla dzieci niepełnosprawnych
oraz bezpieczna nawierzchnia.
W tym roku zostanie zagospodarowane największe z trzech
„kół” w sąsiedztwie punktu widokowego. Stanie tam średniowieczny zamek, pełen wież,
drabinek, zjeżdżalni, schodów. Zaplanowana została także bezpieczna poliuretanowa
nawierzchnia. Do istniejącego
placu zabaw na niecce czyżykowskiej dołączy natomiast piracki statek (projekt budżetu obywatelskiego). Place zabaw będą
realizowane także ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Tczewa (m.in. ul. Kasztanowa, Jedności Narodu, Rokicka,
Zwycięstwa, Konarskiego). Poza
tym na bieżąco uzupełniane
i remontowane będą kolejne place zabaw (w budżecie Zakładu
Usług Komunalnych na wymianę urządzeń zabawowych na placach zabaw zabezpieczone zostało 300 tys. zł).
Systematycznie w poszczególnych dzielnicach powstają tereny rekreacyjne. Są już m.in. na
Suchostrzygach (skwer przy ul.

M. Mykowska

Zagospodarowanie niecki czyżykowskiej , nowe tereny rekreacyjne na Os. Bajkowym i Staszica,
średniowieczny zamek na Bulwarze Nadwiślańskim, piracki statek
na Czyżykowie to tylko niektóre z
tegorocznych inwestycji służących
wypoczynkowi i rekreacji, szczególnie dzieci i młodzieży.

Coraz więcej atrakcji czeka na najmłodszych na Bulwarze Nadwiślańskim

Coraz ciekawsza oferta dla młodych
Mirosław Pobłocki
Prezydent Tczewa
Zależy mi na tym, aby Tczew był przyjazny i atrakcyjny nie tylko dla inwestorów, turystów, ale przede wszystkim dla mieszkańców i to również tych najmłodszych. Jeśli będziemy posiadać ciekawą ofertę dla
dzieci i młodzieży, to także ich rodzice docenią wartość
mieszkania w Tczewie. Ważna jest zarówno oferta dotycząca wydarzeń – kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych, ale też infrastruktura związana z aktywnym, rodzinnym spędzaniem czasu. Dlatego co
roku w budżecie miasta uwzględniamy środki na budowę nowych lub modernizację istniejących placów zabaw. Zapewne dzieci i rodzice zauważyli,
że systematycznie stare, metalowe urządzenia zastępowane są nowoczesnymi, kolorowymi z bezpiecznego tworzywa. Pojawiają się zabawki konstruowane specjalnie z myślą o potrzebach dzieci niepełnosprawnych (na
Bulwarze Nadwiślańskim). Na pewno wielką atrakcją będzie ponad 8-metrowy zamek, który wzniesiemy nad Wisłą (w pobliżu punktu widokowego). Do tego dwa duże tereny rekreacyjne – na os Staszica i Bajkowym, a
także regularnie budowane i wzbogacane miejsca do zabawy realizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Statek na Czyżykowie to tylko
jeden z wielu przykładów takiej obywatelskiej inicjatywy. Mam nadzieję,
że ucieszy małych mieszkańców Tczewa.

Wkrótce dołączy do nich … średniowieczny
Statek piracki będzie odpływał z Czyżykowa
zamek

Żwirki), na Os. Witosa (skwer
750-lecia Tczewa). W tym roku
zagospodarowana zostanie niecka na Czyżykowie – głównie
z myślą o miłośnikach jazdy na
deskorolkach, rolkach, ekstremalnej jazdy na rowerach, ale
także dla wszystkich innych lubiących aktywny wypoczynek.
Swoje miejsca do atrakcyjnego
spędzana czasu otrzymają także mieszkańcy Os. Bajkowego
i Staszica. Zagospodarowanie
obu tych terenów to następstwa
budżetu obywatelskiego, w ramach którego wykonane zostały projekty.

Teren przy ul. Andersena:

Na tym obszarze znajduje się
już plac zabaw wraz towarzyszącą mu małą architekturą (kosze na śmieci, ławki) oraz siłownia pod chmurką.

Tegoroczna inwestycja obejmuje m.in. drenaż terenu, wykonanie boiska wielofunkcyjnego, o sztucznej nawierzchni
trawiastej, do gry w piłkę nożną i koszykową, wraz z wyposażeniem (bramki, tablice
z koszami); budowę ciągów
pieszych; montaż nowych urządzeń zabawowych; wykonanie
nowej nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw; budowę ogrodzenia placów zabaw;
dostawę oraz montaż stołu do
tenisa stołowego wraz utwardzeniem nawierzchni; montaż
elementów małej architektury
(ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych); budowę toalety dla psów; nasadzenia zieleni, oświetlenie.

Teren przy ul. Flisaków– etap I

Zadanie obejmuje m.in.: budowę boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do
gry w siatkówkę, wraz z wyposażeniem boiska w osprzęt
(słupki do siatkówki, siatka);
budowę boiska o sztucznej nawierzchni poliuretanowej do
gry w koszykówkę, wraz wyposażeniem boiska w osprzęt (tablice do koszykówki na słupach
z obręczami); budowę ogrodzenia boisk wraz z piłkochwytami, montaż ławek na boiskach
oraz metalowych koszy na śmieci; chodniki.
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Nowa inwestycja Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Kompostownia zagospodaruje odpady ściekowe

Mowa o budowie kompostowni opadów ściekowych, której głównym celem jest stworzenie trwałego, efektywnego
i zgodnego z w y mogami
ochrony środowiska sposobu
zagospodarowania odpadów
ściekowych. Inwestycja ma też
rozwiązać problem nieprzyjemnych zapachów pochodzących z kompostowni należącej
do prywatnej firmy, na które
skarżą się mieszkańcy Osiedla
Staszica. Jak powiedział prezes ZWiK, Marcjusz Fornalik, optymalnych rozwiązań
szukano nie tylko w Polsce,
ale też w Niemczech i Austrii.
Ostatecznie zapadła decyzja o
budowie kompostowni membranowej.
Uroczystość podpisania aktu
erekc y jnego odby ła się 10

M. Mykowska

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Tczewie rozpoczął
największą, po budowie oczyszczalni
ścieków, inwestycję.
Jej wartość przekracza 25 mln zł.

Podpisanie aktu erekcyjnego

kwietnia w siedzibie miejskiej
półki. Inwestycja ma być sfinalizowana do końca 2019 r.
Projekt pod naz wą: „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej wraz z modernizacja części technologicznej
i przebudową systemu doprowadzania ścieków do oczyszczalni w Tczewie” realizowany jest w ramach umow y
z Na rodow y m Fu ndusz em
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego całkowity koszt to ponad 25 mln
zł, z czego prawie 13 mln zł
to dof inansowanie ze środ-

k ów Fu ndu s z u S p ójno ś c i ,
reszta to wkład własny spółk i. – Dzięk i ur uchomieniu
kompostowni odpadów ściekow ych st worzony zostanie
tr wały, efekt y wny i zgodny
z wymogami ochrony środowiska oraz spełniający wymagania prawne obowiązujące
w Polsce i wymagania zawarte w dyrektywach Wspólnot y Europejsk iej, sposób zagospodarowywania odpadów
ściekow ych – mów i prez es
Marcjusz Fornalik.
Zadania, które zrealizowane
zostaną w ramach projektu to:

– budowa awaryjnej nitki kanału sanitarnego – obejście
przepompowni Czatkowy
– modernizacja budynku przepompowni ścieków Czatkowy wraz z wymianą krat
i pomp ścieków
– modernizacja kraty gęstej,
separatora piasku, dmuchaw i wymiana wirówek na
oczyszczalni ścieków
– budowa kompostowni odpadów ściekowych
– zakup urządzeń mechanicznych do obsługi kompostowni.
Inwestorem budowy kompostowni jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie.
Projektantem i wykonawcą jest
Konsorcjum firm Equipo Sp.
z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz
Instal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie. Inżynierem kontraktu jest SWECO
Consulting Sp. z o.o. z siedzibą
w Poznaniu.
A kt erekc y jny podpisa l i:
w imieniu prezydenta Tczewa
Mirosława Pobłockiego, jego
zastępca – Adam Burczyk,
przewodniczący Rady Miejskiej
w Tczewie – Mirosław Augustyn, prezes ZWiK – Marcjusz
Fornalik oraz przedstawiciele
wykonawców.
M.M.

Usuwanie azbestu – edycja 2018
Czekamy na zgłoszenia dotyczące
dofinansowania na
usuwanie azbestu.
Gmina Miejska Tczew oczekując na ogłoszenie edycji 2018,
celem wykorzystania dostępnego czasu i zweryfikowania
potrzeb mieszkańców w tym
zakresie, zdecydowała się na
ogłoszenie naboru wniosków
jeszcze przed og łoszeniem
konkursu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Osoby które planują w bieżącym roku usuwać wyroby zawierające azbest mogą składać

wnioski o dofinansowanie (do
odwołania). Wnioski dostępne są na stronie www.wrotatczewa.pl oraz w siedzibie tutejszego urzędu w Wydziale
Spraw Komunalnych i Inwestycji (pok.42). Do wniosku
należy dołączyć zdjęcia dachu
z azbestem przewidzianym do
utylizacji.
R a d a M ie j s k a w Tc z e w ie
w grudniu 2016 roku przyjęła do realizacji „Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Miasta Tczewa
na lata 2016-2032”. Głównym
celem Programu jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestow ych z terenu Miasta
Tczewa i ich bezpieczne unieszkodliwienie. Na podstawie

danych zgromadzonych podczas inwentaryzacji oszacowano, iż powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt
azbestowo-cementowych wynosi 4 4.0 63 m 2 (49 0 Mg),
a pokrycia azbestowo-cementowe wykonane są z płyt płaskich i falistych.
Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być
zakończony do końca 2032 r. Za
usunięcie wyrobów azbestowych odpowiedzialni są właściciele i użytkownicy obiektów,
w których wykorzystywane są
wyroby azbestowe.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdańsku wraz z Na-

rodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program
pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”. Beneficjentem programu
są jednostki samorządu terytorialnego województwa pomorskiego. Realizacja przedsięwzięcia odbywa się na terenie
gminy, w której została przeprowadzona inwentar yzacja
wyrobów zawierających azbest,
a także posiadającej opracowany i uchwalony program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
W 2017 r. z programu skorzystało 8 wnioskodawców. Usunięto 15,8 ton azbestu.
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Centrum Wspierania Rodziny już działa na Łaziennej
kawę i przy okazji współdziałać z innymi w tworzeniu oferty wolontarystycznej czy animacyjnej.

Centrum Wspierania Rodziny to
nowa oferta miasta dla rodzin borykających się z różnego rodzaju
problemami, ale też miejsce ciekawego spędzania czasu.
Uroczyste otwarcie CWR nastąpiło 9 kwietnia. Nowa placówka funkcjonuje w budynku
Forum Inicjatyw Społecznych
przy ul. Łaziennej. Przez kilka miesięcy pomieszczenia były
remontowane. Teraz Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
wraz z Fundacją Pokolenia będą
realizować tam działania wspierające rodziny z terenu tczewskiej starówki i Zatorza.
– Centrum Wspierania Rodziny to kolejne w Tczewie dobre
miejsce bez barier – powiedziała Julita Jakubowska, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. – Będzie pomagać
osobom w potrzebie – od najmłodszych do seniorów. Będziemy działać w oparciu m.in.
o ruch wolontarystyczny.
Terapeuta i psycholog pomogą rodzinom zmierzyć się
z problemami, ale będzie to także miejsce na spędzanie wolnego czasu. Już pierwszego dnia
w nowej placówce pojawiły się
tłumy, głównie seniorów, którzy
chętnie wzięli udział w warsztatach. Do wyboru były warsztaty krawieckie, florystyczne, plastyczne, można było też układać
puzzle.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu
pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta
i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1.
Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie
dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.
trzebujących różnego rodzaju
wsparcia. – powiedział Adam
Urban, wiceprezydent Tczewa.
Forum Inicjat y w Społecznych, korzystając z dotychczasowego wieloletniego doświadczenia realizować będzie
działania z zakresu animacji
społeczności lokalnej skierowane do różnych grup wiekowych.
Nowa oferta bazować będzie na
udostępnieniu tej przestrzeni

inicjatywom wywodzącym się
od mieszkańców. Animatorzy,
w tym szczególna grupa Seniorów Animatorów, czuwać będą
nad realizacją działań i aktywności sąsiedzkich.
For um Inicjat y w Społecznych ma stać się od teraz gościnną przestrzenią sąsiedzką,
gdzie nie tylko można skorzystać z szerokiej oferty, ale również w wolnym czasie wpaść na

Tu także realizowany będzie,
wspólnie z Fundacją Pokolenia,
projekt rewitalizacji „Społeczna od–nowa”. W Centrum
Wspierania Rodziny realizowane będzie wsparcie dla rodzin z obszaru objętego rewitalizacją. Tu będzie czekać
profesjonalne wsparcie dla rodziców w obszarze budowania
więzi i wzmacniania kompetencji wychowawczych poprzez
liczne warsztaty oraz konsultacje specjalistyczne. Tutaj również realizowane będę różnego typu działania projektowe,
w tym akty wizacja społeczno-zawodowa mieszkańców
Tczewa.
Z ofertą placówki można będzie
zapoznać się na stronie www.
mops.tczew.pl/fis oraz na profilu FB Forum Inicjatyw Społecznych.
Zapraszamy od poniedziałku
do piątku w godzinach od 8.00
do 16.00.
M.M.

M. Mykowska (3)

– Centrum Wspierania Rodziny to miejsce, które ma nieść
pomoc mieszkańcom Tczewa.
Wierzę, że działania podejmowane w tej placówce poprawią
sytuację tczewskich rodzin po-

Uroczyste otwarcie Centrum Wspierania Rodziny

Poza przestrzenią dla społeczności lokalnej ma powstać oferta, którą mają rozwijać tczewscy
seniorzy. Organizatorzy wiedzą, że bez aktywnego udziału seniorów nie da się zbudować odpowiedniej oferty. To
seniorzy muszą być inicjatorami
działań. Forum Inicjatyw Społecznych to przestrzeń, gdzie
osoby starsze nie będą biernymi
odbiorcami działań, ale będą ich
twórcami i autorami.

Warsztaty krawieckie

Wspólne układanie puzzli
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„Zakorzenieni w Tczewie”
Rodzinny Konkurs Historyczny

Pamiętamy o zamordowanych
w Katyniu, Charkowie, Miednoje…
13 kwietnia tczewianie uczcili
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Jeśli urodziłeś się w Tczewie lub
jeśli stąd pochodzą Twoi przodkowie, weź udział w konkursie
na drzewo genealogiczne. Z pomocą rodziców, dziadków, bliższych i dalszych krewnych poznaj historię rodziny i przedstaw
w formie pracy plastycznej (płaskiej lub przestrzennej). Należy
stworzyć drzewo, którego korzenie będą sięgać do 1918 r.,
tzn. uwzględnić minimum cztery pokolenia przodków.
Więcej informacji w regulaminie
konkursu dostępnym na stronie
internetowej biblioteka.tczew.pl.

Zgłoś swoją pracę i przynieś do biblioteki do 15 października 2018 r.
na zwycięzców czekają nagrody.

M. Mykowska

W 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości
Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie ogłasza konkurs
adresowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Celem przedsięwzięcia
jest wzbogacenie wiedzy na temat historii rodzin związanych
z naszym miastem, wzmacnianie więzi poprzez wspólne wykonanie zadania jak i rozwijanie
wyobraźni małych twórców.

W Parku Miejskim, przy pomniku poświęconym ofiarom
stalinizmu zebrali się samorządowcy miasta i powiatu, duchowieństwo, przedstawiciele
instytucji i organizacji społecznych i politycznych, młodzież
szkolna, harcerze, mieszkańcy Tczewa.

Uroc z y stośc i poprowad z i ł
Krzysztof Korda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

13 kwietnia to bolesna data
w naszej historii nawiązująca
do odkrycia zbrodni w Lesie
Katyńskim. Tego dnia w 1943
r. świat dowiedział się o odkryciu masowych grobów polskich
żołnierzy, o których słuch zaginął po rozpoczęciu II wojny
światowej, po zajęciu wschodniej Polski przez Armię Czerwoną. – 13 kwietnia – tego
dnia odkryto groby polskich
ż ołnierz y w y mordowanych
strzałem w tył głowy wiosną
1940 r. – powiedział K. Korda. – Zginęli w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Twerze. Do
dzisiaj nie znamy wszystkich
miejsc pochówku. Wiemy, że
wśród zamordowanych 21 857
osób byli żołnierze, policjanci,
strażnicy graniczni, naukowcy, lekarze, pedagodzy, byli

również tczewianie oraz osoby
związane z naszym miastem.
Wszyscy oni zaginęli jesienią 1939 r. i aż do 13 kwietnia 1943 r. słuch po nich zaginął. Po odkryciu masowych
grobów radziecka propaganda
jako sprawców zbrodni wskazała Niemców. To kłamstwo
katyńskie trwało aż do 1992
r., kiedy to ówczesny rosyjski
prezydent Borys Jelcyn ujawnił dokument y, zawierające
rozkaz rozstrzelania blisko 22
tys. polskich obywateli. Był to
mord z powodów w yłącznie
politycznych.
Jerzy Wierzbowski, przedstawiciel Rodzin Katyńskich
mówił m.in. o swoim ojcu –
Józefie, policjancie z Tczewa,
który znalazł się wśród jeń-

ców rozstrzelanych w Katyniu. Przypomniał, że wśród zamordowanych była tylko jedna
kobieta – Janina Lewandowska, polska śpiewaczka, pilot szybowcowy i samolotowy,
podporucznik pilot lotnictwa
Wojska Polskiego, pośmiertnie awansowana do stopnia porucznika.

Wraz z zebranymi przy pomniku modlił się ks. Adam Gadomski, proboszcz parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Św.
Pod pomnikiem ofiar stalinizmu złożono kwiaty i zapalono znicze.
Organizatorem uroczystości był
Mirosław Pobłocki, prezydent
Tczewa.
M.M.

Straż Miejska w marcu
W lutym 2018 r. tczewska Straż Miejska odnotowała 1133 interwencje, w tym 507 zgłoszonych przez
mieszkańców i przedstawicieli instytucji, 206 – od operatorów monitoringu, 121 - zgłoszonych przez dyżurnychKomendyPowiatowejPolicji
w Tczewie oraz 236 – to interwencje własne strażników.
• Przewieziono 16 osób z upojeniem alkoholowym: 3 – do miejsca zamieszkania, 8 – do pogotowia socjalnego w Elblągu, 5 – do
ogrzewalni w Tczewie.
• Przeprowadzono 70 wspólnych patroli z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej
Policji.

• Dzielnicowi strażnicy miejscy
działający na osiedlach Suchostrzygi i Bajkowym podjęli 45
interwencji własnych oraz 77
zleconych (przez administracje
i mieszkańców osiedli, dyżurnych SM), nałożyli 17 mandatów karnych na łącznie 1900 zł,
wystawili 27 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
33 osoby pouczyli.
Na terenie Os. Garnuszewskiego i Zatorza dzielnicowi podjęli 10 interwencji własnych oraz
77 zleconych, nałożyli 2 mandaty karne na łącznie 150 zł,
wystawili 8 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz
5 osób pouczyli.

Na terenie Starego Miasta i Czyżykowa dzielnicowi podjęli 25 interwencji własnych oraz 65 zleconych, nałożyli 7 mandatów karnych
na łącznie 550 zł, wystawili 13 wezwań dla sprawców wykroczeń drogowych oraz 11 osób pouczyli.
Interwencje dzielnicowych dotyczą głównie spraw porządkowych, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych, wykroczeń drogowych.
• Do Komendy Powiatowej Policji przekazano materiały z monitoringu dotyczące: nagrania rozmowy telefonicznej (1.03), kolizji
drogowych (2,16,23.03), pobicia
(9.03), kradzieży mienia (12.03),
wypadku drogowego (15.03), nę-

kania (15.03), zaginięcia (16.03),
rozboju (23, 30.03), uszkodzenia pojazdu (27.03), nietrzeźwego kierowcy (30.03), zniszczenia
mienia (31.03).
• Przeprowadzono działania
dotyczące egzekwowania od
właścicieli psów niezgodnego
z przepisami wyprowadzania
czworonogów i sprzątania po
nich. Przeprowadzono 47 interwencji. Nałożono 1 mandat karny (50 zł) za niezgodne z przepisami wyprowadzanie psów oraz
2 mandaty karne (łącznie 100 zł)
za niesprzątanie po psach. Pouczono 15 osób. 5-krotnie zgłoszono do schroniska informację
o psach bez opieki.
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Setny numer „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”
refleksji na temat początków istnienia kociewskiego periodyku
oraz wspominania jego nieżyjących już twórców oraz pomysłodawców. Były gratulacje
oraz podziękowania składane
na ręce dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej – Krzysztofa Kordy, rozważania na temat
przyszłości kwartalnika, jego
kształtu, a także planów wydawniczych.

Dziesiątki autorów, setki opublikowanych artykułów, ponad
trzydzieści lat zachwytu nad
regionem: jego historią, kulturowym zróżnicowaniem, bogact wem artystycznego dorobku… Jak wspomniała prof.
Maria Pająkowska-Kensik,
podczas jednej z Biesiad Literack ic h orga n iz owa nyc h
w Czarnej Wodzie, i jak powtórzyła podczas jubileuszowego spotkania: „Kociewski
Magazyn Regionalny” to duże
dzieło, które zobowiązuje, by
działać, tworzyć, czytać, propagować, wprowadzać nieustannie
idee nowoczesnego, mądrego regionalizmu.

J. cherek

12 kwietnia, w wypełnionej
po brzegi sali konferencyjnej
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie, odbyła się promocja
setnego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” –
kwartalnika wydawanego przez
Miejską Bibliotekę Publiczną
w Tczewie przez jej sekcję wydawniczą, czyli Kociewski Kantor Edytorski.

W skład Rady Programowej KMR wchodzą (od lewej): prof. Maria
Pająkowska-Kensik, Kazimierz Ickiewicz, Józef Golicki, Jerzy Cisewski, Jan
Kulas, Józef Ziółkowski oraz Czesław Glinkowski (nieobecny na zdjęciu)

Za nami ponad trzydzieści lat
świadomej lektury, promowania kociewskich dokonań na
polu kulturowym, badań nad
żywotnością gwary, trzydzieści lat zadumy nad burzliwymi
dziejami regionu oraz regionalną tożsamością mieszkańców
Kociewia.
Za nami sto numerów periodyku cenionego zarówno przez

przedstawicieli środowisk naukowych Pomorza, jak i zwykłych czytelników-entuzjastów,
miłośników tego, co bliskie, doświadczane na co dzień, przekazywane z pokolenia na pokolenia.

Promocja setnego numeru „Kociewskiego Magazynu Regionalnego” stała się dla zaproszonych gości okazją do snucia

Cyfrowe książki mówione
Miejska Biblioteka Publiczna
jako instytucja bez barier, w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX” im.
Henryka Ruszczyca z siedzibą
w Warszawie przystąpiła do projektu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. „Wypożyczalnia
odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących”.
Biblioteka dysponuje nowoczesnymi urządzeniami Czytak Plus i Czytak NPN, które
będą wypożyczane czytelnikom posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności z tytułu wzroku. Czytak to proste
i przyjazne urządzenie, które
zapewnia osobom z dysfunkcją wzroku nowoczesną formę wypożyczania książki cyfrowej. Pracownik biblioteki
na prośbę czytelnika będzie
wgr y wa ł konk retny zestaw

Obecny na spotkaniu prezydent
Tczewa Mirosław Pobłocki podziękował Radzie Programowej
Kociewskiego Magazynu Regionalnego za zaangażowanie
oraz wieloletnią, społeczną pracę związaną z tworzeniem oraz
promowaniem kwartalnika.
Na zakończenie spotkania wystąpił zespół w składzie: Karolina Kornas, Maria Machlik,
Michał „Wierzba” Sajdowski.
Muzycy wykonali aranżacje do
utworów: Romana Landowsk iego, ks. Janusza Pasierba oraz Grzegorza Ciechowskiego.
(MBP)

Najlepsza praca
dyplomowa o Tczewie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta
w Tczewie ogłasza Konkurs
na najlepszą pracę dyplomową
o Tczewie. Konkurs jest skierowany w szczególności do absolwentów historii, prawa, administracji, socjologii, politologii
i filologii polskiej. Praca dyplomowa powinna dotyczyć w całości bądź w części zagadnień
związanych z Tczewem. Celem konkursu jest rozwój wiedzy dotyczącej Tczewa.

k sią ż ek , w ybrany z pa k ietu, który zawiera 1600 nagranych tytułów, przeczytanych
przez ponad trzydziestu znakomitych aktorów i lektorów.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem biblioteka będzie
systematycznie uzupełniać ten
księgozbiór o nowe, ciekawe
pozycje książkowe.

Czytaki są dostępne w Czytelni
Popularnonaukowej mieszczącej się w Budynku Głównym
Biblioteki przy ul. Jarosława
Dąbrowskiego 6 (na parterze).
Zapraszamy osoby niewidome
lub słabowidzące do skorzystania z nowej oferty biblioteki.
Kontakt: 58 531 35 50 w. 18 oraz
czytelnia@biblioteka.tczew.pl

Do konkursu należy zgłaszać
prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione
w przeszłości (bez ograniczeń
czasowych) oraz te których obrona będzie miała miejsce najdalej
do 31.08.2018 r. Konkurs zostanie przeprowadzony od września
do grudnia 2018 r., a uroczyste
wręczenie nagród przewidziane
jest na pierwszy kwartał 2019 r.
Więcej szczegółów (regulamin)
dostępnych jest na stronie Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Tczewie.
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Miss i Mister Złotego Wieku, czyli seniorzy w… sanatorium
Janina Jankowska i Kazimierz
Walkowski to tegoroczni Miss i
Mister Złotego Wieku.

W tym roku na nową przygodę
poprzez udział w Wyborach odważyło się 10 wspaniałych osób
starszych, mieszkańców Tczewa.
Średnia wieku uczestników to
70 lat.

Już po raz piętnasty tczewscy seniorzy zaprezentowali się
podczas niezwykłej imprezy –
wyborów Miss i Mistera Złotego Wieku. Tym razem scena Centrum Kultury i Sztuki
zamieniła się w… sanatorium,
gdzie oczywiście nie tylko na
kuracjach i zabiegach koncentrował się pobyt seniorów.
Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że wiek nie stanowi
dla nich przeszkody ani ograniczenia. Wybory stają się okazją
nie tylko do wspaniałej zabawy
i realizacji marzeń, w wyjątkowym i niepowtarzalnym gronie
z dopingiem i wsparciem ponad
300-osobowej publiczności.
Tczewskim seniorom kibicował
m.in. Mirosław Pobłocki, prezydent Tczewa. – Po raz kolejny tczewscy seniorzy pokazali,
jak można się świetnie bawić,
zwłaszcza w... sanatorium. Gratuluję im poczucia humoru, dystansu do siebie i ogromnego talentu aktorskiego – powiedział
prezydent.
– W dotychczasow ych edycjach udział wzięło 160 seniorek i seniorów z Tczewa – przypomniała Julita Jakubowska,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, który wraz tczewskim kołem PKPS są organizatorami
wydarzenia. – Każdy z dotychczasowych finalistów wspomina
to wydarzenie jako jedno z najwspanialszych wyzwań w swoim życiu, pełne wrażeń, ale też
będące początkiem nowej przy-

… potem pakowanie

Laureatami zostali:
Miss Złotego Wieku 2018
Janina Jankowska
Mister Złotego Wieku 2018
Kazimierz Walkowski
Prezydent Tczewa z laureatami

gody, nowych znajomości i licznych aktywności.
Podczas narady jury, na scenie
zaprezentował się zespół „Bałkan Express”. Wszyscy w yróżnieni otrzymali atrakcyjne nagrody, ufundowane przez:
Prezydenta Miasta Tczewa,
Starostę Powiatu Tczewskiego,
firmy i organizacje tczewskie
oraz osoby prywatne.

Podkładem muzycznym zajął się
Marian Mocarski, z którym publiczność odśpiewała znane utwory.
Patronat Honorowy nad Wyborami objął Prezydent Miasta
Tczewa – Mirosław Pobłocki.
Imprezę poprowadzili: Jolanta
Jank i Piotr Weintz, którzy już
tradycyjnie porwali publiczność
do wspólnej zabawy.
M.M.

Mister Odnowy
Marian Graczyk – lat 66
Miss Relaksu
Brygida Stojałowska – lat 66
Miss Sprawności Fizycznej
Irena Szlagowska – lat 75
Mister Tężyzny Fizycznej
Jerzy Szlagowski – lat 78
Mister Rozrywki
Kazimierz Walkowski – lat 64
Miss Turnusu –
Janina Jankowska – lat 67
Miss Urody
Wiktoria Kulwińska – lat 68
Mister Uzdrowiska –
Roman Puckowski – lat 70
Miss Wigoru –
Jadwiga Rajczyk – lat 68
Miss Rekreacji –
Urszula Średniawska – lat 73

Wyjazd do sanatorium poprzedziły badania lekarskie

… i wreszcie - masaże

Wokół nas • 11

Panorama Miasta • www.wrotatczewa.pl • www.bip.tczew.pl • Kwiecień 2018

Wielkanocne palmy aż do... nieba
11,25 m miała najwyższa palma
zgłoszona na konkurs prezydenta Tczewa. Wykonała ją szkoła katolicka.
Tłumy wzięły udział w „Wielkanocnym spotkaniu tczewian”,
które odbyło się w 24 marca na
osiedlu Suchostrzygi – na skwerze przy fontannie. Nic dziwnego, bo atrakcji było mnóstwo.
Na spotkanie zaprosił mieszkańców prezydent Mirosław
Pobłocki.
Już na godzinę przed rozpoczęciem festynu, uczestnicy
konkursu na najwyższą palmę

Prezydent Tczewa ze zwycięzcami konkursu

Na konkurs zgłoszono 19 palm wielkanocnych

Zespół Frantówka

wielkanocną przynosili swoje
dzieła. Każda palma była skrupulatnie mierzona. Najwyższą,
bo aż ponad 11-metrową, wykonali uczniowie szkoły katolickiej i to oni wygrali w kategorii szkół. Najwyższą palmę
wśród przedszkoli wykonało
Niepubliczne Przedszkole Jarzębinka (8,50 m), zaś wśród

kurs zorganizowaliśmy po raz
pierwszy i zaskoczyła nas liczba uczestników – oczywiście
pozytywnie. Wszystkie palmy
są piękne i wykonanie każdej
z nich wymagało sporego nakładu pracy. Dlatego wszyscy
pozostali uczestnicy również
otrzymali nagrody – po 300 zł
– powiedział prezydent.

pozostałych uczestników (osoby indywidualne, stowarzyszenia, grupy mieszkańców…) wygrał Spółdzielczy Dom Kultury
(4,23 m).

i Pomorzu, a uważni słuchacze
mogli otrzymać nagrody. Na
wszystkich czekał żurek i chleb
ze smalcem. Rozdawaliśmy też
symboliczne palmy wielkanocne, a dzieciom jajka- pryskawki, które zapewne przydały się
na śmigus-dyngus oraz nasiona rzeżuchy.
M.M.

M. Mykowska (5)

Nagrody zwycięzcom – symboliczne czeki o wartości 1000
zł każdy, wręczył prezydent
Mirosław Pobłocki. – Kon-

Konkurs na najw yższą palmę wielkanocną był tylko jedną z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Nie
mniejszą było wspólne zdobienie wielkiej pisanki. Dzieci
wykorzystywały do tego farby,
wyklejanki, flamastry. Fabryka Sztuk przygotowała warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wykonywały ozdoby
świąteczne. Na placu wystąpił
zespół folklorystyczny „Frantówka” oraz Kociewsko-Kaszubska Orkiestra Dęta Torpeda. Były opowieści o obyczajach
wielkanocnych na Kociewiu

Nie tak łatwo było ustawić pionowo palmę

Wspólne strojenie wielkanocnej pisanki
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Krótko


Zaproszenie do teatru

Stowarzyszenie „Wspólnie
dzieciom” zaprasza młodzież
wraz z opiekunami na komedię „TAJEMNICZA IRMA
VEP”. Spektakl odbędzie się
19 maja w Teatrze Kameralnym w Sopocie. Początek
spektaklu godz. 18.00.
Cena w y ja z du: 13,4 0 z ł.
W cenę wliczono koszt biletu, ubezpieczenie, przejazd
autokarem.
Wyjazd jest realizowany w ramach zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego
i został dofinansowany przez
UM Tczew.
Zgłoszenia – tel.: 601 69 18 50


Czas pomyśleć o wakacjach

Stowarzyszenie „WSPÓLNIE DZIECIOM” zaprasza
dzieci wraz z opiekunami na
wycieczki w okresie wakacji.
Koszt każdej wycieczki obejmuje ubezpieczenie, przejazd
autokarem, wstępy.
• 14.07 – wyjazd do „Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa
Holandia”. Koszt: 17,96 zł.
• 28.07 – wyjazd do „Grodziska Owidz” w Owidzu.
W programie „Opowieść
Owidzka” – spektakl historyczny z humorem, legendami i przygodami; konkurencje rycerskie o puchar
żupana; ognisko na podgrodziu (kiełbaski we własnym
zakresie). Koszt: 17,46 zł.
• 11.08 – wyjazd do „Bractwa Kerin” w Subkowach.
W programie: zwiedzanie
grodu z przewodnikiem,
bicie monety „grosz Kazimierza Wielkiego”, warsztaty rzemiosł dawnych
(garncarstwo, wyrabianie
papieru czerpanego, kaligrafia, lepienie z gliny),
żywa lekcja historii. Ognisko (kiełbaski we własnym
zakresie). Koszt: 13,82 zł
• 25.08 – wyjazd do parku
na spotkanie z dinozaurami
w „Dinopark Malbork”. W cenie
park linowy. Koszt: 15,22 zł.
Wszystkie wyjazdy uzyskały
dotację z Urzędu Miejskiego
w Tczewie
Zgłoszenia – tel. 601 69 18 50

Programu Rodzina 500 plus w Tczewie

MOPS podsumował 2017 rok
Ponad 7 tys. mieszkańców Tczewa
skorzystało w 2017 r. z programu
Rodzina 500 plus.
Od 1 kwietnia 2016r. Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tczewie realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Celem ustawy jest
ograniczenie ubóstwa dzieci i
młodzieży, wspieranie rodzin w
wychowywaniu dzieci, zwłaszcza rodzin wielodzietnych, najbardziej narażonych na ubóstwo
oraz zmiana postaw reprodukcyjnych Polaków.
W toku realizacji ww. zadania
w 2017 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Tczewie
objął wsparciem 4272 rodziny, w których uprawnionych do
świadczeń było 7140 osób.

56,31 proc. ogółu stanowiły
wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia na wszystkie dzieci w rodzinie (uzależnione od
spełniania kryterium dochodowego), zaś 43,69 proc.– wnioski
o ustalenie prawa do świadczenia wyłącznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

W ciągu całego 2017 r. MOPS
wydał 5228 decyzji administracyjnych w indywidualnych
sprawach świadczeń wychowawczych, w tym:

• 4723 decyzji przyznających
świadczenia
• 195 decyzji odmawiające
przyznania świadczenia,

• 222 decyzji uchylające/kończące realizację świadczeń,
• 88 decyzji w sprawie zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń.

łem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń kwotę: 53 137
zł. Stan należności z powyższego tytułu na koniec 2017 r.
wyniósł 77 684 zł.

Powyższe zadania są realizowane jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane są w formie dotacji
celowej z budżetu państwa. W
2017 r. na realizację tego zadania wydatkowano:

W porównaniu do 2016 r.,
w toku realizacji w w. zadania w 2017 r., Dział Świadczeń Rodzinnych tut. Ośrodka wydał o 6,76 proc. więcej
decyzji – 5228 w 2017 r. wobec 4897 w roku 2016 i objął
wsparciem o 9,26 proc. więcej
dzieci – 7140 w 2017 r. wobec
6535 w 2016 r.

• na świadczenia wychowawcze – 37 414 356 zł
• na koszty obsługi świadczeń
wychowawczych – 522 149 zł
co stanowi 98,91 proc. planu
wydatków na ten cel.
Od początku obowiązywania
Programu Rodzina 500 plus,
tj. 1 kwietnia 2016 r. do końca grudnia 2017 r. tczewski
MOPS orzekł o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
w ychowawcz ych w łącznej
kwocie: 130 821 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2017 r. wyegzekwowano tytu-

Tu t . o ś r o d e k r e a l i z o w a ł
w 2017 r. wypłatę świadczeń
wychowawczych przyznanych
70 rodzinom przez Marszałka
Województ wa Pomorskiego
w ramach koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego.
Informacje na temat zasad ubiegania się o świadczenie wychowawcze dostępne są na stronie
internetowej Ośrodka: http://
mops.tczew.pl/rodzina500plus
(MOPS Tczew)

Analiza realizacji programu rodzina 500plus w latach 2016-2017

Lp rozróżnienie

IV–XII 2016

I–XII 2017

1
2
3
4
5

4254
6535
4897
27 282 518*
477 138*

4272
7140
5228
37 414 356
522 149

Liczba rodzin objętych pomocą
Liczba dzieci objętych pomocą
Liczba wydanych decyzji
Wydatki na świadczenia
Wydatki na koszty obsługi

* przez 9 miesięcy obowiązywania programu Rodzina 500 plus

Stare znicze można wykorzystać ponownie
a Cmenta r z u KomuN
na lnym prz y ul. Rok ickiej ustawiony został regał,

gdzie można zostawiać znicze
(osłonki) do ponownego wykorzystania. Już wcześniej pojawił się stojak na przyrządy porządkowe. Każdy może z nich
skorzystać i posprzątać grób
bliskiej osoby. Do dyspozycji
są m.in. grabie, miotły, worki na odpady bio (liście, kwiaty). Dzięki temu nie trzeba już
przynosić na cmentarz narzędzi z domu.
Od 1 stycznia br. cmentarzem
administruje Zakład Usług Komunalnych.
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Na cmentarzu ewangelickim pochowano
ludzkie szczątki sprzed stu lat

V Konkurs Fotograficzny
„Cztery pory roku w Tczewie”
Trwa V edycja Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku
w Tczewie – KALENDARZ 2019”.
Przewidziana pula nagród finansowych to 3,5 tys. zł.

Pastor Marcin Rayss odprawił powtórny pogrzeb

wania przestrzennego, a zatem
wszelkie prace prowadzone na
tym obszarze musiały być prowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Decyzję
na jego przeprowadzenie wydał
Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Inwestor posiadał wszystkie niezbędne decyzje administarcyjne.

– Po zakończemiu ekshumacji całą powierzchnię wykopów
splantowano i pogłębiano do
głębokości około 1,4 m – dodaje
J. Grys. – Wszystkie wspomniane pochówki pochodzą z początku XX wieku. Jednocześnie
z wspomnianymi ekshumacjami, prowadzono nadzór nad pozostałą częścią cmentarza znajdującego się na terenie Parku
Kopernika na trasie prowadzonej inwestycji. Obszar ten został
najprawdopodobniej w latach
60 i 70 kompletnie zniszczony.
Przemieszana warstwa w której zalegały ludzkie kości, fragmenty pomników, grobowców i
śmieci sięgała na całym wspomnianym obszarze do głębokości 1,5 m. Ostatecznie zidentyfikowano 83 szczątki ludzkie,
w tym 5 kobiet i 8 dzieci. Ponadto wydobyto też znaczną liczbę drobnych kości ludzkich nie
dających szans na identyfikację.
Wszystkie wydobyte szczątki
ludzkie zostały złożone w specjalnych sarkofagach i powtórnie pochowane na istniejącym
cmentarzu ewangelickim.

Tuż po rozpoczęciu prac ziemnych natraf iono na szczątki
ludzkie., które znajdowały się na
głebokości od metra do ponad
metr pod obecną powierzchnią gruntu.

GPEC Tczew

Kości z osta ł y ek shumowane podczas prac prowadzonych
przez GPEC Tczew, a związanych z budową sieci ciepłowniczej. W miejscu , gdzie prowadzona była inwestycja, dawniej
znajdował się cmentarz. W zbiorowej mogile spoczywają szczątki 83 osób, w tym 5 kobiet oraz
8 dzieci, odkryte i ekshumowane w listopadzie i grudniu 2017
r. z terenu parku, gdzie dawniej
znajdował się cmentarz ewangelicki. – Zanim przystapiono
do prac ziemnych, zespół ludzi
pracował nad przygotowaniem
tej inwestycji, ze szczególnym
uwzglednieniem otrzymanych
informacji co do terenu, przez
jaki prowadzono budowę – powiedział Jerzy Grys z GPEC
Tczew. – Dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu ludzi oraz
przygotowaniu ekip budowlanych, prace od samego początku prowadzone były w duchu
poszanowania dla szczątków
ludzkich. Wspomniany obszar
znajduje się w strefie ochrony
archeologicznej ujętej w miejscowym planie zagospodaro-

M. Mykowska

Szczątki 83 osób pochowano 9
kwietnia na cmentarzu ewangelickim w Tczewie.

Wydobyte szczątki ludzkie zostały złożone w specjalnych sarkofagach

9 kwietnia br. na cmentarzu
ewangelickim liturgię poekshumacyjną odprawił pastor
Marcin Rayss. – Tczew budowali ludzie różnych narodowości, wyznań i kultur – powiedział pastor. – Wielu z nich
swoim życiem i pracą kształtowało to miasto. Wszystkim im
należy się nasza pamięć, a ich
szczątkom szacunek i godny
pochówek.
M.M.

Tak jak we wcześniejszych
edycjach zdjęcia powinny
przedstawiać Tczew w czterech porach roku. Mogą to być
fotografie przedstawiające ciekawe, urokliwe miejsca, ale
też wydarzenia plenerowe, imprezy. Zdjęcia nie muszą być
wykonane w 2018 r., ale powinny przedstawiać stan aktualny.
Celem konkursu jest fotograficzne przedstawienie walorów
Tczewa, a zwycięskie fotografie posłużą do wykonania kalendarza na 2019 rok.

Konkurs ma charakter otwarty.
Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego (Biuro Rzecznika Prasowego) do 31 października 2018 r.
z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.
Prace konkursowe powinny
być dostarczone w postaci odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach 20x30 cm
oraz na nośniku CD.

Każdy uczestnik zgłasza
od 4 do 8 fotografii poziomych
w formacie cyfrowym o rozdzielczości przynajmniej 300
dpi, uwzględniających wszystkie pory roku. Zdjęcia, które
zostaną zgłoszone na konkurs,
nie mogą być wcześniej nigdzie
publikowane ani zgłaszane do
innych konkursów.
Prace konkursowe, zarówno
w postaci odbitek jak i na nośniku CD, należy oznaczyć
imieniem i nazwiskiem autora
oraz tytułem lub opisem zdjęcia oraz datą i miejscem jego
wykonania.

Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przekazanie
wraz z fotografiami podpisanej czytelnie karty zgłoszenia.
Kartę zgłoszenia, której wzór
stanowi załącznik do regulaminu można pobrać w siedzibie
organizatora lub ze strony internetowej www.wrotatczewa.
pl. Wyboru zdjęć dokona komisja powołana przez organizatora.
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zespół ds. polityki rowerowej
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/

Konkursy Rowerowe
Konkurs w Tczewie startuje 7
maja i trwa do 30 maja.

Rowerem do pracy
Rejestracja firm oraz pracowników rusza 9 kwietnia. Start rowerowej rywalizacji to 7 maja.

Zasady kampanii są bardzo proste: każdy przedszkolak, uczeń
i nauczyciel, który w maju dotrze na lekcje w sposób aktywny: na rowerze, hulajnodze, rolkach czy deskorolce, otrzymuje
naklejki do rowerowego dzienniczka i na wspólny plakat klasowy. Dla najaktywniejszych
uczestników, klas i placówek
przewidziane są atrakcyjne nagrody. Na liście zakwalifikowanych szkół znajduje się 10
placówek. W tegorocznej edycji 5546 dzieci będzie uprawionych do udziału! To duży przyrost względem poprzednich lat
(2017 rok – 3682 potencjalnych
uczestników, 2016 rok – 1751).

Konkurs ma na celu promocję
roweru jako codziennego środka
transportu. Pracownicy zatrudnieni w firmach z siedzibą i/lub
oddziałami na terenie Tczewa
mają szansę zawalczyć o pakiety śniadaniowe, gadżety, lepszą
kondycję, świeższe powietrze
i miasto bez korków. Jak to zrobić? Wystarczy zarejestrować
firmę, a następnie pracowników
(każdy robi to indywidualnie)
na stronie www.roweremdopracy.tczew.pl oraz zacząć korzystać z aplikacji STRAVA.
Ubiegłoroczna edycja konkursu
cieszyła się dużym zainteresowaniem. W 2017 roku 190 osób
z 21 tczewskich firm nakręciło
na rowerze aż 32350,37 kilometrów! Zarejestrowano wówczas
8218 przejazdów.

W tym roku konkurs startuje
szybciej. To nie jedyna zmiana.
Tym razem do rejestracji przejazdów rowerzyści będą używać
aplikacji STRAVA. Modyfikacje są związane z odpowiedziami zawartymi w pokonkursowych ankietach. Jak wskazali
uczestnicy, aplikacja powinna
zdecydowanie ułatwić ewidencję
przejazdów. Ponadto daje możliwość zaplanowania własnej trasy (nawet codziennie innej) oraz
szerokie spektrum urozmaiceń
(np. zapisywanie czasu czy prędkości). Osoby, które zapomną
włączyć aplikację lub z innych
powodów nie rozpoczną zapisu, będą mogły ręcznie uaktualnić swoje wyniki. Dla uczestników konkursu przygotowano
szczegółową instrukcję dot. używania aplikacji, która jest dostępna na stronie konkursu. Kolejnym ulepszeniem jest szansa
na dołączenie do konkursu w
każdym momencie, nie tak jak
w zeszłym roku, przed oficjalnym startem.

Lista zakwalifikowanych szkół to:
Pierwszy krokiem do udziału w konkursie jest rejestracja firmy na stronie konkursu. Koordynator, wyznaczony
przez pracodawcę, generuje indywidualny kod, który pozwoli na identyfikację pracownika
z jego zakładem pracy. Osoby
zainteresowane dojeżdżaniem
w ramach Rowerem do Pracy ściągają aplikację STRAVA
a następnie łączą konto z konkursem i przechodzą do uzupełnienia danych. Wszystko trzeba
zrobić to na stronie internetowej
konkursu, gdzie podano wszelkie wskazówki.
Motywacji do wybraniu roweru jako środka transportu jest
wiele. Na pracowników, którzy zarejestrują przynajmniej
6 przejazdów w tygodniu czekają pakiety śniadaniowe. Oprócz
tego, dla najbardziej aktywnych
przewidziano nagrody za najwięcej nakręconych kilometrów
oraz za największa ilość przejazdów. Wyróżnienia można
otrzymać indywidualnie a także
jako firma. Rankingi będą widoczne w witrynie konkursu.

Koniec konkursu zaplanowano na 2 września. Rozdanie nagród oraz podsumowanie nastąpi
podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego
Transportu (16-22 września).

Rowerowy Maj

Rowerowy Maj
to kampania zainicjowana przez
Miasto Gdańsk. W Tczewie już
po raz trzeci będziemy promować zdrowy tryb życia i zrównoważoną mobilność wśród
dzieci przedszkolnych, uczniów
szkół podstawowych oraz grona nauczycielskiego. Rowerowy Maj, poprzez zabawę połączoną z elementami rywalizacji,
popularyzuje rower jako środek
transportu do szkoły, uczy dobrych i zdrowych nawyków,
które utrzymują się również po
zakończeniu kampanii. Rowerowy Maj skutecznie zmienia
okolice szkół i przedszkoli na
bardziej bezpieczne i przyjazne
rowerzystom zmniejszając liczbę samochodów dowożących
dzieci i motywując samorządy
do inwestycji prorowerowych.

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori
– Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa w
Tczewie
– Szkoła Podstawowa nr 1
im. gen. J.H. Dabrowskiego
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 z OI
– Szkoła Podstawowa nr 4
Tczew
– Szkoła Podstawowa nr 7
w Tczewie im. Stanisława
Staszica
– Szkoła Podstawowa nr 8
– Szkoła Podstawowa nr 10 z
Oddziałami Integracyjnymi
im. płk. St. Dąbka
– Szkoła Podstawowa nr 11
im. Mikołaja Kopernika
– Szkoła Podstawowa nr 12
im. Bronisława Malinowskiego

Konkurs „Rowerem do Pracy”
oraz „Rowerowy Maj” są realizowane w ramach projektu pt.:
Budowa węzła integracyjnego
Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.
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Dom przedsiębiorcy w tczewie
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

Pożyczka dla firm, na start i rozwój
O

d 11 kwietnia w oddziale Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego (w Domu
Przedsiębiorcy) można składać
wnioski o pożyczkę ze środków
Województwa Pomorskiego.
Pomorski Fundusz Pożyczkowy oferuje dwa nowe produkty: Małą Pożyczkę do 250 tys.
zł oraz Pożyczkę Turystyczną do 750 tys. zł na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych
mikro i małych przedsiębiorstw
prowadzonych na terenie naszego województwa.

Mała pożyczka
Dla kogo?
Mikro i małych przedsiębiorstw
realizujących przedsięwzięcie
rozwojowe na terenie województwa pomorskiego z wyłączeniem
części Obszaru Metropolitalnego Gdańska – Gdyni – Sopotu,
tj. gmin miast: Gdańsk, Gdynia,
Sopot, Hel, Jastarnia, Pruszcz
Gdański, Puck, Reda, Rumia,
Tczew, Wejherowo, Władysławowo oraz gmin: Cedry Wielkie,
Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przywidz,
Pszczółki, Przodkowo, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie,
Wejherowo oraz Żukowo.
O jaką pożyczkę można się
starać?
W ramach Małej Pożyczki dostępna jest pożyczka do 250.000
zł, na okres do 60 m-c, w tym
do 6 m-c karencji w spłacie
kapitału. Nie jest wymagany
wkład własny pożyczkobiorcy.
Na co?
Cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające
się do rozwoju przedsiębiorstwa;
finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do wysokości 20
proc. wartości pożyczki.
Jaki jest koszt Małej Pożyczki?
Roczne oprocentowanie nominalne wynosi od 2,45%; ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest od ratingu
przedsiębiorstwa.

Program współfinansowany
przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
oraz Gminę Miejską Tczew

Inkubator
– biuro
• Biuro dla twojej firmy,
z pełnym wyposażeniem
i mediami za 25 zł od m 2

Coworking
• Biurko i komputer dla
Ciebie, adres dla firmy oraz
internet od 100 zł miesięcznie (dla nowych firm)
W przypadku podmiotów typu
start-up, tj. nowych przedsiębiorców, działających na runku nie dłużej niż 24 m-c roczne oprocentowanie nominalne
wynosi 1,85 proc.
Prowizja za udzielenie pożyczki – 0 proc.

Pożyczka turystyczna

Dla kogo?
Mikro i małych przedsiębiorstw
realizujących przedsięwzięcie rozwojowe na terenie województwa pomorskiego, wpisujących się w działalność związaną
z usługami czasu wolnego, w
tym działalność turystyczną,
kulturalną, gastronomiczną i
rehabilitacyjno-leczniczą.
O jaką pożyczkę można się
starać?
W ramach Pożyczki Turystycznej dostępna jest pożyczka:
• do 500.000 zł, na okres do
60 m-c, z możliwością zastosowania sezonowego systemu
spłaty pożyczki lub do 6 m-c
karencji w spłacie kapitału,
• pow. 500.000 zł do 750.000
zł, na okres do 72 m-c, z
możliwością zastosowania
sezonowego systemu spłaty
pożyczki lub do 6 m-c karencji w spłacie kapitału.
Nie jest wymagany wkład własny pożyczkobiorcy.
Na co?
Cele inwestycyjne lub inwestycyjno-obrotowe przyczyniające

się do rozwoju przedsiębiorstwa,
w tym w szczególności do:
• wprowadzenia nowych
usług/produktów,
• poszerzenia oferty usług/
produktów,
• podniesienia jakości, standardu oferty usług/produktów,
• kompleksowości oferty
usług/produktów,
• wydłużenia okresu turystycznego.
Finansowanie kapitału obrotowego możliwe jest do wysokości 20 proc. wartości pożyczki,
przy czym dla pożyczek pow.
500 tys. zł nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł.
Jaki jest koszt Pożyczki Turystycznej?
• roczne oprocentowanie nominalne od 2,45 proc. przy czym
ostateczna wysokość oprocentowania uzależniona jest
od ratingu przedsiębiorstwa,
• prowizja za udzielenie pożyczki – 0 proc.
Kontakt:
Pomorski Fundusz Pożyczkowy oraz Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych. Biuro mieści się w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie I piętro pok. 12.
Czynne: od poniedziałku do
piątku w godz. od 7:30 do 14:30
tel. 585623468,
tel. kom. 607927167
e-mail: tczew@pci.pomorskie.pl
www.pci.pomorskie.pl

Konsultacje
i doradztwo
• Konsultacje z zakresu
poszukiwania funduszy
unijnych
• Doradca podatkowy
• Bezpłatne konsultacje prawne
• Powiatowe Centrum
Informacyjne – 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
podwieczorki, seminaria
• Biuro oddziału Pracodawców Pomorza
• Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Więcej informacji w Domu
Przedsiębiorcy w Tczewie,
w Biurze Wspierania
Przedsiębiorczości, przy
ul. Obrońców Westerplatte 3, I piętro, pokój 13 lub
16, w godzinach pracy
urzędu.
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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

Nie ma śmieci – są surowce

Nie mieszaj segregowanych odpadów!

J

uż od kilku lat na terenie naszej gminy mamy ustabilizowaną sytuację z odbiorem
posegregowanych przez mieszkańców odpadów, jednakże
w dalszym ciągu nadal popełniane są błędy, pomyłki lub
działania wynikające z niewiedzy przy dobrej woli segregujących. Istnieje potrzeba przypominania najważniejszych zasad,
dzięki którym będzie można odzyskać jak największą ilość surowców i nie generować dodatkowych kosztów związanych z
zanieczyszczonymi pojemnikami do segregacji. W tym przypadku zanieczyszczenie należy
rozumieć jako sytuację, gdzie do
oznakowanego pojemnika trafia
co innego niż powinno. Nie chodzi o mycie słoików czy butelek.
W Tczewie nie ma obowiązku
mycia, ale oczywiście opróżniamy je przed wyrzuceniem – ich
zawartość nie jest szkłem.
W tym miesiącu przypominamy zasady segregacji dotyczące pojemników z napisem:
SZKŁO.
Do takich pojemników wrzucamy oczywiście:

• opakowania szklane (bez zawartości),
• szkło bezbarwne i kolorowe
czyli butelki (bez korków i zakrętek), słoiki bez zakrętek,
• opakowania szklane po kosmetykach (bez zakrętek i innych
plastikowych elementów)
• opakowania szklane po artykułach spożywczych (bez zawartości)
W razie wątpliwości lepiej wyrzucić szkło z dodatkiem innych
składników do pojemnika na odpady zmieszane niż zanieczyścić cały
pojemnik na szkło segregowane.
W żadnym wypadku nie należy
wrzucać do pojemnika na SZKŁO
następujących odpadów:

• opakowań z pozostałościami
zawartości po farmaceutykach i niebezpiecznych środkach chemicznych,
• szkła budowlanego z rozbiórki czy remontów (szyby okienne, szyby od kabin
prysznicowych, szkło zbrojone i hartowane),
• luster,
• żarówek i świetlówek,
• termometrów,
• zniczy

• szkła gospodarczego (miski, talerze, doniczki, figurki, naczynia typu arco i żaroodporne),
• porcelany i ceramiki,
• artykułów wykonanych z połączenia szkła z innymi materiałami,
• reflektorów i szyb samochodowych,
• opakowań szklanych z zawartością.
W przypadku nawet pojedynczego zanieczyszczenia w przykładowym pojemniku cała jego zawartość (w tym wszystkie prawidłowo
wrzucone odpady szklane) jest
kwalifikowana jako „odpady zanieczyszczone” i trafia ona do odpadów zmieszanych. A szkoda. Ma
to znaczenie szczególnie w budownictwie wielorodzinnym, gdzie
czynności mieszkańców związane z prawidłową segregacją często
idą na marne z powodu jednego zanieczyszczenia. I nie ma znaczenia
czy ktoś zadeklarował segregację
czy nie. Mieszkańcy, którzy opłacają odbiór odpadów niesegregowanych wrzucają wszystko do pojemnika na odpady zmieszane i nie
oni są przyczyną powstałych zanieczyszczeń.

Nie zanieczyszczajmy więc surowców znajdujących się w pojemnikach. Jeżeli naprawdę nie
wiemy, co robić z danym rodzajem odpadu, to mniejszą szkodę wyrządzimy wrzucając go
do pojemnika na odpady zmieszane niż przypadkowo marnując surowce zgromadzone w pojemniku do segregacji.
Bez obaw – odpady zmieszane
i tak trafiają na taśmę w zakładzie utylizacyjnym i jeżeli coś
się uda odzyskać, to przeszkoleni pracownicy o to zadbają.
Oczywiście pamiętajmy o tym,
że szkło z rozbiórki lub remontów powinno być wywiezione do
utylizacji przez firmę wykonującą usługę. Żarówki i świetlówki
możemy zostawić w pojemnikach
w dużych sklepach prowadzących
taką sprzedaż. Wszystkie odpady „samochodowe” lub pojemniki po niebezpiecznych substancjach można samodzielnie oddać
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Tczewie przy ul. Rokickiej 5 A.
Wydział Spraw Komunalnych
Inwestycji 2018
(ABP)
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Nr
okręgu
wyborczego

Granice okręgu ( ulice)

Liczba
radnych
wybieranych w
okręgu

Ulice: Bosmańska, Czatkowska, Szyprów, Kapitańska, Marynarska,
Retmańska, Chłopska, Dokerów, Flisaków, Nizinna, Okrętowa, Partyzantów, Pionierów, Portowców, Robotnicza, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Stoczniowców, Wiślana, Za Portem, Kapitana Mamerta Stankiewicza, Elżbiety, Kolejowa, Krucza, Łąkowa, Młyńska, Półwiejska,
Prosta, Wierzbowa, Wilcza, Za Dworcem, Żuławska, Wojska Polskiego Nr 1 – 3 i 32 - 35 (do wiaduktu), Jana z Kolna, Kopernika, Królowej Jadwigi, Lecha, Plac Marszałka Piłsudkiego, Strzelecka, Słowackiego, 1 Maja, Kościuszki, Nowa, Obrońców Westerplatte, Sambora,
Małgorzaty Samborówny, Ks. Ściegiennego, Chopina, Dominikańska,
Garncarska, Plac Św. Grzegorza, Plac Gen. Józefa Hallera, Podmurna, Kościelna, Krótka, Lipowa, Mestwina, Nad Wisłą, Okrzei, Podgórna, Rybacka, Wodna, Zamkowa, Żeglarska, Mickiewicza, Łazienna, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Ks. Aleksandra Kupczyńskiego,
Stara, Skromna, Kręta, Jarosława Dąbrowskiego, Ogrodowa, Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Stroma, Wąska;

5

II

Ulice: Zielona, Sienkiewicza, Staszica, Krasińskiego, Parkowa, Wybickiego, Wyspiańskiego, Czyżykowska, Nadbrzeżna, Matejki, Generała
Dąbrowskiego, Pułaskiego, Szkoły Morskiej, 30 Stycznia, Kasprowicza,
Sportowa, Janusza Kusocińskiego, Gen. Bema, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Stefana Żeromskiego, Franciszka Fenikowskiego, Wincentego Pola, Ks. Bernarda Sychty, ks. Jana Twardowskiego, Wybudowanie,
Jarosława Iwaszkiewicza, Bałdowska, Jabłoniowa, Wisławy Szymborskiej,
Konarskiego, Orkana, Polna, Starowiejska, Nowowiejska, Kochanowskiego, Tetmajera, Orzeszkowej, Ceglarska, Reja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Lecha Bądkowskiego, Biskupa Konstantyna Dominika, Tadeusza Boya-Żeleńskiego, Ks. Feliksa Bolta, Karola Borchardta, Władysława
Broniewskiego, Józefa Czyżewskiego, Adolfa Dygasińskiego, Forsterów,
Aleksandra Fredry, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Konstantego Gałczyńskiego, Bartosza Głowackiego, Józefa Chełmońskiego, Wiktora Jagalskiego, ppłk. Stanisława Janika, Romana Klima, Wojciecha Kossaka,
Juliusza Kraziewicza, Czesława Miłosza, Romana Landowskiego, Anny
Łajming, Jacka Malczewskiego, Ks. Władysława Młyńskiego, Zofii Nałkowskiej, C. Kamila Norwida, Ks.J.St.Pasierba, Juliana Przybosia, Przemysłowa, Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Jana Stanisławskiego,
Spacerowa, Wita Stwosza, Juliana Tuwima, St. Ignacego Witkiewicza,
Leona Wyczółkowskiego, Gabrieli Zapolskiej, por. Józefa Dambka, por.
Józefa Gierszewskiego, Ks. ppłk. Józefa Wryczy, rotm. Witolda Pileckiego, płk Ryszarda Kuklińskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Andrzeja Struga, Piaskowa, Tczewskich Saperów, Plac Patriotów, Targowa, Grunwaldzka, Fabryczna, Mieszka I, Księżniczki Dobrawy, Bolesława Chrobrego,
Rycerska, Kazimierza Wielkiego, Piastowska, Świętopełka, Przemysława II, Poligonowa;

5

III

Ulice: Gdańska, Południowa, Mostowa, Nowy Rynek, Pomira, Kaszubska, Kozia, Pomorska, Sadowa, Kwiatowa, Malinowska, Jana Sobieskiego, Dworcowa, Północna, Gazety Tczewskiej, Warsztatowa, Jedności Narodu, Chłodna, Saperska, Aleja Zwycięstwa, Niepodległości,
Wyzwolenia, Wojska Polskiego od Nr 6-31 (od wiaduktu);

5

IV

Ulice: Armii Krajowej, Romualda Traugutta, Działkowa, Generała Bora
– Komorowskiego, Generała Leopolda Okulickiego, Generała Grota –
Roweckiego, Obrońców Tczewa, Hanny Hass, Harcerska, Władysława
Jurgo, Gryfa Pomorskiego, Jodłowa, Jaworowa, Jarzębinowa, Brzozowa,
Kasztanowa, Topolowa, Aleja Solidarności, Akacjowa, Żwirki, Jakuba
Jasińskiego, Kilińskiego, Suchostrzygi Dworzec, Władysława Jagiełły,
Władysława Andersa, Stefana Batorego, Królowej Bony, Kazimierza Jagiellończyka, Jagiellońska, Lotnicza, Królowej Marysieńki, Janusza Korczaka, Rejtana, Skarszewska, Zygmunta Starego, Gen. Władysława Sikorskiego, Suchostrzycka, Wigury, Rokicka, Jana Brzechwy, Szewczyka
Dratewki, Aleja Kociewska, Pinokio, Jasia i Małgosi, Christiana Andersena, Czerwonego Kapturka, Kubusia Puchatka, Braci Grimm, Piotrowo;

I

Nowe wybory
– nowe okręgi
W

tegorocznych wyborach
samorządow ych tczewianie wybierać będą łącznie 23
radnych w czterech okręgach.
29 marca, tczewscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę określającą granice okręgów wyborczych przed planowanymi
na jesień wyborami samorządowymi. Granice okręgów są zbliżone do tych obowiązujących
w 2010 r., a więc zgodnie z nowymi przepisami, nie są to już
okręgi jednomandatowe (tak jak
głosowaliśmy w 2014 r.).
W związku z wejściem w życie 31 stycznia 2018 roku, ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.,
która prowadziła szereg zmian
w przepisach m.in. Kodeksu wyborczego regulujących organizację procesu wyborczego oraz
przebieg wyborów, pojawiła się
konieczność dokonania nowego
podziału miasta na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych
wybieranych w poszczególnych
okręgach dla przeprowadzenia
wyborów do rady miejskiej na
kadencję 2018-2023. Zarządzeniem Wojewody Pomorskiego
z dnia 21 lutego 2018 r. ustalona
została liczba radnych wybieranych na kadencję 2018-2023 dla
miasta Tczewa w liczbie 23 radnych, na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na terenie miasta Tczewa, ujętych
w stałym rejestrze wyborców
na koniec 2017 roku. Przyjęta
29 marca uchwała zakłada podział miasta Tczewa na 4 wielomandatowe okręgi wyborcze
(podział na zwyczajowo przyjęte nazwy osiedli, funkcjonujące
poza prawnym obiegiem):
1 okręg – osiedla: Staszica, Zatorze, Stare Miasta –
5 mandatów,

2 okręg – osiedla: Czyżykowo, Za Parkiem, Bema,
Górki, Kolejarz – 5 mandatów,
8

3 okręg – osiedla: Garnuszewskiego, Nowe Miasto –
5 mandatów,

4 okręg – osiedla: Prątnica,
Bajkowe, Piotrowo, Suchostrzygi – 8 mandatów.
M.M.
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HISTORIA FOTOGRAFII (cz. 2)
W kamienicy Fabryki Sztuk przy
ul. Podmurnej 15 można zwiedzać
wystawę „NieOBIEKTYWnie o historii fotografii”. Zaprezentowano na niej ponad 70 aparatów fotograficznych z kolekcji Gerharda
Narlocha. W poprzednim numerze opisywaliśmy rozwój fotografii, tym razem oddajemy głos kolekcjonerowi.

Gerhard Narloch podczas otwarcia wystawy „NieOBIEKTYWnie o historii fotografii”

ratem jest dalmierzowa Leica
III – model z 1934 roku, pozyskana z Włoch. Zamierzam

Wyposażenie ciemni fotograficznej

w dalszym ciągu kontynuować
moją pasję.
Gerhard Narloch

Dariusz Wałaszewski

Nigdy wcześniej nie posiadałem dobrego sprzętu fotograficznego, również tego amatorskiego; nie byłem i nie jestem
fotografem. Myślę jednak, że
mogę nazwać się kolekcjonerem, gdyż zgromadzone przez e mnie apa rat y pochodz ą
z ubiegłego stulecia i tworzą
kolekcję liczącą ponad 200 egzemplarzy. Najbardziej cenne są aparat y z pier wszych
lat produkcji, tj. sk rzynkowe, mieszkowe, dwuobiektywowe oraz lustrzanki dalmierzowe, producentów: Kodak,
Agfa, Zeiss Ikon, Praktica czy
też Exakta. Z aparatów małoobrazkowych na film 35 mm
najbardziej znaczącym apa-

J. cherek

Aparaty fotograficzne XX wieku zacząłem kolekcjonować od
czasu przejścia na emeryturę zawodową, tj. od 2008 roku.
Moja pasja narodziła się na dobre po odwiedzeniu STUDIA
RETRO KAMERA w Gdańsku, na Starym Mieście przy
ul. Chlebnickiej 43/44 (obecnie studio już nie istnieje). Tam
spotkałem niezwykłego entuzjastę sprzętu fotograficznego, Pana Marka Mazura, który nie tylko posiadał okazałą
kolekcję sprzętu fotograficznego, ale i sam tworzył aparaty analogowe, w tym miniaturowe, jednoobrazkowe, ukryte
w przedmiotach użytkowych,
np. zegarkach, piórach, długopisach, broszkach, pierścieniach. Był dla mnie również
profesorem przekazywania wiedzy o kolekcjonerskim sprzęcie
fotograficznym. Warto podkreślić, że zaprojektował obiektyw
z bursztynu w drewnianej obudowie, który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Bursztynu w Gdańsku.

J. cherek

Pasja kolekcjonerska towarzyszy mi od dość dawna, głównie
do starych przedmiotów użytkowych, które nie mają już zastosowania w codziennym użyciu, a posiadają duszę.

Fragment ekspozycji przy ul. Podmurnej 15. Widoczna fotografia ze
zbiorów Krystyny Łatasiewicz
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Organizatorzy czekają na zgłoszenia

z kalendarza imprez

Fabryka Sztuk przyjmuje zgłoszenia
do udziału w Pchlim Targu, który odbędzie się 3 czerwca w godz. 10.0017.00 na placu Hallera.

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej, pl. Hallera, organizator: Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie

Pchli Targ 2018

8 maja

18 maja

Wystawcami mogą zostać osoby prywatne, w tym także dzieci. Uczestnicy nie ponoszą
żadnych opłat. We własnym zakresie organizują sobie stanowisko o maksymalnej powierzchni 10 m 2. Miejsce wyznacza im
organizator.

18-20 maja
M. Mykowska

Będzie można handlować książkami, płytami, grami komputerowymi, zabawkami dla dzieci,
galanterią domową, wyrobami dekoracyjnymi, biżuterią,
aparatami fotograf icznymi,
drobnym rękodziełem, przed-

74. rocznica bitwy pod Monte
Cassino, obelisk w Parku Kopernika, organizator: Urząd
Miejski w Tczewie

miotami kolekcjonersk imi.
Elektroniczny formularz zgłoszenia oraz regulamin dostęp-

ne są na: www.pchlitarg.tczew.
pl. Zgłoszenia przyjmowane są
do 30 maja.

Na Górkach

Pełną parą toczą się prace przy budowie budynku użyteczności publicznej na os. Górki. Już we wrześniu ma tam się znajdować świetlica
dla mieszkańców osiedla i filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Europejska Noc Muzeów, Fabryka Sztuk

26 maja

Festyn Samorządowo-Komunalny, Bulwar Nadwiślański
(zob. str. 2 PM)

Główne przedsięwzięcia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Tczewie w roku 2018:

Prace pr z ebiegają zgodn ie
z harmonogramem. Wykonane zostały już ściany parteru,
a jeszcze w kwietniu planowane
jest ułożenie i zalanie stropu.

Powierzchnia projektowanej
zabudow y – 407,50 m 2 , powierzchnia użytkowa – 434,35
m 2 , kubatura – 2 591,95 m 3 .
Teren działki zostanie zago-

19 maja

Czytelniczy ekspres

Rośnie świetlica i biblioteka

11 maja, godz. 17.00

Spotkanie autorskie z Roksaną
Jędrzejewską-Wróbel

22 maja, godz. 17.30

Spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz
J. cherek

Zadanie obejmuje wybudowanie piętrowego budynku użyteczności publicznej, w którym
zlokalizowana zostanie świetlica oraz filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej wraz z niezbędnym
zapleczem socjalno-sanitarnym
oraz biurowym.

Tczewski Festiwal Gitarowy,
Centrum Kultury i Sztuki

spodarowany elementami małej architektury jak np.: ławki,
śmietniki, stojaki na rowery.
Cała powierzchnia działki –
1484 m 2. Już w ubiegłym roku,
w ramach Budżetu Oby watelskiego Tczewa, teren został
ogrodzony, a dzięki tegorocz-

nej edycji budżetu – świetlica
zostanie wyposażona.

Inwest ycję realizuje Gmina
Miejska Tczew, a wykonawcą
jest firma Gladpol. Koszt zadania to 2,1 mln zł.
M.M.

Majówka na Górkach
W sobotę, 19 maja na skwerze
750-lecia miasta Tczewa na os.
Górki odbędzie się kolejna Rodzinna Majówka.

także dorośli nie będą się nudzić.
W programie m.in. gry, zabawy,
konkursy, pokazy sokolnika. Na
scenie zagra zespół Jan.

Plenerowa impreza potrwa od
godz. 12.00 do 24.00. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, ale

Szczególnym wydarzeniem będzie wmurowanie kamienia węgielnego pod powstającą świet-

9 czerwca, godz. 18.00-22.00
Noc Bibliotek

12 czerwca, godz. 17.30

Spotkanie z prof. Andrzejem Gąsiorowskim – „Gryf Pomorski”

czerwiec

Czytanie reżyserowane w wykonaniu Studia Aktorskiej Interpretacji Literatury

8 września

Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”

wrzesień
licę, co zaplanowano o godz.
15.00.
Organizatorami imprezy są radny
Kazimierz Mokwa, Urząd Miejski w Tczewie, Stowarzyszenia
Gospodarcze „Kociewie”, Stowarzyszenie „Górki” i partnerzy.

Spotkanie z pisarzem Andrzejem Ziemiańskim
niespodzianka kryminalna

listopad

Wręczenie nagród w konkursie „Zakorzenieni w Tczewie”

1 grudnia, godz. 9.00-14.00
Wymienialnia książek
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